ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14
D' OCTUBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/41
Dia i hora: 14/10/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
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.
Presideix la reunió el Primer Tinent d'Alcalde, senyor Albert Gómez. El regidor senyor
Lluís Pujol s'incorpora a la reunió quan s'estava tractant el punt número 10.2 de 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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- .JGL2014/40 Ordinària 07/10/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 612/08. DEVOLUCIÓ GARANTIES.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 31 de juliol de 2014, amb registre d’entrada
número 10344/14, pel senyor Francisco Torres Torres, en representació de la societat
Promo 3 Tamariu, S.L., sol·licitant la devolució de les garanties de 9.000.-€ i 1.000.-€,
dipositades en aquest ajuntament donant compliment a les condicions de la llicència
d’obres amb expedient número 612/08.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 6 d’octubre de
2014.
Atès que per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 9 de setembre de
2014 es va acordar donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient
612/08 corresponent a les obres de construcció d’un habitatge aïllat i piscina situat al
carrer Illa Negra número 3, de Tamariu, a nom de la societat Promo 3 Tamariu, S.L., i
es va disposar l’arxiu de l’expedient.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de les garanties dipositades
ambdues a la Tresoreria Municipal en data 26 d’agost de 2009, per un import de
9.000.-€, per tal de garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització, i de
1.000.-€ per garantir el correcte tractament dels residus vegetals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 31 de juliol de 2014, amb registre
d’entrada número 10344/14, pel senyor Francisco Torres Torres, en representació de
la societat Promo 3 Tamariu, S.L., i retornar les garanties de 9.000.-€ i 1.000.-€,
dipositades en aquest Ajuntament donant compliment a les condicions de la llicència
d’obres amb expedient número 612/08, prèvia presentació dels originals de les cartes
de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de
compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Francisco Torres Torres, en representació de
la societat Promo 3 Tamariu, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
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2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 429/14.- 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: SERLAVOS*DEPREZ,GLORIA
Representat per PROFITOS*SERLAVOS,CRISTINA
Obra Tancament del porxo existent a planta baixa per integrar-ho a la sala d’estar
Carrer: Ciceró, 38 Escala:casa 10
Població: LLAFRANC
Expedient 429/14
Condicions:
- 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.
Tècnic redactor del projecte: Cristina Profitos Serlavos
Núm. Visat: ---P.E.M.: 6.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 234 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT ANNEX 630/10.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.
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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: PARC COMERCIAL PALAFRUGELL SL
DNI: B55039952
Representat per CRUZ*PLAJA,JOSEP
Obra Modificació de projecte Complex Comercial de dos edificis d'acord amb el
projecte presentat i quadre de superfícies (parcel·les 1 i 2 del Sector Sud 1.11 La
Fanga)
Carrer: Fanga, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient 630/10 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 17 de maig de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Xavier Bosch i Solé
Núm. Visat: 2013 002180
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, PER AL REPÀS ASFÀLTIC D'UN TRAM DE CALÇADA I
SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE AL CARRER VILAR, A
PALAFRUGELL I REPÀS ASFÀLTIC D'UN TRAM DE CALÇADA I SUBSTITUCIÓ
DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE AL CARRER GARRIGA.- Aprovació dels
plecs de condicions i inici del procediment.Vist l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
de la memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la
canonada d’aigua potable al carrer Vilar, a Palafrugell i memòria valorada, per al repàs
asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la canonada d’aigua potable al carrer
Garriga, a 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.
JGL2014/41 de 14 d' octubre de 2014

4

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 negociat sense 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
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 de les obres corresponents per al repàs
asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la canonada d’aigua potable al carrer
Vilar, a Palafrugell i memòria valorada, per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i
substitució de la canonada d’aigua potable al carrer Garriga, a Palafrugell., tal i com es
defineix en les memòries valorades Ref 28-13, de maig de 2013, amb un valor estimat
de contracte de 32.998,32 euros, sense IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21 155 61900 “inversió per arranjament carrer Vilar i Ref. 48-13, octubre de 2013, amb
un valor estimat de contracte de 50.895,62 euros, sense IVA ( tipus aplicable del
21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.155.61901 “inversió per arranjament
carrer Garriga”, pressupost de l’exercici 2014.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació.
Tercer.- 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.
Quart.- Convidar a quatre empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica,
fins el dia 20 d’octubre de 2014, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
- Empresa 1: RUBAU TARRES SAU
NIF: A-17018813
- Empresa 2: AGLOMERATS GIRONA SA
NIF: 17207168
- Empresa 3: CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA
NIF: A-17034505
- Empresa 4: PERE GIRALT SAGRERA SA
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NIF: A 17121849

