ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26
D' AGOST DE 2014

Núm.: JGL2014/34
Dia i hora: 26/08/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
- JGL2014/33 Ordinària 19/08/2014
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Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 178/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 18 de juliol de 2014, amb registre d’entrada
número 9754, pel senyor Francesc Pruneda Agustí, sol·licitant la devolució de la
garantia de 3.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 178/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 23 de juny de 2011.
Atès que per Resolució de l‘Alcaldia número 1516/2013 de data 9 de juliol de 2013 es
va concedir la llicència de 1ª utilització d’edificis.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 18 d’agost de
2014.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000.-€, ingressada pel senyor Francesc Pruneda Agustí a la Tresoreria
Municipal en data 21 de juliol de 2011 per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou
tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 18 de juliol de 2014, amb registre
d’entrada número 9754, pel senyor Francesc Pruneda Agustí, i retornar la garantia de
3.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 178/11, prèvia presentació de l’original de
la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà
un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Francesc Pruneda Agustí, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 384/14.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
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Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: RAMIREZ*BOSCH,ROSER
Representat per : CARRASCO*ARIAS,ANTONI
Obra: Reforç del mur amb greu risc de col·lapse, de partió amb la finca veïna i
consolidació de les terres de recolzament del propi mur i les de l´entorn de l´habitatge
Carrer: Tordera, 3
Població: TAMARIU
Expedient n.: 384/14
Condicions:- Dipositar la quantitat de 2.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 384/14).
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Antoni Carracedo Arias Núm. Visat: 2014 401292
P.E.M.: 18.017,93€
I.C.I.O pendent de liquidar: 702,70€
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

3.- SECRETARIA GENERAL
3.1 TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTO TURISMES,
NÚMERO 30.- Aprovació.
VISTOS els escrits presentats en aquest Ajuntament, en data 4 i 5 d’agost de 2014
(RE núm.10506 i 10552), per RAFAEL SISTANE SL amb NIF B 17.539.792,
representat pel senyor Rafael Sistané Pujol i pel senyor FADEL EL ASRI RIFAI,
sol·licitant la transmissió de la llicència núm. 30 del servei públic d’auto-turisme,
el titular de la qual actualment és RAFEL SISTANE SL.
ATÈS que correspon a l’ens local autoritzar les transmissions de les llicències quan
concorrin algun dels casos que preveu l’article 22, del Capítol V del Reglament del
Taxi de l’Ajuntament de Palafrugell, aprovat al maig del 2006, en concordança amb
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l’article 10 de la Llei 19/2003 de 04 de juliol de 2003, DOGC núm.3926, de 16 de juliol
de 2003.
ATÈS que el senyor FADEL EL ASRI RIFAI, ha acreditat a través de certificat que
compleix amb el nivell de coneixements professionals exigits a la normativa vigent per
a la prestació del servei de taxi a Palafrugell, complint així amb l’article 24, 2) punt a i b
del Reglament del Taxi de l’Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxis número 30, del senyor
RAFAEL SISTANE SL, a favor del senyor FADEL EL ASRI RIFAI, d’acord amb
l’article 10 de la Llei 19/2003 de 04 de juliol de 2003, fent un servei anual i regular, no
temporades discontínues, ja que serà motiu per revocar la llicència de taxis.
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes de transmissió intervius, per import de norantanou amb noranta euros (99,90 euros), en aplicació de l’Ordenança Fiscal número 8
(article 5, epígraf segon, punt 1.a), reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i
d’altres vehicles de lloguer.
Tercer.- Adscriure a l’esmentada llicència el vehicle marca RENAULT LAGUNA,
matrícula 8315-DFZ, de conformitat amb la documentació aportada pel titular RAFAEL
SISTANE SL.
Quart.- Condicionar aquesta transmissió a què es presenti per escrit, en el Registre
d’entrada de la Corporació Municipal, el compromís de complir i acceptar íntegrament,
el contingut del Reglament del Taxi de l’Ajuntament de Palafrugell.

