ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16
DE SETEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/37
Dia i hora: 16/09/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS, President
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
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
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
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:
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- JGL2014/36 Ordinària 09/09/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 359/14.- 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.
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: VICENTE,BERNARD HENRI MARIE
Representat per
VENTOSA*HERNANDEZ,SERGI
Obra Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: Julivia, 33
Població: CALELLA
Expedient 359/14
Condicions:
- Condicionada a realitzar la comunicació prèvia de la 1ª
ocupació de l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5
del Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article
9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008 del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per
la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel
qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- 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.
- Condicionada a donar compliment a l’article 136 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
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- Dipositar la quantitat de 6.000 € 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 359/14)
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
Tècnic redactor del projecte: Sergi Ventosa Hernandez i/o
Adelina Casanova Pujol
Núm. Visat: ---P.E.M.: 136.525,40 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 5.324,49 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 8/08.- Aprovació.Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i d’altra
legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: MORENO*COLL,FRANCESC
Obra Reforma i ampliació d'un habitatge aïllat i piscina
Carrer: Garoina, 2
Població: CALELLA
Expedient 8/08 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 13 de juny de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Enric Bayona Prats
Núm. Visat: 2007 407113
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.2.2 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
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Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: TORRES*MORENO,JOSE
Obra Vivienda unifamiliar adosada
Carrer: Puig Montoriol, 6
Població: LLOFRIU
Expedient 132/11 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 11 de juny de 2015.
Tècnic redactor del projecte: José Luis Soro López
Núm. Visat: 2011 400416
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.2.3 LLICÈNCIA
Aprovació.-

DE

PRÒRROGA

D’OBRA

MAJOR

EXPEDIENT

37/13.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
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expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: SALA*AGRAMUNT,JORGE
Representat per Pere de Prada i Jaén
Obra Rehabilitacio de local per us de restaurant
Carrer: Giralt i Subirós, 1
Població: PALAFRUGELL
Expedient 37/13 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 23 d'agost de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Pere de Prada i Jaén
Núm. Visat: 2013 400483
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.2.4 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 166/13.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i d’altra
legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: NOYA*ALSINA,EDUARD
Obra Projecte construcció cobert i tancat per dos cavalls (Polígon 2 parcel·la 70 ID
107)
Carrer: Falguerar, 0
Població: LLOFRIU
Expedient 166/13 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 30 de juliol de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Narcís Cebrià i Llistosella
Núm. Visat: ---Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT
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PUBLICITAT, DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS FORCATS, ERNEST MORATÓ I CAMÍ DEL JARDÍ BOTÀNIC DE
CALELLA-PALAFRUGELL- FASE IX.- Adjudicació.
En data 5 d’agost de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte que
han regir la contractació de les obres de reposició de l’enllumenat públic dels carrers
Forcats, Ernest Morató i camí del Jardí Botànic de Calella-Palafrugell, Fase IX, per
mitjà de procediment amb negociat.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al perfil del contractant en data 12 d’agost de
2014, es va presentar oferta per les següents empreses:
-

Salvador Serra
ASSA Hidràulica i Electricitat SL
Enllumenats Costa Brava SL
Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL
Serveis, instal·lacions i Muntatges, SA “SIMSA”
Servei instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”

La mesa de contractació es va reunir amb data 29 d’agost de 2014, per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a totes les empreses licitadores, donat que complien amb els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de clàusules administratives particulars.
El mateix dia es torna a reunir novament la mesa per l’obertura del sobre 2, referent a
la part de la oferta objecte de valoració segons els criteris automàtics.
S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a les empreses licitadores en relació als criteris subjectes a
judici de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa Enginyeria
Muntatges Elèctrics Girona SL.
En data 29 d’agost de 2014, es va requerir a l’empresa Enginyeria Muntatges Elèctrics
Girona SL per tal que presentés la fiança definitiva per import de 374,3 euros, fet que
va realitzar en data 10 de setembre de 2014.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL,
amb domicili a el contracte de reposició de l’enllumenat públic dels carrers Forcats,
Ernest Morató i camí del Jardí Botànic de Calella-Palafrugell, Fase IX, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, pel preu de 7486,00 euros IVA exclòs (tipus
aplicable del 21%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71.165.61901 “inversió
enllumenat públic Calella de Palafrugell”, d’acord amb les demés condicions de l’oferta
presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2
del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Quart.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.