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 PROPOSTA DE CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CASA
DE CULTURA DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA
PROGRAMACIÓ D’UN ESPECTACLE DINS EL MARC DE GIROSCOPI CULTURAL
2014.- Aprovació.
Vist que és d’interès per a la Biblioteca Municipal programar un espectable provinent
del projecte Giroscopi Cultural, organitzat per la Fundació Casa de Cultura de Girona,
on es fa una selecció d’espectacles nous o de grups emergents, en realitza un catàleg
i els coprograma a diversos municipis aportant-ne 50% del catxet i la gestió dels
tràmits per realitzar-la.
Atès que la directora de la biblioteca, Isabel Pernal, va assistir, el mes de juny a
Girona, a la presentació de les obres escollides per tal de veure si alguna s’adaptava
als objectius de programació d’activitats que fomentin el servei de préstec d’obres d’art
Arteca.
Atès que de les activitats presentades, n’hi ha una que és d’interès per part de la
biblioteca, ja que el cost de l’activitat i la proposta s’ajusten als objectius i pressupost
que tenia previst assignar-hi la biblioteca.
Atès que les parts tenen convingut realitzar el present conveni de col·laboració, els
subjectes subscriptors acorden realitzar l’activitat anunciada en la forma i amb les
obligacions que es regulen en el conveni que s’adjunta.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de
Girona i l’Ajuntament de Palafrugell per a l’exercici de 2014. Aquest conveni comporta
una despesa de 330 euros per l'Ajuntament de Palafrugell
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per a la signatura del referit conveni

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 REPOSICIÓ A LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL.LEGALS A LA FINCA SITUADA AL PARATGE S'OLIOVA, AL TERME
MUNICIPAL DE PALAFRUGELL, PROPIETAT DE LA SENYORA CARME ROSES
CLAPAROLS.- Ratificació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.
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6.- CULTURA
6.1 PAGAMENTS ALS ARTISTES DEL 20è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts per al 20è Festival de
Jazz Costa Brava que tindrà lloc a Palafrugell del 9 al 12 d’octubre de 2014 en
diversos espais (TMP, Centre Fraternal i Plaça Nova).
ATÈS que cal aprovar la despesa dels catxets dels artistes participants al festival els
quals són:
Divendres, 10 d’octubre
21.00h TMP: La màgia de la veu - Tribut a quatre grans. Joan Chamorro Quartet &
Magalí Datzira, Eva Fernández, Rita Payés i Andrea Motis. Preu: 4.500 € + IVA
Dissabte, 11 d’octubre
21.00h TMP: Anthony Strong Quintet. Preu: 1.233,40 €. A aquest import se li
aplicarà la retenció corresponent en concepte d’IRPF (24,75 %).
23.00h Centre Fraternal: Sinead Savage & The Boot’s + Biennal de Fotografia
Xavier Miserachs. Preu: 900 € + IVA
Diumenge, 12 d’octubre
12.00h Plaça Nova: Barcelona Gospel Messengers. Preu: 3.000 € + IVA
20.00h Pati de Can Genís: HAT. Nosa Col·lectiu. Preu: 500 €. L’Associació Nosa
Col·lectiu està exempta d’IVA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: APROVAR la contractació dels següents artistes participants al festival en els
següents termes:
Divendres, 10 d’octubre:
La màgia de la veu - Tribut a quatre grans. Joan Chamorro Quartet & Magalí
Datzira, Eva Fernández, Rita Payés i Andrea Motis. Preu: 4.500 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Fundació
Taller de Músics (G63080014), amb domicili al carrer Requesens, 3-5, 08001
Barcelona (08001) al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Dissabte, 11 d’octubre
Anthony Strong Quintet. Preu: 1.233,40 €. A aquest import se li aplicarà la retenció
corresponent en concepte d’IRPF (24,75 %).
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Air Artist
Agency (VAT 988556150), amb domicili a Unit G7, Shepherd’s Building, Rockley Road,
London, W14 0DA al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
A aquest import se li aplicarà la retenció corresponent en concepte d’IRPF (24,75 %).
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23.00h Centre Fraternal: Sinead Savage & The Boot’s + Biennal de Fotografia
Xavier Miserachs. Preu: 900 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Macnet
Jazz Music Events (NIF B64030679), amb domicili al c/ del Turó, 50, bústia 122, Urb.
Mas Alba, 08810 Sant Pere de Ribes al compte corrent, prèvia presentació de factura
per part de l’artista.
Diumenge, 12 d’octubre:
12.00h Plaça Nova: Barcelona Gospel Messengers. Preu: 3.000 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Producció
Musical Ambsense (NIF B63331086), amb domicili al c/ Nou, 28, 3r 1a, 08243
Manresa al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
20.00h Pati de Can Genís: HAT. Nosa Col·lectiu. Preu: 500 €
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a
Associació Nosa Col·lectiu (NIF G-55081301), amb domicili al c/ Progrés, 13, 17200
Palafrugell al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’associació.
L’Associació Nosa Col·lectiu està exempta d’IVA.
Aquestes despeses aniran amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava
(46.335.22604).

