ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30
DE DESEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/52
Dia i hora: 30/12/2014 09:18:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretària acctal. Senyora JÚLIA GIRÓ VAL
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
A la Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- .JGL2014/51 Ordinària 23/12/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- CONTRACTACIÓ
2.1 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, OBRES DEL PROJECTE TITULAT PROJECTE EXECUTIU PER A LA
CLIMATITZACIÓ EN EL MARC DE "SUBEROGRAFIA: INTERPRETANT EL MÓN
DEL SURO. MUSEOGRAFIA DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DEL
SURO DE PALAFRUGELL" (ACTUACÍÓ COFINANÇADA PEL FEDER
CATALUNYA 2007-2013 UNA MANERA DE FER EUROPA).- Adjudicació.En data 2 de desembre 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 del projecte titulat, projecte executiu per a la
climatització en el marc de suberografia: interpretant el món del Suro. Museografia de
l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell, (actuació cofinançada pel
FEDER Catalunya 2007-2013 Una manera de fer Europa).
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona ( núm. 232 de data 4 de
desembre de 2014), al DOGC (núm 6767 de data 10 de desembre de 2014) i perfil del
contractant en data 3 de desembre de 2014, es va presentar oferta per les següents
empreses:
.
.
.
.
.

AITERM 2002 SL, NIF: B-17780107
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES SAU, NIF A-08181745
Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”, NIF B-17613563
CONSTRUCCIONES Y TÈCNICAS CASAMORE SL, NIF B-94036548
EXCAVACIONES AMPURAN 2000 SL, NIF: B-17612748

La mesa de contractació es va reunir amb data 15 de desembre 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.
Seguidament, es realitza l’obertura del sobre 2, referent a la part de la oferta objecte
de valoració segons els criteris sotmesos a judici de valor. En aquest mateix acte es va
acordar requerir a l’empresa Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”,
NIF B-17613563, justificar la valoració de l’oferta i que precisi les condicions.
En data 19 de desembre l’empresa Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL
“SEITEC”, NIF B-17613563, aporta la documentació requerida i es sol·licitar informe
dels serveis tècnics municipals per a la valoració de la documentació presentada.
En data 19 de desembre de 2014, l’Àrea d’Urbanisme va emetre informe en el qual va
realitzar una proposta de valoració de la documentació presentada per l’empresa
Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”, NIF B-17613563, on justifica
suficientment que la seva oferta pot ser complerta quedant acreditat que pot executar
les obres en el preu ofertat de totes les unitats del projecte, respectant també totes les
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disposicions legals en matèria laboral.
Seguidament la mesa de contractació es va reunir, ratificant la valoració realitzada pels
serveis tècnics, acordant l’adjudicació a l’empresa Servei d’Instal·lacions Tècniques
Empordà SL “SEITEC”, ja que en base a la documentació presentada es justifica
suficientment que la seva oferta pot ser complerta quedant acreditat que pot executar
les obres en el preu ofertat de totes les unitats del projecte, respectant també les
disposicions legals en matèria laboral.
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 Servei
d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”.
En data 19 de desembre de 2014 es va requerir a l’empresa Servei d’Instal·lacions
Tècniques Empordà SL “SEITEC”, NIF B-17613563, per tal que presentés la fiança
definitiva per import de 3.998,90 euros, i les despeses d’anuncis, fet que va realitzar en
data 22 de desembre 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL
“SEITEC”, NIF B-17613563, amb domicili al carrer Trefí, 16-18 (P.L.Les Brugueres)
(17200) Palafrugell, el contracte d’obres del projecte titulat, projecte executiu per a la
climatització en el marc de suberografia: interpretant el món del Suro. Museografia de
l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell, (actuació cofinançada pel
FEDER Catalunya 2007-2013 Una manera de fer Europa), mitjançant procediment
negociat amb publicitat, pel preu de 79.978,11 euros IVA exclòs (tipus aplicable del
21%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.336.62900, 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, amb un termini d’execució de l’obra d’1 mes.
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, i al BOP de Girona, als efectes previstos en els
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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.- ASSESSORIA JURÍDICA
3.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, EL
SENYOR JOSÉ JULIAN SIMÓ ARGEMÍ I LA SENYORA MARIA MONTSERRAT
SIMÓ ARGEMÍ. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor
José Julian Simó Argemí i la senyora Maria Montserrat Simó Argemí, en relació a
l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per mutu acord, dels
terrenys propietat del senyor José Julian Simó Argemí i de la senyora Maria Montserrat
Simó Argemí, afectats pel Projecte complementari de les obres d’infraestructures
hidràuliques a la riera de Ca L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell, el senyor José Julian Simó Argemí i la senyora Maria Montserrat Simó
Argemí, que comporta una despesa d’import dos mil tres-cents seixanta euros amb
seixanta-quatre cèntims (2.360,64 €), a càrrec de l’aplicació 21.151.61000.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