3.2 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
PALAFRUGELL, FASE VII.- Aprovació dels plecs de condicions i inici del
procediment.Vist l’expedient de contractació per a les obres de reposició de l’enllumenat públic de
Palafrugell, Fase VII.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és d’obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment amb publicitat i es tramita de
forma ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
Aquesta inversió es tramita d'acord amb l'establert a la disposició final del Reial Decret
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Llei 2/2014 referent a les Inversions Financeres Sostenibles i, a tal efecte, a l'expedient
s'ha incorporat la memòria econòmica de l'Alcalde i l'informe d'intervenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a les obres de reposició de
l’enllumenat públic de Palafrugell, Fase VII, amb un valor estimat de contracte de
94.191,28 euros, sense IVA ( tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 71.155.61900 “millores enllumenat”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través del 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.
Quart.- 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 i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.

3.3 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES
D'ARRANJAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT DEL CARRER
MESTRE SAGRERA DE PALAFRUGELL.- Aprovació del plecs de condicions i
inici del procediment.
Vist l’expedient de contractació per a les obres d’arranjament de la xarxa municipal de
sanejament del carrer del Mestre Sagrera de Palafrugell.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és d’obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
Aquesta inversió es tramita d'acord amb l'establert a la disposició final del Reial Decret
Llei 2/2014 referent a les Inversions Financeres Sostenibles i, a tal efecte, a l'expedient
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s'ha incorporat la memòria econòmica de l'Alcalde i l'informe d'intervenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a les obres d’arranjament de la xarxa
municipal de sanejament del carrer del Mestre Sagrera a Palafrugell, amb un valor
estimat de contracte de 114.870,81 euros, sense IVA ( tipus aplicable del 21%), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 71.161.61902 “inversió sanejament Mestre
Sagrera”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP, al
DOGC i 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.
Quart.- 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 i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.

3.4 RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 2280/2014, DE
DATA 10 DE SETEMBRE DE 2014.- Aprovació.S'acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la
sessió, atès que el senyor alcalde no és present a la reunió al haver excusat la seva
assistència.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS.
Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social en el qual es posa de manifest que
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió
directa d’una subvenció a l’entitat Associació Gironina de Sords.
Atès que la subvenció concedida és d’escassa quantia i així mateix, l’escassa dotació
pressupostària existent en el pressupost d’enguany en relació amb el nombre
potencials beneficiaris fa desaconsellable la convocatòria de concurrència pública per
motius d’eficàcia i eficiència.
És d’aplicació la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
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(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: Associació Gironina de Sords
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell amb
l’Associació Gironina de Sords
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 931,50 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 931,50 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de novembre de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 226 06 (Activitats Promoció Sanitat)
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:
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
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal del 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.
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 de 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).
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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.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.
Quart.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica,
en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000 euros, ordenar
la seva publicació al BOP de Girona.