7.- EDUCACIÓ
7.1 CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL AL CERCLE PEDRA TALLADA PER A LA REALITZACIÓ DE LA
FORMACIÓ EN EL MARC DE LA UNIVERSITAT LLIURE DE L'EMPORDÀ 2014.Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una
subvenció a l’entitat Cercle de Pedra Tallada per tal de realitzar el projecte LA
UNIVERSITAT LLIURE DE L’EMPORDÀ 2014:
- El Cercle de Pedra Tallada ja ha desenvolupat formació durant l’any 2013 i ha estat
positiva per al desenvolupament formatiu dels vilatans i vilatanes de Palafrugell i de
l’entorn.
- El conveni signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Cercle de Pedra Tallada
estableix que l’Ajuntament de Palafrugell contribuirà en les despeses previstes.
Atès que 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).
Vist que és competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local
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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: Cercle Pedra Tallada
OBJECTE: Universitat Lliure de l’Empordà
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 2.000 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.500 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 3.000 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 75%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 15 de desembre de 2014
BESTRETA: 0%
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 35.324.48901
SEGON.- Aprovar que els beneficiaris de les subvencions assumeixin 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
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€
JGL2014/41 de 14 d' octubre de 2014

9

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.

8.- IPEP
8.1 MERCAT SETMANAL.- ALTA PADRÓ PARADA 2.029.Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió del 13 de maig de 2014 pel qual
s’adjudicava mitjançant concurs públic la concessió d’atorgament d’autoritzacions de
venda no sedentària del mercat municipal setmanal de Palafrugell, sector alimentació
a la empresa següent:
⎯ Turrones y mazapanes Los Extremeños CB.
Vist que en la notificació de les condicions de la llicència enviada en data 6 de juny de
2014 i registre de sortida Ajuntament núm. 4178, s’especificaven les següents
condicions:
“3. L’autorització tindrà una durada de quinze anys d’acord amb la Llei 7/2011, del 27
de juliol, de mesures fiscals i financeres. La data d’inici correspon a l’aprovació per
Junta de Govern local, el 13 de maig de 2.014, i finalitza el 12 de maig de 2.030.
4. Les taxes es liquidaran d’acord amb les ordenances fiscals reguladores d’impostos i
taxes de Palafrugell.”
Vist l’ordenança Fiscal número 15. Taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, punt 6, a) que diu textualment:
“a) Llocs fixes al mercat setmanal dels diumenges, al semestre .....................40,10,-€ “
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del 29 de juliol de 2014 va procedir a
l’aprovació del Padró del Mercat Setmanal, en la qual s’havia d’haver donat d’alta la
parada 2.029 corresponent a la titularitat de l’empresa Turrones y mazapanes Los
Extremeños CB.
Vist els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE : rebut corresponent al 2on semestre 2014 del mercat setmanal parada
2.029.
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CONTRIBUENT:

TURRONES Y MAZAPANESNIF. E06616908
LOS EXTREMEÑOS CB
ADREÇA :
Ronda Bellavista 15 local
MUNICIPI:
08303 Mataró
PROVÍNCIA:
GIRONA
OBJECTE TRIBUTARI: parada de 8 metres lineals dedicada a la venda de dolços
artesanals, formatges, cafè, vi i oli al mercat setmanal de Palafrugell, rebut
corresponent al 2on semestre de 2014.
Taxa 40,10,-€ X metre lineal parada.
Parada de 8 metres lineals..............................................................................320,80,-€
TOTAL A INGRESSAR.............................................