4.- CULTURA
4.1 SUBVENCIÓ A L'INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ PER L’EDICIÓ
DEL LLIBRE “LA GUERRA DE SUCCESSIÓ” .-Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea de Cultura en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una
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subvenció a l’entitat Institut d’Estudis del Baix Empordà, per tal de finançar una part de
les despeses generades per l’edició del llibre “LA guerra de successió i la introducció
del règim borbònic a Palafrugell” de l’historiador Jordi Turró:
1.
L’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que porta a terme
l’activitat subvencionable i pel seu caràcter personal no és procedent la realització
d’una convocatòria pública.
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Institut d’Estudis del Baix Empordà
OBJECTE: Programació d'activitats anual de l'entitat
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 2.340 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 2.340 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.340 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de març de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Subvencions a les Edicions Locals (41.331.48907)
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
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
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amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500 €.
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- 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.

4.2 SUBVENCIÓ ANUAL A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I SARDANISTA DE
PALAFRUGELL.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea de Cultura 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 Cultural i Sardanista de Palafrugell, per tal de finançar
la seva activitat ordinària:
1.
L’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que porta a terme
l’activitat subvencionable i pel seu caràcter personal no és procedent la realització
d’una convocatòria pública.
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
OBJECTE: Programació d'activitats anual de l'entitat
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SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 270 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 270 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 270 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de març de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Despeses funcionament
(41.331.22613)

activitat

cultural

SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i
que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500 €.
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- 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
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euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

5.- IPEP
5.1 ATORGAMENT SUBVENCIONS EMPRESES I ESTABLIMENTS LOCALS 20132014.-Aprovació-.
Vista la documentació presentada pels establiments que han sol·licitat durant l’exercici
2014 la subvenció per a les inversions de millora de la imatge exterior i accessos als
establiments, millores d’estalvi energètic, foment de l’emprenedoria, foment de la
innovació i la competitivitat; d’acord amb les bases aprovades a tal efecte.
Vist l’informe aprovat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en data 22 de
desembre per a la distribució dels esmentats ajuts.
Atès han estat exclosos de la subvenció els següents establiments que han sol·licitat
la subvenció, per incompliment d'algun dels requisits de les bases:
Alter Ego Palafrugell S.C.
Anna Ortega Bosch
David Duran Aparicio (Vj Gestions)
Fernando Rodríguez Pérez (El Petit Mercat)
GM Cloud Design, S.C.
José Miquel Hortal Gallego
Kayaking Costa Brava S.C.
Papereria i copisteria l'Àmfora SL
Subministres Sumras 2010, S.L.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat amb l'abstenció de la regidora
senyora Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1995:
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions per inversions a empreses i
establiments locals, d’acord amb el següent detall:
Acadèmia Xaloc SC

1.385,43 €

Cap. I i IV

Andrés Peñalver Manzano

632,56 €

Cap. IV

Articor, S.L.

1.965,94 €

Cap. II

Centre Mèdic Palafrugell

1.104,51 €

Cap IV
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Daniel Martos Izquierdo (Sabores de Origen)

642,69 €

Cap. III

David Odgen (Bar La Barberia)

1.132,88 €

Cap. III

Dolors Roman Garcia (Roman's Cakes)

882,61 €

Cap. III

Etelca-Maria Fekete

989,65 €

Cap. III

Fernando Rodríguez Pérez (El Petit Mercat)

633,94 €

Cap. I i IV

Fragàncies de l'Empordà SC

606,56 €

Cap. IV

Gonçal Mató Lozano

920,28 €

Cap. I i IV

HEPASA (Hotel Garbí)

1.680,06 €

Cap. I

Hotel Llevant, S.L.

1.965,94 €

Cap. I

Hotel Tamariu, S.L.

1.965,94 €

Cap. I i II

Juan Manuel Valdivia (Greco Moda)

811,03 €

Cap. III

Juani Gonzàlez Muñoz

656,22 €

Cap. III

Maria Belen Trigos Rueda (Bar Tony's)

653,90 €

Cap. IV

Maria Teresa Carbo del Buey

1.790,31 €

Cap. I i IV

Marion Gómez Moner

1.965,94 €

Cap. I i IV

Mio Store, SC

604,02 €

Cap. I i IV

Novara Hotels S.L. (Cafeteria)

1.965,94 €

Cap. I i IV

Núria Valls de Blas

530,47 €

Cap. III

Pelupop Zarautz SC (La Caleta Pentinada)

1.965,94 €

Cap. III

Projectes Fielgo SL

1.965,94 €

Cap. I i IV

Sant Roc, S.A.