5.- EDUCACIÓ
5.1 CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A
L'ESCOLARITZACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DURANT EL
CURS 2014-2015 DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN
SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES (SETEMBRE-DESEMBRE).Aprovació.Vist l’informe emès en data 5 de setembre de 2014 per l’Àrea d’Educació en la qual es
proposa la convocatòria d’ajusts econòmics per a les famílies d’infants de 0 a 3 anys
escolaritzats a les escoles bressos municipals per a l’any 2014 i que es trobin en
situacions socioeconòmiques desfavorides.
Atès que aquesta línia de beques està prevista en pla estratègic de subvencions de
l’Ajuntament de Palafrugell per l’any 2014.
Atès que són d’aplicació les següents normes:
- Llei 38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant LGS .
(La disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica )
- Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant Reglament
de la LGS . ( La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest
Reglament s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic) .
- Ordenança per la qual s’aproven les bases generals reguladores de la concessió i
justificació de subvencions municipals, aprovades per acord de Ple de data 29 d'abril
de 2014, i publicades al BOP de Girona n. 100 de data 27 de maig de 2014.
- Restants normes de dret administratiu.
- Dret privat ( supletori ).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la convocatòria convocatòria d’ajuts econòmics per a les famílies
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d’infants de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles bressos municipals per a l’any 2014 i
que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de
conformitat amb l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i
justificació de subvencions municipals:
1.- Objecte de les ajudes
L'objecte d’aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts als nens i nenes de 0-3 anys
que es trobin en les condicions socioeconòmiques desfavorides per a l’escolarització
en els centres 0-3 anys municipals de Palafrugell per al curs escolar 2014-2015
(setembre - desembre).
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota que actualment paguen les famílies.
2.- Destinataris
Poden ser destinataris d’aquests ajuts, els nens i les nenes empadronats al municipi
com a mínim sis mesos abans de la publicació d’aquestes bases i matriculats en una
escola bressol de titularitat municipal de Palafrugell en el moment de presentar la
sol·licitud, que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, i que els pares
i/o tutors legals dels quals estiguin al corrent del compliment de les obligacions
tributàries referents a aquest ajuntament i que reuneixin els següents requisits:
2.1 La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut a l'ajuntament, corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que
s'estableixen a continuació:
Famílies de dos membres: 15.640 euros.
Famílies de tres membres: 20.538 euros.
Famílies de quatre membres: 24.362 euros.
Famílies de cinc membres: 27.645 euros.
Famílies de sis membres: 30.817 euros.
Famílies de set membres: 33.818 euros.
Famílies de vuit membres: 36.794 euros.
A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre
computable.
Es consideraran membres de la família totes les persones que constin empadronades
en el mateix domicili.
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres de la
unitat de convivència computables de conformitat amb la normativa reguladora de
l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Si la situació econòmica del nucli familiar ha variat de manera considerable des del
darrer exercici fiscal (situació d’atur, etc), caldrà aportar també la documentació que
acrediti la nova situació d’ingressos.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un import net de la
xifra de negocis superior a 155.500,00 euros.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l’ajut siguin propietaris de
dos o més béns immobles destinats a habitatge.
Es denegarà l’ajut sol·licitat si s’acrediten saldos mitjos bancaris de l’any 2013
superiors a 10.000 €.
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2.2 Les famílies que sol·licitin l’ajut no poden percebre finançament d’altres
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions
públiques pel mateix concepte.
2.3 Per percebre l’ajut cal que les famílies no es trobin en cap de les causes que
impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. Estar al corrent de
pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
3.- Quantia de les subvencions
L’ajuda per la qual s’estableixen aquestes bases no superarà en cap cas la quantitat
de 400 € per alumne beneficiari. La quantitat subvencionada la decidirà la comissió
tècnica nomenada per l’Ajuntament de Palafrugell en funció de les sol·licituds rebudes
i dels punts que s’obtinguin d’acord al barem econòmic establert i el pressupost
disponible per aquest objectiu.
4.- Aplicació pressupostària
Les despeses derivades d'aquesta convocatòria s'imputaran a l'aplicació
pressupostària 34.321.48100 del pressupost municipal vigent, essent el crèdit
consignat en aquesta aplicació el límit màxim dels imports dels ajuts a atorgar.
5.- Criteris d’atorgament d’ajuts
L’Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la
convocatòria de concurs públic, sempre que no superin els llindars màxims establerts
en el punt anterior, d’acord amb els següents criteris:
Barems
5.1 Capacitat econòmica del nucli familiar:
Fins a 1.636,26 euros: 10 punts.
De 1.636,26 euros a 1.924,60 euros: 8 punts.
De 1.924,60 euros a 2.212,92 euros: 7 punts.
De 2.212,92 euros a 2.501,25 euros: 6 punts.
De 2.501,25 euros a 2.789,59 euros: 5 punts.
De 2.789,59 euros a 3.077,89 euros: 4 punts.
De 3.077,59 euros a 3.366,21 euros: 3 punts.
De 3.366,21 euros a 3.654,59 euros: 2 punts.
De 3.654,59 euros a 3.942,88 euros: 1 punt.
Més de 3.942,88 euros: 0 punts.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida
a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament
podrà fer una valoració dels ingressos d'acord amb la taula establerta anteriorment.
5.2 Dades familiars
Per família nombrosa: 2 punts
Per germà o germana en el centre: 2 punts
Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora, germà o germana: 4 punt.
Per família monoparental: 3 punt.
Per infant en acolliment: 1 punt.
Per infant tutelat: 3 punts
Per infant atès per EAIA: 3 punts
Per poder beneficiar-se de l’ajut s’ha de presentar la següent documentació:
Per al barem econòmic:
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a) Fotocòpia de la declaració de la renda de l’IRPF de l’any 2013 de tots els
membres de la unitat de convivència. En cas que no es disposi o no s’hagi
presentat la declaració de l’IRPF caldrà aportar autorització de totes les
persones que figuren en el certificat de convivència perquè l’ajuntament de
Palafrugell pugui obtenir la informació tributària que consta a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
b) En cas d’activitats econòmiques fotocòpia de la declaració resum de l’IVA
corresponent a l’any 2013
c) En cas que la situació laboral i econòmica hagin canviat de manera significativa
des de l’any 2013, caldrà aportar, a més a més, la documentació que acrediti la
nova situació (certificats d’ingressos).
Per al barem social:
d) Família nombrosa. Caldrà presentar títol de família nombrosa.
e) Germans o germanes escolaritzats en el centre escolar 0-3 anys. Cal presentar
fotocòpia del full de matrícula.
f) Infant, pare, mare, tutor, tutora o germans amb discapacitat reconeguda. Cal
presentar el certificat de disminució expedit per l’òrgan competent.
g) Família monoparental (a aquests efectes, s’entén per família monoparental la
formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb
aquell o aquella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva). Cal
presentar el carnet de família monoparental o document legal equivalent.
h) Quan es tracti d'infants en acolliment. Cal presentar la Resolució emesa per la
Generalitat de Catalunya referent a l’acolliment.
i) Infants tutelats per l’Administració. Cal presentar la Resolució emesa per la
Generalitat referent a la tutela.
j) Infants derivats a l’EAIA. Cal presentar informe emès per l’Àrea de Benestar
Social.
6.- Sol·licituds
Les famílies que vulguin acollir-se en aquesta convocatòria poden recollir les bases i
l’imprès que cal omplir per a la sol·licitud d’ajuda a les escoles bressol municipals Els
Belluguets i Tomanyí.
Les famílies que s’acullin en aquesta convocatòria, hauran de presentar la sol·licitud a
l’Àrea d’Educació, al Centre Municipal d’Educació, ubicada al carrer Bruguerol, número
12, de Palafrugell.
7.- Documents que cal aportar amb la sol·licitud
Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:
Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.
Certificat de convivència.
Documents que acreditin els punts que es vulguin fer constar a
efectes de barem.
8.- Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud acaba el dia 10 d’octubre de 2014.
9.- Òrgan instructor
La tramitació de les beques és de l’Àrea d’Educació.
10.- Atorgament i concessió de la subvenció
Atès que el nombre de beques és limitat, un cop tramesa la sol·licitud i adjuntada la
JGL2014/37 de 16 de setembre de 2014