320,80,-€

Haurà de fer efectives la quantitat de 320,80,-€ en concepte de la Taxa corresponent
al 2on semestre de 2014 del mercat setmanal, mitjançant ingrés a la Recaptació
Municipal, de 9 a 13’30 hores de dilluns a divendres, situada a l’avinguda Josep Pla 5
d’aquesta població dintre dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària, que són els següents:
a) Els notificats 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) Els notificats entre els dies 16 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.
Si transcorregut aquest termini no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute serà
exigit via constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costos.
L’Ajuntament de Palafrugell tramitarà l’expedient en via executiva.
Segon.- Donar d’alta al padró del mercat setmanal, el lloc de venda núm. 2.029 amb
una superfície de 8 metres lineals a nom de l’empresa TURRONES Y MAZAPANES
LOS EXTREMEÑOS CB.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’empresa TURRONES Y MAZAPANES LOS
EXTREMEÑOS CB, a la Tresoreria Municipal, a la Recaptació Municipal, a l’Àrea
d’Intervenció i a la Secretaria Municipal, per als efectes oportuns.

9.- PLA DE BARRIS
9.1 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ MUNICIPAL REHABILITACIÓ D'ELEMENTS
COMUNS I EQUIPAMENT D'ELEMENTS COL·LECTIUS D'EDIFICIS D'ESPECIAL
INTERÈS I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LA ZONA DE LA SAULEDA.
COMUNITAT DE PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 11.-Aprovació.Vist que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de febrer de 2014, atorgà a la
Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 11, amb NIF H17275561, representada per
la senyora Núria Boix Coll amb domicili a efectes de notificacions al carrer Carrilet
número 37, (17200) de Palafrugell, subvenció municipal d’import de fins a 111.228,64
euros, per realitzar obres de millora i rehabilitació de l’edifici, al carrer Carrilet 24, de
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Palafrugell, sobre un pressupost total de 123.587,38 euros.
Vist que de la quantitat de 111.228,64 euros atorgats la comunitat n’ha rebut per part
de l’ajuntament un total de 88.982,92 euros, distribuïts de la següent manera:
-

1r pagament, en data 20 de març de 2014: 44.491,46 euros
2n pagament, en data 11 d’agost de 2014: 44.491,46 euros

Vista la documentació presentada per Núria Boix Coll, en representació de la
Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 11, situat al carrer Carrilet, 37, amb data
19 de juny de 2014 es justifiquen que s’ha superat el 50% de l’execució de les obres
de millora i rehabilitació de l’edifici.
Vista la documentació presentada per Núria Boix Coll, en representació de la
Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 11, situat al carrer Carrilet, 37, amb data 6
d’octubre de 2014 es justifiquen despeses per import de 123.069,23 euros relatives a
les obres de millora i rehabilitació de l’edifici.
Vist que aquesta quantitat és inferior a la contemplada en el pressupost total de l’obra.
Un cop revisada la documentació presentada i les Bases reguladores específiques de
la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions per part de l’ajuntament de
Palafrugell, per actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius
d’edificis d’especial interès i amb caràcter excepcional a la zona de la Sauleda que
regeixen la subvenció atorgada a la Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 11 (c/
Carrilet, 37).
Atès que tal i com marquen les bases específiques de la subvenció l’import a
subvencionar serà fins a 111.228,64 euros i per tant, suposa el 90% del cost inicial
previst.
Vist que finalment el cost real de l’obra ha estat inferior al previst.
Vist que per tant, l’import a subvencionar ha de ser proporcional al cost total de l’obra,
d'acord amb el següent detall:
Import
Cost previst

123.587,38 euros

Cost real final

123.069,23 euros

Subvenció final (90%)

110.762,31 euros

Pagaments ja efectuats

88.982,92 euros

Pendent de pagament

21.779,39 euros

Vist l’informe tècnic de l’arquitecte tècnic de l’àrea d’urbanisme de l’ajuntament de
Palafrugell de data 7 d’octubre de 2014 i l’acta de finalització d’obra expedida per
l’arquitecta contractada per la comunitat.
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Vist l’informe de la cap de l’àrea.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de l’esmentada subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar l'import total de la subvenció concedida, per acord de la Junta de
Govern Local, a la Comunitat de Propietaris la Sauleda portal 11, amb NIF
H17275561, per realitzar obres de millora i rehabilitació de l'edifici al carrer Carrilet, 37
de Palafrugell, que resta consolidada en la quantia de 110.762,31 euros.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despesa per import de 21.779,39 euros en
concepte de tercer i últim pagament de la subvenció atorgada a càrrec de l'aplicació 20
152 780001 del Pressupost de despeses.
Tercer.- Ordenar el pagament final de la subvenció atorgada, d’acord amb els criteris
de pagament de les bases aprovades, per import de 21.779,39 euros al número de
compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha obert a tal efecte.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ. C L
MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ

G

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 12701 de data 25 de setembre del
2014, presentada per la senyora C L G en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -6202-GCR,
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:
“ 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 transportarles.
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
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minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -6202-GCR, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -6202-GCR a nom de la senyora C L G amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora C L G, tal
com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut Concepte

Matrícula

Import
retornar

2014

677698

-6202-GCR

65,21 €

IVTM

a

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

10.1.2 RECLAMACIÓ. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VALENCIA. APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS CONCEPTE DESCONEGUT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12623 de data 23 de setembre del
2014, presentada pel senyor MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VALENCIA, en la qual
sol.licita la devolució d’ingressos indeguts per import de 1.200,00 Euros, al.legant que
en data 28 de juliol de 2014 per error va efectuar una transferència bancària en el
compte de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que es comprova a la Tresoreria municipal que en data 29 de juliol de 2014 es va
rebre mitjançant transferència bancària un ingrés en concepte de desconegut per
import de 1.200,00 Euros.
Atès que es comprova que el senyor Miguel Angel Sánchez Valencia, no té cap deute
pendent de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Miguel Angel
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Sánchez Valencia, tal com segueix a continuació:
Titular
SÁNCHEZ VALENICA MIGUEL ANGEL

Concepte
Ingrés indegut

Import a Retornar
1.200,00€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i al departament de
tresoreria i .intervenció.

10.1.3 BAIXA PLAÇA I REBUT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS UF. 90
Vista la instància amb número de registre d'entrada 11903 de data 5 de setembre de
2014 presentada per la senyora YAIMA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ comunicant la
baixa de la plaça de la llar d'Infants Bellugutes de l'infant J C DH.
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 1 de
setembre de 2014 que diu literalment:
1.- En data 1/09/2014 la família D H va presentar la renúncia de plaça del curs 20142015.
2.- Per error administratiu se li ha emès la matrícula corresponent al curs 2014-2015.
3.- La família Domínguez-Hernández ha rebut en el seu domicili una liquidació
corresponent a l'import de la matrícula i per motius econòmics no es va poder emetre.
4.- La família D H demana que s'anul.li el full de liquidació.
Vist l’article 10.3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
relatiu a les normes de gestió que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova que la matrícula corresponent al curs 2014-2015 de la
Llar d'Infants Belluguets resta pendent a la Tresoreria Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Belluguets a l’alumne J C D H amb efectes
1 de setembre de 2014.
Segon.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal la liquidació amb número de rebut
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733106 d'import 171,30 € en concepte de matrícula PEL CURS 2014-2015 de la Llar
d’Infants Belluguets a nom de YAIMA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

10.1.4 RECLAMACIÓ KARIM BOUDHEN APROVAR DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13194 de data 06 d'octubre de 2014,
presentada pel senyor BOUDHEN, KARIM, 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 B8411TH, al·legant que el va donar de baixa definitiva en data
30 de setembre de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula B8411TH on es comprova que l’esmentat
vehicle és va donar de baixa definitiva en data 30 de setembre de 2.014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
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 el supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de substracció o rotatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en registre de trànsit.”
Vist que en data 06 de juny de 2014, es va pagar el rebut núm. 671.238 per un import
de 68,47 Euros, en concepte d’IVTM corresponent a l’any 2014 i a nom del senyor
BOUDHEN, KARIM.
Atès que es comprova que BOUDHEN, KARIM no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor BOUDHEN,
KARIM, per un import de DISSET EUROS AMB DOTZE CÉNTIMS------17,12 €--- en
concepte d’IVTM i segons el detall següent:
Rebut

Cognoms i Nom

Import Principal

Recàrrec

Total a retornar

671.238

BOUDHEN, KARIM

16,30

0,82

17,12

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.
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10.1.5 RECLAMACIÓ. SUAZANNE WILSON. APROVACIÓ
INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ

D'INGRESSOS

Vista la instància amb número de registre d’entrada 13007 de data 2 d’octubre del
2014, presentada per la senyora SUZANNE WILSON, en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 del rebut pagat
número 686103 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica, del
ciclomotor matrícula -5711-CKR, 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
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 Suzanne
Wilson, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

Matrícula

Import
retornar

2014

686103

IVTM

-5711-CKR

34,42 €

a

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.