1.965,94 €

Cap. I i IV

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec a la partida pressupostària
següent 32.430.77001 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament, per import de
31.253,80 €.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a l’Institut de Promoció Econòmica i
al departament de comptabilitat pels seus efectes oportuns.

6.- TRESORERIA
6.1 BAIXES RECAPTACIÓ. RELACIÓ NUM. 3/2014.- Aprovació.Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
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referència 3/2014, corresponent a diversos conceptes i exercicis .
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi
del cobrament dels diferents deutes, sense que això hagi estat possible pels motius
contemplats a l’informe presentat pel Servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de VINT-I-SIS
MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS (26.905,09 €), amb el següent
detall:
Exercici

Tribut

2003

Impost sobre les Activitats Econòmiques

2004

Impost Increment Valor Terrenys

2005

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

2006

Impost Béns Immobles Urbana

400,04

2006

Impost Vehícles Tracció Mecànica

117,06

2007

Impost Béns Immobles Urbana

37,04

2007

Impost Increment del Valor dels Terrenys

70,10

2007

Impost Vehícles Tracció Mecànica

552,97

2007

Impost Béns Immobles Urbana(Liquidacions)

149,40

2007

Impost Activitats Econòmiques

636,98

2007

Sanció Urbanística

2008

Impost Béns Immobles Urbana

363,68

2008

Impost Increment del Valor dels Terrenys

825,27

2008

Impost Vehícles Tracció Mecànica

955,29

2008

Impost Activitats Econòmiques

2008

Ocupació Via Pública

415,40

2009

Impost Increment del Valor dels Terrenys

139,34

2009

Impost Vehícles Tracció Mecànica

812,38

2009

Taxa Biblioteca

270,00
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Exercici

Tribut

Import

2009

Taxa centre educació

50,00

2010

Impost Béns Immobles Urbana

31,39

2010

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2010

Multes

2011

Impost sobre les Activitats Econòmiques

1646,86

2011

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2465,18

2012

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2663,31

2013

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2582,41

2014

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2793,74

2368,22
300,00

TOTAL

26.905,09

El resum per motiu seria el següent:
Motiu

Import

Baixa per referència

12554,39

Prescripció

14350,70

TOTAL

26905,09

Motius de data de tots aquests valors:
1. Per referència a la declaració de fallida, de conformitat amb l’article 62.4 del
Reglament General de Recaptació, que diu, textualment, “Declarat fallit un obligat
al pagament, els deutes de venciment posterior a la declaració es consideren
vençuts i poden ser donats de baixa per referència a la dita declaració, si no hi ha
altres obligats al pagament”.
2. Per prescripció de valors al trobar-se en lloc desconegut el subjecte passiu i
després de no trobar-se cap tipus de béns embargables al municipi en els terminis
normals de gestió executiva, de conformitat amb l’article 66.b de la Llei general
tributària estableix que l’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats
prescriurà als 4 anys i atès que l’article 69 de la Llei general tributària estableix que
la prescripció s’aplicarà d’ofici.
Segon.- Remetre aquest expedient a la Tresoreria de l’Ajuntament perquè, si escau,
sigui aprovat com a CRÈDIT INCOBRABLE i donat de baixa en comptes, de
conformitat amb el que disposa el Reglament general de Recaptació.

Tercer.- Informar a l’Intervenció de Fons que procedeixi a donar de baixa dels
padrons corresponents els tributs que es relacionen a continuació:
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DEUTOR
BEAUJEAN,FREDERIC LOUIS
BELHADJ,SAID
BELHADJ,SAID
BETANZOS*CORDERO,MANUEL
BLANCO*CHAVES,JOSE
ANDRES
BLANCO*CHAVES,JOSE
ANDRES
BOUHALI EL,AKIL
BROADBENT*MILES,JONATHAN
CARBONELL*RAFANELL,JOSEP
CARBONELL*RAFANELL,JOSEP
COLOMER*MARUNY,XAVIER
CONSTRUCCIONS
PALAFRUGELL 97 SL
CORREDOR*MUR,JOSE
CORREDOR*MUR,JOSE
CORREDOR*MUR,JOSE
CORTES*ROMERO,JOSEFA
DIMAC SC
DIMAC SC
ESTRUCTURES PALAFRUGELL
SL
FEIJOO*CASTAÑON,MARIANO
FERNANDEZ*AZO,ANTONIO
GESTIONS LARA SL
GOMEZ*CONTRERAS,JOSE
JGL2014/52 de 30 de desembre de 2014