14

documentació pertinent, per avaluar les sol·licituds, d’acord amb el barem que figura
en aquestes bases serà la Comissió de valoració qui resolgui i atorgui les beques.
Un cop l’Ajuntament hagi resolt, s’enviarà una carta certificada a les famílies informantlos si la beca ha estat denegada o concedida, i en aquest darrer cas, la quantitat
subvencionada i el sistema de cobrament de la beca mitjançant compensació amb les
quotes a ingressar en concepte de taxa del servei., que d’acord amb l’objecte de la
convocatòria.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

6.- IPEP
6.1 BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
MILLORA DE LA IMATGE EXTERIOR I ELS ACCESSOS ALS ESTABLIMENTS,
MILLORES D'ESTALVI ENERGÈTIC, FOMENT DE L'EMPRENEDURIA I FOMENT
DE LA INNOVACIÓ I LA COMPETITIVITAT
Atès el que disposa l’article 11 i següents del Reglament Regulador de l’Activitat de
Foment de l’Ajuntament de Palafrugell i dels seus organismes autònoms que estableix
que les subvencions es concediran per convocatòria pública mitjançant concurs, amb
l’aprovació prèvia de l’òrgan competent, de les bases específiques de la convocatòria.
Atès que l’import total de les subvencions no supera els 60.000 euros, la publicitat que
s’haurà d’atorgar serà inserció d’anunci de convocatòria al tauler municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 139/1995 (ROAS) i el Reglament Regulador de l’Activitat
de Foment de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
per millora de la imatge exterior i els accessos als establiments, millores d’estalvi
energètic, foment de l’emprenedoria i foment de la innovació i la competitivitat i que
preveuen una dotació total de 31.420,67 € a càrrec de la partida pressupostària
32.430.77001 (subvencions activitats econòmiques), del pressupost de despeses de
2014 de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Realitzar convocatòria pública per tal que es presentin propostes abans del
dia 31 d’octubre de 2014 a les 13.30 hores a l’edifici municipal de Can Bech.
Tercer.- Publicar les esmentades bases en el Tauler d’Edictes i a la pàgina web
municipal www.palafrugell.net.

7.- SERVEIS MUNICIPALS
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7.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA SOBRE ACTUACIONS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS.- Aprovació
Vista la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques TES/898/2014.
Vist que el Ple de L'Ajuntament celebrat el dia 27 de maig de 2014 va acordar
acceptar les bases de la convocatòria i sol·licitar la màxima subvenció possible.
Vist que l'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit a l'Ajuntament de Palafrugell la
màxima subvenció possible i que aquesta correspon a fer-se càrrec del 80% del cost
total de les actuacions.
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Agència Catalana
de l'Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams
urbans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni esmentat.
Segon.- Imputar el 20% del cost de l'actuació que suposa un total de 1.503,20 € (IVA
inclòs) a la partida pressupostària 71.155.21000 “manteniment de vials i espais
públics”