10.1.6 XEC GOURMET ALEJANDRA HARO
Vista l'ingrés efectuat en data 10/09/2014 d'import 830,40 € per la societat Groupe
Cheque Dejeuner destinats a la despesa de Llar d’Infants Tomanyí corresponents a la
senyora ALEJANDRA HARO ANTIÑOLO.
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Atès que es comprova que la senyora ALEJANDRA HARO ANTIÑOLO ha fet efectiu a
favor de l’Ajuntament tots els rebuts mensuals corresponents a la Taxa per llar
d’infants Tomanyí de la seva filla.
Atès que aquest ajut s’ha fet efectiu directament mitjançant transferència d’import
630,40 € en data 10/09/2014 a l’entitat titular del servei de llar d’infants, en aquest cas,
l’Ajuntament de Palafrugell i per tant s’ha produït una duplicitat de pagament per un
costat mitjançant la taxa mensual i per l’ajut de la societat Groupe Cheque Dejeuner.
Atès que es comprova que la senyora ALEJANDRA HARO ANTIÑOLO no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el pagament mitjançant transferència al compte sol·licitat per import de
630,40 € a favor del senyora ALEJANDRA HARO ANTIÑOLO, per duplicitat d’ingrés
de les despeses de Llar d’infants Tomanyí de la seva filla.

10.1.7 RECLAMACIÓ. IMPERIAL CORK S.L. SOL.LICITUD BAIXA REBUT IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.ACORD DESESTIMATORI
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12971 presentada en data 1
d’octubre del 2014 presentada pel senyor Xavier Turont Mercader com a representant
la societat MAURI CORK S.L. (NIF B17146499), sol.licitant l’anul.lació del rebut
pendent número 732450 corresponent a l’exercici 2014 en concepte de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques amb número de referència 8917002933763, al.legant que la
baixa de l’activitat és de data 31 de desembre de 2012.
Consultada la matrícula de l’impost es comprova que la referència 8917002933763
correspon a la societat IMPERIAL CORK S.L. la qual consta donada d’alta amb data 4
de juliol de 2011 sota l’epígraf 466.1 “ Fabricació de productes del suro” al carrer del
Gas, número 3 de Palafrugell.
Vist l’article 90.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment:
Gestió tributària de l’impost
“ Així mateix, els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions d’ordre
físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que
tinguin transcendència a l‘efecte d’aquest impost, i les han de formalitzar en els
terminis i termes determinats per reglament”.
Atès que no és procedent la baixa del rebut pendent número 732450 a nom d'Imperial
Cork S.L.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor Xavier Turont com a
representant de la societat IMPERIAL CORK S.L. amb N.I.F. B17346743, i en
conseqüència ratificar el rebut pendent en via voluntària número 732450 en concepte
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de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.

10.1.8 RECLAMACIÓ. KARIMA OCHAN AMAR APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS ERROR TRANSFERÈNCIA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.388 de data 8 d’octubre del
2014, presentada per la senyora KARIMA OCHAN AMAR, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts per import de 350,00 Euros, al.legant que en data 6
d’octubre de 2014 per error va efectuar una transferència bancària en el compte de la
Recaptació de Municipal.
Atès que es comprova a la Tresoreria municipal que en data 6 d’octubre de 2014 es va
rebre mitjançant transferència bancària un ingrés a nom la senyora Ochan en concepte
de desconegut per import de 350,00 Euros.
Atès que es comprova que la senyora Karima Ochan Amar, no té cap deute pendent
de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Karima
Ochan Amar, tal com segueix a continuació:
Titular

Concepte

Import a retornar

Ochan Omar Karima

Ingrés indegut

350,00 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i al departament de
tresoreria i .intervenció.