CONCEPTE
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles
Mecànica
Impost Vehícles

OBJECTE
TRIBUTARI
Tracció
C -005794-BDH
Tracció
GI-003206-N
Tracció
GI-008882-AC
Tracció
-008116-DNK
Tracció
GI-002146-AP
Tracció
GI-002692-AY
Tracció
GI-006282-AL
Tracció
GI-000237-AU
Tracció
GI-008952-F
Tracció
M -007089-P
Tracció
GI-008965-N
Tracció
GI-003553-BH
Tracció
B -000647-DL
Tracció
B -892703Tracció
GI-004613-E
Tracció
GI-001570-AT
Tracció
GI-008986-BD
Tracció
GI-031530-VE
Tracció
GI-006643-AV
Tracció
GI-002227-AX
Tracció
B -006166-JZ
Tracció
GI-002956-AP
Tracció GI-001942-T
12

CONCEPTE
Mecànica
Impost Vehícles
HOATH,ARTHUR GEORGE
Mecànica
Impost Vehícles
HOATH,ARTHUR GEORGE
Mecànica
Impost Vehícles
HOFMANN,JOSEF
Mecànica
Impost Vehícles
IVAN,BOGDAN GABRIEL
Mecànica
MALDONADO*VALDIVIESO,MAR Impost Vehícles
IONA
Mecànica
Impost Vehícles
QUINTANA*SEDO,BIENVENIDO Mecànica
Impost Vehícles
REITER,HANS PETER
Mecànica
Impost Vehícles
ROCHA*LOPEZ,EDUARD
Mecànica
Impost Vehícles
ROZIER,ANTHONY
Mecànica
Impost Vehícles
SANCHEZ*ALEMAN,VICTOR
Mecànica
Impost Vehícles
SEDDON,MARIANNE
Mecànica
Impost Vehícles
ZENOUNI,MOHAM
Mecànica

OBJECTE
TRIBUTARI

DEUTOR
ANTONIO

Tracció
GI-004025-S
Tracció
GI-009654-BD
Tracció
GI-006907-AD
Tracció
-001857-DPP
Tracció
Z -000097-T
Tracció
GI-006635-H
Tracció
GI-003694-AG
Tracció
C -004730-BFV
Tracció
GI-009688-J
Tracció
GI-007498-AP
Tracció
GI-005730-W
Tracció
C -004529-BBJ

Quart.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7.- RENDES
7.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
7.1.1 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Atès que s'han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s'havia donat de baixa, de diferents formes:
. Duplicitat en els embargaments de diners dipositat en comptes bancaris.
. Embargaments de devolucions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sous, salaris o pensions
. Ingressos en excés.
. Ingressos duplicats corresponents a rebuts inclosos en padrons tributaris per que van
ser pagats de manera duplicada mitjançant tríptic a les oficines bancàries
JGL2014/52 de 30 de desembre de 2014
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col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte bancària domiciliat i/o a través
d’ingrés o transferència bancària.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia
presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

CRUZ CONESA, ANTONIO

717.215

Ingrés
CEMENTIRI

FONDO
PRIVADO
DE
TITULARIZACION DE ACTIVOS W0036284H
REALES 1 B.V.

697.815

Ingrés duplicat IBI

211,54

GICH ESTRABAU, CARMEN

699.194

Ingrés duplicat IBI

478,77

MASCORT SINDREU, MIGUEL

731.705

Ingrés duplicat GUAL

32,00

duplicat

28,50

SOLVIA DEVELOPMENT SL

B33300518

712.148

Ingrés duplicat IBI

86,77

SOLVIA DELELOPMENT SL

B33300518

712.153

Ingrés duplciat IBI

376,98

690.883

Ingrés en excés

BATLLE MORALES, MARGARITA
CHEMAIDE, SL

B28936433

672.461
fracció 0

Ingrés
indegut
embargament AEAT

CHEMAIDE SL

B28936433

672.462
fracció 1a

Ingrés
indegut
embargament AEAT

49,92
266,82

132,68

CHEMAIDE SL

B28936433

672.462
fracció 2a

Ingrés
indeguts
embargament AEAT

61,87

CIPRES MARGELI SL

B60949047

694.149

Ingrés en excés

31,78

COSTE, MARGUERITE

695.109

Ingrés en excés

49,60

ECKEY, THOMAS

696.187

Ingrés en excés

9,29

GONZALO JARA, RAUL

574.772

Ingrés
indegut
embargament AEAT

82,81

Segon.- Informar als interessats que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari
que informin a l'ajuntament del compte bancari on s'haurà de fer efectiva la
transferència.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