8.- RENDES
8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1
RECLAMACIÓ
MAGDA
PLANAS
SOLER.
DEVOLUCIÓ
TAXA
ESCOMBRARIES REBUT SOREA PERÍODES DEL 2010/02 AL 2014/02.
ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 7 de juliol de 2014 presentada per MAGDA PLANAS SOLER,
sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, amb
núm. de pòlissa 4472724, al·legant que no li correspon la taxa per recollida
d’escombraries domèstiques, perquè és un local comercial i també paga les taxes per
escombraries industrials.
Atès que es comprova que tributa en concepte de taxa d’escombraries comercials des
del 2n. trimestre de 2011.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 7 de juliol a nom de MAGDA
PLANAS SOLER del carrer Sant. Sebastià nº48 de Palafrugell sol·licitant la revisió de
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la liquidació en concepte de subministrament d'aigua des de l'any 2010, al·legant que
se li facturen brosses, i és un local comercial i per tant les paga directament a
l'Ajuntament
En aquests moments no té rebuts pendents de pagament.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponent als trimestres
2011/02 a 2014/02, descomptant les brosses de cada factura.”
Pòlissa 4472724
MOTIU
IMPORT PER LA
TRIMES. ERRÒNI MODIFICACIÓ

ERROR
COBRAMENT
2011/02 75,88 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2011/03 63,05 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2011/04 62,35 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2012/01 61,76 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2012/02 69,14 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2012/03 68,17 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2012/04 75,49 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2013/01 62,71 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2013/02 64,33 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2013/03 65,93 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2013/04 63,55 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2014/01 64,24 € ESCOMBRARIES
ERROR
COBRAMENT
2014/02 64,70 € ESCOMBRARIES
TOTAL

IMPORT
REBUT
MODIFICAT

DIFERÈNCIA
A
RETORNAR

41,38 €

34,50 €

28,55 €

34,50 €

26,90 €

35,45 €

26,31 €

35,45 €

33,69 €

35,45 €

32,72 €

35,45 €

38,29 €

37,20 €

25,51 €

37,20 €

27,13 €

37,20 €

28,73 €

37,20 €

26,35 €

37,20 €

27,04 €

37,20 €

27,50 €

37,20 €
471,20 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’interessada i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques dels períodes
detallats en l’informe, per un import total de 471,20 euros, els quals seran ingressats
en el compte corrent de l’ interessada.
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Segon.- Notificar la present resolució a la Tresoreria Municipal i a l’interessada.

8.1.2 RECLAMACIÓ PA ARTESÀ DEL VALLES SL.DEVOLUCIÓ LIQUIDACIONS
AIGUA PERÍODES 2013/02 AL 2014/01. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada per PA ARTESÀ DEL VALLES S.L. amb N.I.F.
B62582309 en data 29 de juny de 2014 sol·licitant la revisió de les liquidacions des del
2013/02 fins el 2014/01 de subministrament d’aigua de la pòlissa 4470629.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 29 de Juny de 2014 a nom de PA
ARTESA DEL VALLES S.L. amb N.I.F. B62582309 del cr. Les Voltes nº2 Ap.-9 de
Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d'aigua del període 2013/02 al·legant que se li ha facturat una estimació molt alta.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/02 a 2014/01 repartint els consums.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució i en conseqüència retornar l’ import total de 350,49
euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i les noves liquidacions
amb el consum correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessat, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4470629

2013-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

456,83 €

2013-03

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

56,58 €

2013-04

Consum
FACTURAT
83,09 €
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CORRECTE
56,58 €
Consum
CORRECTE
83,09 €
Consum
CORRECTE
83,09 €
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TOTAL REBUT

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

57,90 €

Consum
CORRECTE
81,15 €

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

8.1.3 RECLAMACIÓ ETNAFEL S.L. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA 2014/02 PER
FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada en data 16 de maig de 2014 per la Societat TOP CALA
SL, amb CIF J17828674, en representació de ETNAFEL S.L., amb CIF B17703000,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2014/02,
amb núm. de pòlissa 4473432, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe a nom de TOP CALA S.L., en representació de
ETNAFEL S.L., amb N.I.F. B17703000, del carrer Illa Blanca nº 51 de Tamariul,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del proper
període que es facturarà 2014/02 al·legant que l'excés de consum és degut a una fuita
d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu

“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
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període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2014/02 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de facturar el rebut
9.245,56€ que serà retornat pel client.”