3.2 BAIXA INVENTARI DE BENS MUNICIPALS - FINQUES: CARRER MAS GRAS,
41 I CARRER PAU CLARIS, 12.- Aprovació.
Vist l’acord de junta de govern local de data 3 de juny de 2014, on s’aprova donar
d’alta a l’inventari general de bens de la Corporació Municipal de Palafrugell, els
terrenys que tenen naturalesa de sòl urbà, i són els següents:
- Amb referència cadastral número 3205167EG1430N0001AL, al carrer Mas Gras, 41
de Palafrugell, amb una superfície de 168,50 m2, sup.sòl, PB+2 (profunditat edificable
14 m), amb el número 100 de l’inventari general.
- Amb referència cadastral número 3205139EG1430N0001QL, al carrer Pau Claris, 12
de Palafrugell, amb una superfície de 67,00 me, sup.sòl, PB+2 (profunditat edificable
12 m), amb el número 163 de l’inventari general.
Vist que a través de Junta de Govern Local, en sessió del dia 5 d’agost de 2014,
s’aprova l’adjudicació a favor de la Comunidad Musulmana de Palafrugell, d’alienació
dels bens patrimonials d’immobles, mitjançant subhasta pública, situats al carrer Pau
Claris, 12 i Mas Gras, 41, de Palafrugell, segons les descripcions i correccions
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pertinents:
Lot 1: c. Mas Gras, 41 --- (168,26 m2) -- ref.cadastral: 3205167EG1430N0001AL
per valor de 83.426,01 €, finca registral número 27948, adscrita a l’inventari amb el
número 100.
Lot 2: c. Pau Claris, 12 --- ( 72,75 m2) -- ref.cadastral: 3205139EG1430N0001QL
per valor de 37.974,24 €, finca registral número 9633, adscrita a l’inventari amb el
número 163.
Vista la formalització de la venda a través d’escriptura pública, número vuit-cents nou,
de data 18 d’agost de 2014, de les finques abans descrites.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Donar de baixa de l’inventari general de béns municipals, les finques amb els
números 100 i 163.
Segon.- Notificar l’acord a les Àrees pertinents.

3.3 ALTA INVENTARI DE BENS MUNICIPAL - FINQUES 6 I 8, RESULTANTS DEL
PROJ.REPARC.PLA DE MILLORA URBANA 4.8 CHOPITEA DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Vistes les parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana
4.8 Chopitea del terme municipal de Palafrugell, i que l’Ajuntament és propietari de la
parcel·la 6, amb una superfície de 294,58 m2, amb el número de finca registral 30922 i
la parcel·la 8, amb una superfície de 378,61 m2, amb el número de finca registral
30929.
Atès el que disposa el Decret 336/1988, pel que s’aprova el reglament de patrimoni
dels ens locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar d’alta a l’inventari general de bens de la Corporació Municipal de Palafrugell, les
parcel·les que tenen la naturalesa de sòl urbà, la número 6, amb el número 255 de
l’Inventari general i la parcel·la número 8, amb el número 256 de l’inventari general.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA, CURS 2014-2015.
EXPEDIENT GS 201400122.-Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a què la filla
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de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS201400122 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2014-2015, nivell P2, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

4.2 PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA, CURS 2014-2015.
EXPEDIENT GS 201300252.-Aprovació.Vist l’informe emès per la psicòloga d’aquest Ajuntament, relatiu a què la filla de la
família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS201300252 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2014-2015, nivell P2, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
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4.3 PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA, CURS 2014-2015.
EXPEDIENT GS 200700384.-Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a què el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200700384 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2014-2015, nivell P1, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

4.4 PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA, CURS 2014-2015.
EXPEDIENT GS 200400226.-Aprovació.Vist l’informe emès per la psicòloga d’aquest Ajuntament, relatiu a què la filla de la
família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200400226 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2014-2015, nivell P2, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

5.- MEDI AMBIENT
5.1 CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
GAVARRES NORD.- Aprovació
Vist l’informe emès per l’àrea de Medi Ambient en el qual es posa de manifest que
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió
directe d’una subvenció a l’entitat Associació de Defensa Forestal Gavarres Nord, per
tal de realitzar el projecte per tal de finançar la seva activitat ordinària:
1. Que l’associació demandant de la subvenció és la única que de facto pot portar a
terme l’activitat subvencionable.
2. Que pel seu caràcter personalíssim no és procedent la realització d’una
convocatòria pública
És d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: ADFGavarres Nord
OBJECTE: Actuacions de prevenció d'incendis
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31/03/2015
BESTRETA: 1.000 €
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
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termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i
que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú.