7.1.2 RECLAMACIÓ
LIQUIDACIÓ

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SC APROVAR
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Vist el conveni fiscal signat en data 1 de juny de 2001, que en el seu pacte tercer
estableix textualment:
“En el termini comprés entre l’1 de gener i el 15 de març de cada anys, GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA presentarà a l’Ajuntament de Palafrugell, la
previsió d’obres a realitzar durant el susdit exercici econòmic on es detalli el volum de
canalització ( en metres lineals ) i s’avaluï econòmicament l’import de dita inversió.
En base a aquests antecedent, l’Ajuntament de Palafrugell practicarà la liquidació
senyalada en aquest punt aplicant sobre el total del pressupost anual d’obres previst,
el tipus impositiu vigent segons la referida Ordenança Fiscal. Aquestes liquidacions es
practicaran durant el mes d’abril de cada exercici”.
Vist el pacte sisè de l’esmentat conveni que diu textualment:
“Aquest conveni s’entendrà econòmic 2001, quedant prorrogat automàticament per
anys successius si, amb tres mesos d’antelació al seu venciment, no és denunciat per
una de les dues part. Es procedirà a revisar anyalment les xifres en funció de l’IPC”:
Atès que es comprova que per acord de Comissió de Govern de data 28 de maig de
2013 es va procedir a la revisió de les valoracions econòmiques per metre de
canalització i escomesa per a l’exercici 2013, d’acord amb l’IPC de l’exercici 2012.
Concepte

Valoració 2013

IPC 2013

Valoració 2014

Metre lineal canalització

84,72 €

0,30%

84,97 €

Escomesa

343,15 €

0,30%

344,18 €

Vistes les llicències d'obres tramitades durant l'exercici 2013
Exp

data

Carrer

Descripció_Obra

Metres Escomeses ICIO

Taxa

Instal·lació
de
414/13-p 23/10/13 Ribagorça, 2 canonada 17 ml i 1 17
escomesa

1

57,07

47,8

Instal·lació
de
Ramir Medir,
canonada 20 ml i 1 20
12
escomesa

1

65,20

47,8

415/13-p 23/10/13

506/12-p 10/01/13 Pals, 114

Instal·lació de 2 ml
2
soterrada i 1 escomesa

1

16,40

47,8

547/12-p 03/01/13 Bailèn, 53

instal·lació
de
canonades 1 ml i 1 1
escomesa

1

13,69

47,8

instal·lació
de
canonades 1 ml i 1 1
escomesa

1

13,69

47,8

instal·lació
de
canonades 1 ml i 1 1
escomesa

1

13,69

47,8

4/13-p

09/01/13

Palamós,
145

5/13-p

09/01/13

Lope
Vega, 5

de
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30/13-p

Mossèn
instal·lació
de
24/01/13 Rafel Duran, canonades 7 ml i 1 7
1
escomesa

1

29,96

47,8

31/13-p

24/01/13

Fermí
Vergés, 15

instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa

1

19,11

47,8

62/13-p

05/03/13

instal·lació
de
Fra Bernat
canonades 23 ml i 1 23
Boïl, 12
escomesa

1

73,33

47,8

63/13-p

06/03/13

Cul-de-Sac,
9

nstal·lació
de
canonades 8 ml i 1 8
escomesa

1

32,67

47,8

79/13-p

06/03/13 Coral, 11

Instal·lació
canonades
escomesa

1

21,82

47,8

4ml

i

de
1 4

111/13-p 25/03/13 Vilar, 30

instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa.

1

19,11

47,8

126/13-p 10/04/13 Menorca, 9

instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa.

1

19,11

47,8

1

62,49

47,8

instal·lació
de
canonades 103 ml i 1 103
escomesa.