2014/02 per import de

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4473432

2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

9.245,56 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4473432

2014-02

NOVA
LIQUIDACIÓ

TOTAL REBUT

3.342,38 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 3.342,38
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
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disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

8.1.4 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS LES ARCADES. NOVES
LIQUIDACIONS 2013/04 i 2014/01 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
En resposta a la sol·licitud d'informe de data 6 de Juny de 2014 a nom de Miquel
Esteba Zurbrügg, en representació de la COMUNITAT DE PROP. LES ARCADES
amb N.I.F H17266461, del carrer Homer nº 13 de Llafranc, a Palafrugell, sol·licitant
la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes
2013/04 i 2014/01, amb núm. de pòlissa 4459904, al·legant que l'excés de consum és
degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/04 i 2014/01 per fuita.”
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament..”
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució i en conseqüència retornar l’ import total de 1.208,00
euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i la nova liquidació, els
quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa:4459904
PERÍODE

CONSUM REAL

2013/04
899,30
2014/01
850,29
TOTAL.......

NOVA LIQUIDACIÓ PER DIFERÈNCIA
FUITA
A RETORNAR
283,80
615,50
257,79
592,50
1208,00

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

8.1.5 RECLAMACIÓ MARKUS THIERSTEIN. DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ AIGUA
2013/04 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 27 de juny de 2014 presentada pel Sr. MARKUS
THIERSTEIN, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua 2013/03 i 2013/04, amb núm. de pòlissa 4463888, al·legant fuita en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe de data 27 de juny de 2014 a nom de MARKUS
THIERSTEIN, del carrer Canigó nº 88 de Tamariu, a Palafrugell, sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2013/03 i
2013/04 al·legant que l'excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
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Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2013/04 per
fuita.
El rebut 2013/03 no compleix els requisits per la bonificació ja que el consum habitual
que seria la mitja del mateix trimestre dels dos anys anteriors supera el consumit en
aquest període.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució i en conseqüència retornar l’ import total de 714,87
euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i la nova liquidació, els
quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4463888
PERÍODE

CONSUM REAL

2013/04

886,26

NOVA LIQUIDACIÓ PER DIFERÈNCIA
FUITA
A RETORNAR
171,39
714,87

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

8.1.6 RECLAMACIO VICTORIA ROMAN APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IBI
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11338 de data 25 d'agost de 2014,
presentada per la senyora ROMAN SANCHEZ, MARIA VICTORIA, en la qual sol·licita
la devolució del pagament duplicat en concepte d'IBIUL ( Impost sobre bens immobles
de naturalesa urbana ) corresponent a l'any 2014.
Atès que en data 16/07/2014 és va pagar mitjançant transferència bancària el rebut
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núm. 688.677 a nom de ROMAN SANCHEZ, MARIA VICTORIA en concepte d’IBIUL
( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana), per un import de 131,04 Euros,
corresponent a liquidació dels any 2014.
Vist que en data 09/07/2014 és va fer un ingrés bancari pel mateix import i concepte
abans esmentats i del qual no es va tenir constància fins el dia 02 d'agost de 2014.
Atès que es comprova que la senyora ROMAN SANCHEZ, MARIA VICTORIA, no té
cap deute pendent de pagament
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora ROMAN
SANCHEZ, MARIA VICTORIA, per import de CENT TRENTA-UN EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS---------131,04 Euros----------, en concepte de pagament duplicat
de l'Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.7 RECLAMACIÓ JAUME ALSINA BAIXA TAXA ENTRADA DE VEHICLES
ESTIMAR
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10938 de data 13 d'agost de 2014,
presentada pel senyor ALSINA MERCADER, JAUME, en la qual sol·licita donar de
baixa la Taxa per entrada de vehicles situada en el carrer Tramuntana núm. 24
al·legant que es tracta de sòl no urbanitzable.
Vista la fitxa cadastral de l'immoble situat en el carrer Tramuntana núm. 24 segons el
qual es tracta de sol no urbanitzable.
Atès que resta pendent el rebut núm. 730357 a nom del senyor ALSINA MERCADER,
JAUME en concepte de Taxa per entrada de vehicles corresponent a l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud feta per senyor ALSINA MERCADER, JAUME, i donar
de baixa el rebut 730.357, en concepte de taxa per entrada de vehicles del carrer
Tramuntana, núm. 24.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificat l’esmentat acord a l'interessat, a la
recaptació i tresoreria municipal, pels efectes oportuns-
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8.1.8 RECLAMACIÓ R F APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11555 de data 01 de setembre de 2014,
presentada per la senyora F L, R, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -7782-CVB,
atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -7782-CVB, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 15 de maig de 2014
i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2015 i posteriors, a nom de la senyora F L, R, pel vehicle amb
matrícula -7782-CVB.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada
pels efectes oportuns