6.- RENDES
6.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
6.1.1 RECLAMACIÓ. J C R H. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLE DESESTIMADA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 9921 de data 23 de juliol del 2014,
presentada pel senyor J C R H en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7826-BJZ, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
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“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats a transportar-les. Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors
no són aplicables als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un
vehicle simultàniament. A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren
persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent “
Vist l’article 4t punt 3 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, el qual diu textualment:
1. Gaudiren d’exempció en l’impost els vehicles establerts a l’article 92.1 El Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, amb les següents particularitats:
3.Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu hauran de
presentar original i fotocòpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques
tècniques i de la resolució oficial del grau de minusvalidesa. L’interessat haurà
d’adjuntar a la seva sol.licitud declaració del titular discapacitat manifestant que no té
reconeguda l’exempció per l’altre vehicle de la seva propietat i que el vehicle es
destinarà al seu us exclusiu.
Atès que es comprova que el permís de circulació del vehicle matrícula -7826-BJZ
consta a nom de la senyora Rosa Maria Sánchez Deulofeu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7826-BJZ a nom del senyor J C R H.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

6.1.2 RECLAMACIÓ. MARIA DOLORES TORIBIO LAZCANO. APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10944 de data 13 d’agost del
2014, presentada per la senyora MARIA DOLORES TORIBIO LAZCANO, en la qual
sol.licita la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici
2014 del rebut pagat número 685105 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, del turisme matrícula B-3381-PG, al.legant que la baixa definitiva és
del tercer trimestre del 2014.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
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Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
•1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
• 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
• 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Maria
Dolores Toribio Lazcano, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2014

685105

B-3381-PG

16,30 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

6.1.3 RECLAMACIÓ. JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA.ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10937 de data 13 d’agost del
2014, presentada pel senyor JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 del
rebut pagat número 679034 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, del turisme matrícula -4574-CJB, al.legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2014.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
•1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
• 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
• 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
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exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Jesús Martízez
Sánchez, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2014

679034

-4574-CJB

34,42 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

6.1.4 RECLAMACIÓ. SÒNIA LÓPEZ ASENSIO APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA PER
ÚS COMPOSTADOR-DEIXALLERIA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 8596 data 23 de juny del 2014,
presentada per la senyora SÒNIA LÓPEZ ASENSIO, en la qual sol.licita l’aplicació de
la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques
corresponent a l’immoble situat al carrer Tarongeta, número 88.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c)1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
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del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient pel qual es comprova que la
instància presentada compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Número
pòlissa

Titular

Reducció
aplicar

4471884

LÓPEZ ASENSIO SÒNIA

60,00%

a Import
retornar

a

89,28 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora Sònia López
Asensio en concepte de Taxa per recollida d’escombraries domèstiques per import de
89,28€.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

6.2 LIQUIDACIONS RENDES AGOST 2014.- Aprovació
Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes d’ AGOST
de 2014 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
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Codi
20001
40
31601
11201
11400
11300
31600
39104
31401
12
61
20302
33900
80

Concepte
Costes per a expedients
Entrada de vehicles
Estacionament Zones Blaves
IBIU- Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana
IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
Plaques ,Patents i Distintius
Sanció Tributaria
Taxa Ajuntament Escorxador
Taxa altres Expedients o documents
Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials
Taxa Generalitat Escorxador
Taxa per ocupació edifici CAT
Taxa per ocupació via pública
Total general

Import
211,82
809,77
8.617,20
16.115,65
12.980,70
50,71
22,50
180,03
157,81
9,50
4.122,84
2,17
8.400,00
1.274,21
52.954,91