10.1.9 RECLAMACIÓ JORDI TAULER MARQUES. NOVES LIQUIDACIONS AIGUA
DES DEL 2013/03 AL 2014/01. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada en data 1 d’agost de 2014 pel Sr. TAULER MARQUES
JORDI, sol·licitant la revisió de les liquidacions d’aigua, amb núm. de pòlissa 8965088,
al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de JORDI TAULER MARQUES,
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del cr. Hortal d'en Pou nº57 2º 2ª de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació
en concepte de subministrament d'aigua del període 2014/02 al·legant que no se li ha
fet la lectura del comptador durant els trimestres 2013/03 i 2014/01, i que se li ha
acumulat el consum en el període 2014/02.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/03 a 2014/042repartint els consums.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2014/02 per import de
165,50€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en
concepte de subministrament d’aigua, corresponents als períodes 2012/04, 2013/01,
2013/02 i 2013/03 amb els consums correctes d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8965088
PERÍODE

CONSUM facturat

2013/03
2013/04
2014/01
TOTAL

53,09
56,19
57,40
185,44

NOVA LIQUIDACIÓ
CONSUM CORRECTE
57,48
61,56
66,40
185,44

Segon.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, en concepte
de subministrament d’aigua, corresponents als períodes 2014/02 i aprovar una nova
liquidació amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8965088
PERÍODE

CONSUM facturat

2014/02

165,50

NOVA LIQUIDACIÓ
CONSUM CORRECTE
67,75

Tercer.- La diferència entre el consum facturat ja pagat i el consum correcte que
figuren a l’apartat primer, sumen un import total de 18,76 euros.
La nova liquidació que figura a l’apartat segon importa la quantitat de 67,75 euros.
Resultant un import total a ingressar de 86,51 euros 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.
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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
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.

10.1.10 RECLAMACIÓ. ION MIHAI DUNCA APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA CERTIFICACIONS I INFORMES. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12289 de data 16 de setembre del
2014, presentada pel senyor ION MIHAI DUNCA, en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al rebut pagat número 599995 de l’exercici 2013
en concepte de Taxa per Certificacions i informes, al.legant que no es va tramitar
d’ofici la baixa del padró d’habitants.
Vist l’informe emès per l’OAC de data 3 d’octubre del 2014, el qual diu textualment:
“ S’INFORMA que ni tan sols es va iniciar el tràmit de l’esmentada baixa i, a més,
actualment, l’esmentada taxa ja no es cobra.
Per la qual cosa, llevat superior criteri, es considera que es pot procedir a la devolució
de l’import que s’indica.”
Atès que es comprova que el senyor Ion Mihai Dunca, no té cap deute pendent de
pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ION MIHAI
DUNCA, tal com es detalla a continuació:
Número
rebut

Exercici

Concepte

Import
principal

599995

2013

Taxa per Certificacions i 29,60 €
Informes

Import
recàrrec

Total
a
retornar

1,48 €

31,08 €

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

10.1.11 BAIXA SERVEI I MATRICULA LLAR D'INFANTS BELLUGUETS U.F. 106
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 10 de
setembre que diu literalment:
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En data 1/09/2014 la família D va presentar la renúncia de plaça pel curs 2014-2015
degut a motius personals i de feina.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les
modificacions dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova que resta pendent a la Tresoreria Municipal la
liquidació amb número de rebut 733091 d'import 171,30 € corresponent a la matrícula
per assistència a la Llar d'infants Belluguets pel curs 2014-2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants l'alumne D L D amb efectes 1/09/2014.
Segon.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal la liquidació amb número de rebut
733091 d'import 171,30 € corresponent a la matrícula per assistència a la Llar
d'infants Belluguets pel curs 2014-2015 a nom de ADRIANA FLORICA DOMUTA.

10.2 HOTEL LLAFRANC SL. APROVAR DEVOLUCIÓ FIANÇA COCKTAIL
RAMBO.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.ç

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 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
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2014 71 155 21000

4.573,80

2014 71 155 21000

1.577,84

2014 71 155 21000

3.607,62

2014 33 321 21200

2.991,72

2014 71 313 22110
TOTAL RELACIO

2.371,60
15.122,58

BENITO URBAN SLU. ADQUISICIO DE TUBS I
REIXES DE FUNDICIO PER A MANTENIMENT
(AS)
SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS SLU. SUBMINISTRAMENT DE PEÇA
DE TOBOGAN PER REPOSICIO AL CAMP D'EN
PRATS (AS)
MAKROPLAS
SL.
ADQUISICIO
BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)
MAKROPLAS
SL.
ADQUISICIO
BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)
MAKROPLAS
SL.
ADQUISICIO
BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)

11.2 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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/107 per un
import total de 195.199,60 euros.
Aplicació
2014 11 920 22201