1

290,22

47,8

instal·lació
de
canonades 1 ml i 1 1
escomesa

1

13,69

47,8

163/13-p 26/04/13 Coral, 29

instal·lació
de
canonades 2 ml i 1 2
escomesa

1

16,40

47,8

164/13-p 26/04/13 Xaloc, 22

instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa

1

19,11

47,8

instal·lació
de
178/13-p 07/05/13 Rascassa, 2 canonades 28 ml i 1 28
escomesa

1

86,89

47,8

Mestre Joan Instal·lació
240/13-p 12/06/13 Planas
i canonades
Salabert, 14 escomesa

1

19,11

47,8

instal·lació
de
127/13-p 10/04/13 Palamós, 79 canonades 19 ml i 1 19
escomesa.
128/13-p 10/04/13 Xaloc, 36

161/13-p 25/04/13

Alfons
15

XII,

3ml

i

de
1 3

257/13-p 08/07/13 Llebeig, 17

instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa.

1

19,11

47,8

260/13-p 08/07/13 Canyers, 4

instal·lació
de
canonades 7 ml i 1 7
escomesa

1

29,96

47,8

1

29,96

47,8

261/13-p 09/07/13 Empordà, 16 instal·lació
de 7
canonades 7 ml i 1
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escomesa
126/13-p
05/07/13 Menorca, 9
Annex

instal·lació
de
canonades 5 ml i 1 5
escomesa.

1

24,54

47,8

instal·lació
de
Santa Rosa,
canonades 13 ml i 1 13
3
escomesa

1

46,22

47,8

292/13-p 03/10/13 Ample, 57

instal·lació
de
canonades 18 ml i 1 18
escomesa

1

59,78

47,8

296/13-p 25/09/13 Roses, 14

Instal·lació
de
canonades 14 ml i 1 14
escomesa

1

48,94

47,8

297/13-p 25/09/13 Inferior, 12

Instal·lació
de
canonades 3 ml i 1 3
escomesa

1

19,11

47,8

306/13-p 25/07/13 Escala, 8

Instal·lació
de
canonades 15 ml i 1 15
escomesa

1

51,65

47,8

309/13-p 25/09/13 Brisa, 1

Instal·lació
de
canonades 12 ml i 1 12
escomesa

1

43,51

47,8

1

27,25

47,8

Instal·lació
de
canonades 42 ml i 1 42
escomesa

1

124,84

47,8

Pompeu
347/13-p 04/09/13
Fabra, 114

Obertura
de
cala
superficial de 0,50 x
0,25
0,50 m per reparació
d'arqueta

1

11,66

47,8

Cases
348/13-p 04/09/13
Noves, 81

Obertura
de
cala
superficial de 0,50 x
0,25
0,50 m per reparació
d'arqueta

1

11,66

47,8

Mestre
349/13-p 04/09/13
Sagrera, 41

Obertura
de
cala
superficial de 0,50 x
0,25
0,50 m per reparació
d'arqueta

1

11,66

47,8

Obertura de 3 cales
Mestre Joan
superficials de 0,50 x
350/13-p 05/09/13 Planas
i
0,75
0,50 m per reparació
Salabert, 2
d'arquetes

1

13,01

47,8

291/13-p 15/07/13

Instal·lació
de
329/13-p 24/08/13 Cervantes, 7 canonades 6 ml i 1 6
escomesa
336/13-p 29/08/13

Costa
Verda, 32

375/13-p 27/09/13 Torre, 43

Instal·lació
de
canonades 2 ml i 1 2
escomesa

1

16,40

47,8

376/13-p 27/09/13 Mallorca, 5

Instal·lació
de
canonada 2 ml i 1 2
escomesa

1

16,40

47,8
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441/13-p 04/12/13 Torre, 34

Instal·lació
de
canonades 16 ml i 1 16
escomesa

1

54,36

47,8

465/13-p 15/11/13 Xaloc, 15

Instal·lació
de 2
canonades 2 ml i 1
escomesa

1

16,40

47,8

485/13-p 28/11/13

Instal·lació
de 2
canonades 2 ml i 1
escomesa

1

16,40

47,8

Instal·lació
de 1
canonades 2 ml i 1
escomesa

1

13,69

47,8

Instal·lació
de 3
Torres
canonades 3 ml i 1
Jonama, 116
escomesa

1

19,11

47,8

Instal·lació
de 2
canonades 2 ml i 1
escomesa

1

16,40

47,8

Instal·lació
de 28
canonada 28 ml i 1
escomesa

1

86,89

47,8

512/13-p 11/12/13 Josep Irla, 7 Instal·lació
de 50
canonades 50 ml i 1
escomesa

1

146,53

47,8

514/13-p 09/12/13 Torre, 7

Instal·lació
de 8
canonades 8 ml i 1
escomesa

1

32,67

47,8

529/13-p 30/12/13

Instal·lació
de 2
canonades 2 ml i 1
escomesa

1

16,40

47,8

1.927,33

2.294,40

Sant
Ramon, 44

486/13-p 28/11/13 Daró, 7

487/13-p 28/11/13

500/13-p 09/12/13

Torroella,
108

501/13-p 09/12/13 Codina, 18

Tarongeta,
115

TOTAL…………….:

516,50 48

Atès que es comprova que durant l’any 2013, es van fer efectives les liquidacions
provisionals de l’exercici 2013 en concepte d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i Taxes urbanístiques per imports principals de 2.997,26 euros i
3.107,00 euros, respectivament.
Atès que amb les dades abans esmentades procedeix acordar la regularització fiscal
en concepte d’Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres i Taxes Urbanístiques
de l’exercici 2013.
Atès que segons els acords d'anteriors anys es sol·licitava que les quantitats a
retornar fossin compensades amb les liquidacions provisionals a ingressar per
l’exercici del proper any.
Atès que per a l’exercici 2014 Gas Natural no ha presentat escrit informant de la
previsió d'obres a efectuar, tal com estableix el conveni, per tant a efectes de preveure
la liquidació provisional de l'any 2014 es prenen com a referència l’escrit presentat en
data 02 de maig de 2013 on es preveia realitzar 920 metres lineals de canalització, 45
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escomeses i sol·licitar a tal efecte 65 llicències.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització per a l’exercici 2014 de la valoració econòmica del
metre lineal de canalització i de l’escomesa d’acord amb l’IPC de l’exercici 2013, tal
com estableix el pacte sisè del conveni fiscal signat en data 1 de juny de 2001, de la
següent manera:
Concepte

Valoració 2013

IPC 2013

Valoració 2014

Metre lineal canalització

84,72 €

0,30%

84,97 €

Escomesa

343,15 €

0,30%

344,18 €

Així mateix informar a l’interessat que per a l’exercici 2014 la tarifa establerta per les
ordenances fiscals en concepte de llicència d’obra menor és de 47,80.- €.
Segon.- Aprovar les liquidacions definitives en concepte d’Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres i Taxes urbanístiques de l’exercici 2013, descomptant les
quantitats ingressades a compte durant l’exercici, resultant un total a retornar a favor
de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA, d’acord amb el següent detall:
CONCEPTE: Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres 2013
CONTRIBUENT: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA

NIF: A63485890

ADREÇA: Av Portal de l'Àngel, núm. 20 -22
MUNICIPI: BARCELONA 08002
PROVINCÍA: BARCELONA

LIQUIDACIÓ
EXERCICI

BASE IMPONIBLE

TIPUS

QUOTA

2013

60.229,08 €

3,20%

1.927,33 €

Ingrés a compte realitzat durant l'exercici 2013

2.998,22 €

Import a favor de Gas Natural Distribucion SDG SA.........................:

-1.070,89 €

CONCEPTE: Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres 2013
CONTRIBUENT: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA

NIF: A63485890

ADREÇA: Av Portal de l'Àngel, núm. 20 -22
MUNICIPI: BARCELONA 08002
PROVINCÍA: BARCELONA

LIQUIDACIÓ
EXERCICI

NÚM. LLICÈNCIES

TAXA PER LLICÈNCIA

QUOTA

2013

48

47,80 €

2.294,40 €

Ingrés a compte realitzat durant l'exercici 2013
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Import a favor de Gas Natural

-812,60 €

Tercer.- Aprovar les liquidacions a compte en concepte d’Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres i Taxes per Llicències urbanístiques per a l’exercici 2014, d’acord
amb la previsió d’obres presentada i amb l’actualització de les valoracions
econòmiques establertes al punt primer del present acord, sense perjudici de la
posterior regularització d’acord amb el pacte tercer del conveni fiscal signat en data 1
de juny de 2001, de la següent manera:
CONCEPTE: Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres 2014
CONTRIBUENT: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA

NIF: A63485890

ADREÇA: Av Portal de l'Àngel, núm. 20 -22
MUNICIPI: BARCELONA 08002
PROVINCÍA: BARCELONA

LIQUIDACIÓ
EXERCICI

BASE IMPONIBLE

TIPUS

QUOTA

2014

93.381,96 €

3,20%

2.997,26 €

Ingrés a compensar regularització 2013

-1.070,89 €

Total a Pagar............................................:

1.926,37 €

LIQUIDACIÓ
EXERCICI

NÚM. LLICÈNCIES

TAXA PER LLICÈNCIA

QUOTA

2014

65

47,80 €

3.107,00 €

Ingrés a compensar regularització 2013

-812,60 €

Total a Pagar............................................:

2.294,40 €

Quart.- Acceptar l'aval dipositat a la Tresoreria Municipal com a garantia per a les
obres a executar l'exercici 2014
Cinquè.- Informar a la interessada que les anteriors liquidacions s'hauran de fer
efectives una vegada se li notifiquin expressament les liquidacions tributàries amb els
terminis i llocs de pagaments.