7.- PROPOSTES URGENTS
7.1 CONTRACTACIÓ
7.1.1 DESISTIMENT CONTRACTE OBRES EDIFICI DE L'ENERGIA.- Aprovació.En data 22 d’agost de 2014 ( registre d’entrada) el Sr. Josep Ma Palacios Berdun, en
representació de SEITEC va presentar escrit en resposta al requeriment efectuat per la
mesa de contractació de les obres del projecte d’adequació de l’edifici de l’energia per
a centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música, a Palafrugell,
primera fase, planta baixa.
En l’escrit es demanava anul·lar l’acord de la mesa pel qual es requeria la presentació
de classificació empresarial, per considerar que aquesta no és exigible de conformitat
amb l’actual redactat de l’article 65.1 i la Disposició Transitòria Quarta del TRLCSP
(modificada per la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público).
L’article 65 esmentat estableix que:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos
contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
I la Disposició Transitòria Quarta, disposa:
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo
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valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor
estimado sea inferior a 200.000 euros.
Queda palès que els plecs de clàusules administratives particulars no podien exigir
classificació als empresaris per licitar en aquest contracte donat que el seu valor
estimat és de 421.900,83 €, sense IVA.
La mesa de contractació en reunió del dia 25 d’agost de 2014, proposa estimar les
al·legacions realitzades i proposar a la junta de govern local desistir del procediment
de contractació iniciat, per tal d’esmenar l’error en el plecs i licitar de nou modificant els
plecs per tal que la classificació no sigui un requisit per a presentar oferta.
L’article 155.4 del TRLCSP estableix que:
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.
Donat que l’estimació de l’al·legació formulada no afecta únicament al licitador sinó
també a tots aquells possibles licitadors que haguessin pogut presentar oferta en cas
d’haver tingut coneixement que no s’exigia classificació empresarial, la mesa entén
que cal desistir d’ofici en aplicació de l’article 155.4 del TRLCSP i licitar de nou el
contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desistir del procediment de licitació del contracte d’obres del projecte
d’adequació de l’edifici de l’energia per a centre autoritzat d’ensenyaments artístics
professionals de música, a Palafrugell, primera fase, planta baixa.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la al perfil del contractant.

7.1.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ENERGIA PER A
CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENT ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE
MÚSICA, A PALAFRUGELL.- Aprovació dels plecs de condicions i inici del
procediment.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
amb publicitat, el projecte d’adequació de l’edifici de l’energia per a centre autoritzat
d’ensenyament artístics professionals de música, a Palafrugell, incloses al projecte
amb referència 14/2013, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data
29 de juliol de 2014.
Per acord de Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2014 es va desistir de la
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licitació anterior d’aquest contracte com a conseqüència de la necessitat d’esmenar el
plec de clàusules administratives particulars en relació a l’exigència de classificació
dels empresaris. Concretament, cal eliminar l’obligació de disposar de classificació,
donat que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, i amb la redacció
actual de l’article 65.1 i la Disposició Transitòria Quarta del TRLCSP ( modificada per
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público) no es pot exigir classificació a
aquest tipus de contractes.
Com a conseqüència d’aquesta esmena es va desistir de la licitació i procedeix licitar
establint uns criteris de solvència en el propi plec.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 421.900,83 €, sense
IVA, a la baixa.
Atès el que disposen els articles 171 i ss del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de
novembre del Text refós d ela Llei contractes del sector públic, que regulen el
procediment negociat amb publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat amb publicitat per a la
contractació de les obres del projecte d’adequació de l’edifici de l’energia per a centre
autoritzat d’ensenyaments artístics professionals, a Palafrugell, inclòs al projecte
aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014, per
import total de 421.900,83 € sense IVA.
S’estableix un termini d’execució màxim del contracte, millorable a la baixa, de 4
mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 151 62203 “Rehabilitació edifici energia”, del Pressupost de
despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2014. Serà requisit necessari per a la seva
adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per
l’import de licitació.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
Quart.- Convocar licitació pública a través d’anunci al perfil del contractant per tal que
les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els termes
dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Cinquè.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia XXX.
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