8.1.9 RECLAMACIÓ RAMON VARGAS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM I COMPENSAR-LA
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11566 de data 01 de setembre de 2014,
presentada pel senyor VARGAS PEREZ, RAMON, en la qual sol·licita la devolució de
la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica )
corresponent al vehicle amb matrícula GI-7995-BH al·legant que el va donar de baixa
en data 01 d'agost de 2014
Vist l'imprès de baixa del vehicle amb matrícula GI-7995-BH a nom del senyor
VARGAS PEREZ, RAMON, segons el qual el vehicle es va donar de baixa definitiva
en data 01 d'agost de 2014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
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vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció 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.”
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”.
Atès que es comprova que el senyor VARGAS PEREZ, RAMON, té un deute amb la
recaptació municipal en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
de l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor VARGAS
PEREZ, RAMON, per un import de CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS---------------57,35 Euros, en concepte d'IVTM i segons el detall següent:
ANY

REBUT

COGNOMS I NOM

PRINCIPAL RECÀRREC

TOTAL

2014

685562

VARGAS PEREZ, RAMON

54,62

57,35

-2,73

Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté el titular amb la recaptació municipal.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord l'interessat, a la
recaptació i tresoreria municipals, pels efectes oportuns.

8.1.10 RECLAMACIÓ COM.PROP. LA
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS

SAULEDA

PORTAL

8

APROVAR

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 8982 de data 03 de juliol de 2014,
presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 8 de
Palafrugell per la qual presenten la desestimació de la llicència 611/09 i sol·liciten la
devolució de l'ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ), per la
instal·lació d'un ascensor i la reforma d'elements comuns.
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Vist l'informe emès per l'Àrea d'urbanisme en data 01 d'agost de 2014, que diu
textualment el següent: “ En data 24 de desembre de 2009 i amb número de registre
d’entrada 19739/09, la Comunitat de Propietaris la Sauleda Portal 8 de Palafrugell va
sol·licitar la llicència municipal d’obres majors expedient número 611/09, per a la
instal·lació d’un ascensor i la reforma d’elements comuns d'edifici plurifamiliar existent
al carrer Carrilet núm. 31 de Palafrugell.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2010 va ser
concedida la llicència d’obres amb número d’expedient 611/09.
En data 27 de gener de 2010, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres coses,
declarar d’interès municipal les obres de rehabilitació i instal·lació d’ascensors en
edificis plurifamiliars del barri de la Sauleda, i en conseqüència aprovar la bonificació
del 95 % en les quotes de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
En data 19 de març de 2010 es va liquidar en concepte de taxes de tramitació per
expedient d’obra major 162,70 €, en concepte de placa d’obra 15,80 €, i en concepte d’
I.C.I.O. la quantitat de 96,33 € aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de les
obres (49.399,03 €), i aplicant el 95 % de bonificació sobre l’ICIO per tractar-se d’unes
obres d’interès municipal.
En data 3 de juliol de 2014 i amb número de registre d’entrada 8982/14, la Comunitat
de Propietaris la Sauleda Portal 8 de Palafrugell, va presentar instància comunicant el
desestiment de la llicència amb expedient número 611/09, per a la instal·lació d’un
ascensor i reforma d’elements comuns d'un edifici plurifamiliar existent al carrer
Carrilet núm. 31 de Palafrugell, i sol·licitant devolució de la quantitat liquidada en
concepte d’ ICIO.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals, es pot constatar que, en data d’avui, les obres encara no s’han iniciat, pel
que es pot donar per desistida la llicència i es considera que es pot retornar la
quantitat de 96,33 € liquidada en concepte d’ ICIO.
Atès que es comprova que la COMUNITAT DE PROPIETARIS LA SAULEDA
PORTAL 8 no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 8 , amb NIF núm. H17284910 per un import
de NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS---------96,33 Euros-----en
concepte de d'ingrés indegut per ICIO.
Segon.- Informar a la COM.PROP. LA SAULEDA PORTAL 8, que caldrà que aportin
el compte bancari per on cal realitzar la devolució.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoreria municipal pels
efectes oportuns.

8.1.11 RECLAMACIÓ ABDESLAM BENTAMA, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.JGL2014/37 de 16 de setembre de 2014
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 11592 presentada en data 1 de
setembre de 2014 pel senyor ABDESLAM BENTAMA, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 3004101EG1430S0028WW, carrer Barcelona, 1 Esc. 2
01 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la
seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3004101EG1430S0028WW, carrer Barcelona, 1 Esc. 2 01 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 691080/14.
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Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor BENTAMA (núm. 733496),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a les àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