Import
11.611,00

2014 71 161 22699

22.226,67

2014 12 934 22709

19.170,50
89,91

2014 81 130 22710

19.080,59

2014 32 312 22615

38.662,89
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Text lliure
CORREOS Y TELEGRAFOS. FRANQUEIG
CONCERTAT MES DE JULIOL 2014 (SG)
AGENCIA
CATALANA
DE
L'AIGUA.
DECLARACIO DE FACTURACIO NETA I
AUTOLIQUIDACIO CANON DE L'AIGUA MES
D'AGOST 2014
TOTAL XALOC
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES D'AGOST 2014
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES D'AGOST 2014
CREU ROJA. TERCER PAGAMENT SERVEI
VIGILANCIA I SALVAMENT PLATGES (IP)
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2014 11 920 22100

54.305,77
10.313,93

2014 32 430 22100

1.249,21

2014 33 321 22100

1.553,45

2014 33 321 22110

1.108,30

2014 33 321 22120

1.505,81

2014 33 321 22121

1.100,08

2014 34 321 22100

799,47

2014 46 335 22100

3.282,94

2014 71 165 22100

33.392,58

2014 11 920 22100

49.222,77
12.288,66

2014 32 430 22100

1.141,88

2014 33 321 22100

918,75

2014 33 321 22110

1.166,60

2014 33 321 22120

1.600,20

2014 33 321 22121

1.180,55

2014 34 321 22100

779,14

2014 46 335 22100

3.039,29
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TOTAL GAS NATURAL MAIG
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES MAIG 2014
(AS)

TOTAL GAS NATURAL JUNY
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
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2014 71 165 22100

27.107,70

TOTAL

195.199,60

(AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. CONCUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES JUNY 2014
(AS)

11.3 OBRES.-Certificacions.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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes
CERTIFICACIONS per un import de 31.791,27 euros.
Aplicació
2014 21 150 61943

Import
31.791,27

TOTAL

31.791,27

núm.

O/2014/109

Text lliure
XAVIER ALSINA SA. CERT.3, OBRA 24/2013
""OBRES
D'INFRAESTRUCTURES
HIDRAULIQUES RIERA CA L'ABELLI DE
PALAFRUGELL""

11.4 ANNEX CONVENI COL·LABORACIÓ PROTECCIÓ CIVIL 2014. Aprovació
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el
conveni de col·laboració entre L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL i L’ASSOCIACIÓ
DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALAFRUGELL segons el qual
l’Ajuntament es comprometia a tramitar un expedient de modificació del pressupost
per tal d’ampliar el crèdit disponible i així poder aprovar un annex del present conveni
per tal d’ampliar la subvenció atorgada per import de 1.200 euros per tal d’incorporar
el cost anual de l’assegurança del vehicle 1055-FPY i de la responsabilitat civil ,
accidents i assessoria jurídica de l’Associació.
Atès que a data d'avui és definitiva la tramitació de l'expedient de modificació
pressupostària i consta crèdit disponible per import de 1.200 euros a l'aplicació
81,130,22701 .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'annex del conveni de col·laboració 2014 entre L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL i L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE
PALAFRUGELL.
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del referit annex.
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12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 OBRES PÚBLIQUES
12.1.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE L’IPEP SITUADES A L’EDIFICI DE
CAN ROSÉS, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist el Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les “obres d’ampliació de les
dependències de l’IPEP situades a l’edifici de Can Rosés” de Palafrugell, redactat per
l’empresa CONSTRUCCIONES LEINAD 2001 SL.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les “obres
d’ampliació de les dependències de l’IPEP situades a l’edifici de Can Rosés” de
Palafrugell, redactada pel coordinador de Seguretat i Salut i en que s’informa
favorablement sobre el Pla de Seguretat i Salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les “obres d’ampliació
de les dependències de l’IPEP situades a l’edifici de Can Rosés” de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONES LEINAD 2001 SL.

12.1.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ENERGIA PER A CENTRE AUTORITZAT
D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS
PROFESSIONALS
DE
MÚSICA,
A
PALAFRUGELL.-Aprovació.Vist el Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les obres d’Adequació de l’edifici de
l’Energia per a centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música, a
Palafrugell, redactat per l’empresa SEITEC SL
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les obres
d’Adequació de l’edifici de l’Energia per a centre autoritzat d’ensenyaments artístics
professionals de música, a Palafrugell, redactada per la DFO en que s’informa
favorablement sobre el Pla de Seguretat i Salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'execució de les obres d’Adequació
de l’edifici de l’Energia per a centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals
de música, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa SEITEC SL
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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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