8.1.12 RECLAMACIÓ ABDESLAM YOUSFI EL ALBI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11510 presentada el 29 d'agost
de 2014 pel senyor ABDSLAM YOUSFI EL ALBI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la finca
amb referència cadastral 3004126EG1430S0013MD, carrer Carrilet, 24 Esc. 1 03 1,
al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
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a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3004126EG1430S0013MD, carrer Carrilet, 24 Esc. 1 03 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 714602/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor YOUSFI (núm. 733497),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

8.1.13 DEVOLUCIÓ MATRÍCULA LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
VISTA la instància amb número de registre d'entrada 11744 de data 3 de setembre de
2014 presentada per la senyora SÍLVIA MOLES ORTAS sol.licitant la devolució
d'ingressos indeguts en concepte de la matrícula de la llar d'infants Belluguets pel curs
2014-2015 d'import 171,30 € atès que el seu fill, l'infant A H M no assistirà al proper
curs 2014-2015.
VIST l'informe emès per la directora de la Llar d'infants Belluguets de data u de
setembre de 2014 segons el qual la família H M va presentar renuncia de la plaça pel
curs 2014-2015 en data 30 de juny de 2014.
ATÊS que en data 20 d'agost de 2014 es va fer el càrrec en compte de les matrícules
corresponents al curs 2014-2015 en concepte d'assistència a la Llar d'Infants
Bellugutes per import de 171,30 € i per tant l'esmentada matrícula consta com pagada
a la Tresoreria Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de l'asssitència a la Llar d'Infants la unitat fical a nom de la
senyora SILVIA MOLES ORTAS pel curs 2014-2015.
Segon.- Aprovar una devolució d'ingressos indeguts a nom de SÍLVIA MOLES
ORTAS en concepte de la matrícula per assistència a la Llar d'Infants corresponent al
rebut número 733123 d'import 171,30 € al número de compte designat per
l'interessada.

9.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
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9.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.
Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents
àrees:
Aplicació

Import

2014 81 130 22004

1.363,49

2014 12 920 62600

1.379,72

2014 34 321 22604
TOTAL RELACIO

14.000,00
16.743,21

Text lliure
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO
HORITZONTAL
DE
DIFERENTS INDRETS DE LA POBLACIO (PO)
MECA
CENTRE
SL.
COMPRA
DOS
ORDINADORS PER MEDIACIO (IN)
ZIGA ZAGA GESTIO SERVEIS EDUCATIUS SL.
SERVEI EXTERN EDUCADORES SUPORT
LLAR
INFANTS
TOMANYI
SETEMBREDESEMBRE 2014 (ED)

9.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/97 per
un import total de 591.324,64 euros.
Aplicació
Import
2014 71 165 21000
23.180,65

2014 71 165 21000

23.257,76

2014 71 161 22101

7.890,15

2014 71 161 22699

536.996,08

TOTAL

591.324,64
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Text lliure
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT
ENLLUMENAT
PUBLIC
JULIOL 2014 (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
D'AGOST 2014
AGENCIA
CATALANA
DE
L'AIGUA.
LIQUIDACIO CANON DE L'AIGUA 2n
TRIMESTRE 2014
AGENCIA
CATALANA
DE
L'AIGUA.
FACTURACIO NETA I AUTOLIQUIDACIO
CANON DE L'AIGUA MES DE JULIOL 2014
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9.3 ATORGAMENT DONATIU
L'ONCOTRAIL 2014. Aprovació

FUNDACIÓ

ONCOLLIGA

GIRONA

PER

Atès que està previst que els propers dies 4 i 5 d'octubre de 2014 es realitzarà la cursa
a peu “Oncotrail 2014”, amb un recorregut de 100 km amb sortida i arribada a
Palafrugell.
Atès que aquesta activitat l'organitza la Fundació Oncolliga Girona amb l'objectiu
d'obtenir finançament per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels
seus familiars.
Atès que està previst que participi un equip integrat per membres de la corporació i
treballadors municipals, la inscripció dels quals importa la quantia de 264 euros, els
quals ja han estat tramitats pel treballador municipal Josep Massa Roura.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses en concepte de donatiu a favor de la
Fundació Oncolliga Girona (CIF G17808098) per import de 1.000 euros a càrrec de
l'aplicació 10,912,22608 Despeses Alcaldia del pressupost de despeses 2014.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de la despesa aprovada en el
punt anterior.
Tercer.- Aprovar el reconeixement de despeses a nom del sr Josep Massa Roura
(40512395B) en concepte d'inscripció de l'equip integrat per membres de la corporació
i treballadors municipals, per import de 264 euros a càrrec de l'aplicació 10,912,22608
Despeses Alcaldia del pressupost de despeses 2014 . Aquesta despesa es pagarà
directament des de la caixa de l'Ajuntament prèvia presentació dels justificants de
pagament d'inscripció.

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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