7.1.3 RECLAMACIÓ. M O M APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16400 data 15 de desembre del
2014, presentada per la senyora M O M, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7142-DBC,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
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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
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 -7142-DBC, 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 -7142-DBC a nom de la senyora M O M amb efectes
de l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.4 RECLAMACIÓ. N F T APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16602 data 15 de desembre del
2014, presentada pel senyor N F T, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -9835-CMS,
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.
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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
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 -9835-CMS, 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 -9835-CMS a nom del senyor N F T amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.5 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS I
COMPENSAR-LES
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
- Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
- Embargaments de devolucions tributàries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
- Embargaments de sou.
- Ingressos en excés.
- Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació mantenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
NIF

TITULAR

TOTAL
A
RETORNAR

BA86101375 BANCO CAM SA
G08169823

112,32 €

BLANCH MARTI, JOAQUIMA

60,00 €

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

291,14 €

CHAPARD, JEAN

2,48 €

OTERO LOZANO, MARIA CRISTINA

45,46 €

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que
mantenen els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar
tal com es detalla seguidament:
NIF

TITULAR

REBUT
COMPENSAT

IMPORT
TOTAL
A
COMPENSAT RETORNAR

634.407

112,32 €

0,00 €

731.722

60,00 €

0,00 €

G08169823 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

732.080
591.254

I 291,14 €

0,00 €

CHAPARD, JEAN

569.141

2,48 €

0,00 €

45,46 €

0,00 €

A86101375 BANCO CAM SA
BLANCH MARTI, JOAQUIMA

OTERO
LOZANO,
CRISTINA

MARIA 706.175

7.1.6 RECLAMACIÓ. VARIS. APROVACIÓ APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA
RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA.
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)1.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
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reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import

2014

4466818

FERRER CUENCA NURI

48,44 €

2014

4471098

GUARDA
VICTORIA

MACEDO

NALDA 48,44 €

2014

4470626

PÉREZ BRAVO MIQUEL

48,44 €

2014

4468303

POLICARP GALLART JORDI

48,44 €

2014

4465067

POQUET MOIX ÀNGELS

48,44 €

2014

4457370

SALVADÓ JOFRA JOAN PERE

48,44 €

2014

4471444

SOLÉS OLIU MARTA

48,44 €

2014

4456315

VILA DE LA PEÑA ANGEL

48,44 €
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Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

7.1.7 RECLAMACIÓ. PROMOMIR 6 S.L. ANUL.LACIÓ TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES C. CASES NOVES, 49. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14486 de data 15 de desembre
del 2014, presentada pel senyor Julián López Hernández com a representant de la
societat PROMOMIR 6 S.L. (NIF B63818041), per la qual sol.licita la baixa
corresponent a la Taxa per Entrada de Vehicles de l’immoble situat al carrer Cases
Noves, número 49, al.legant que han anul.lat l’entrada de vehicles.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 22 de desembre de 2014, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha observat que hi ha dues
entrades de vehicles a la finca objecte de la inspecció del carrer Cases Noves, número
49, però s’hi ha instal.lat dos postes metàl.lics a cada entrada que impedeix l’accés de
vehicles “.
Atès que és procedent la baixa en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles per
l’immoble situat al carrer Cases Noves, número 49.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Donar de baixa del padró en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles a
nom de la societat PROMOMIR 6 S.L. amb NIF B63818041, per l’objecte tributari situat
al carrer Cases Noves, número 49.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i de recaptació.

7.1.8 RECLAMACIÓ. JCB ELECTROMECÀNICA S.L. SOL.LICITUD BAIXA IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16575 presentada en data 18 de
desembre del 2014 presentada pel senyor Narcís Clavell Soldevila com a representant
la societat JCB ELECTROMECANICA S.L. (NIF B17550583), sol.licitant l’anul.lació
del rebut pendent número 732618 corresponent a l’exercici 2014 en concepte de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb número de referència 8459000101763,
al.legant que el local que tenia amb aquesta localitat es va donar de baixa de l’activitat
en data 20 de febrer de 2006.
Consultada la matrícula de l’impost es comprova que la referència 8459000101763
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correspon a la societat JCB ELECTROMECÀNICA S.L. la qual consta donada d’alta
sota l’epígraf 843.9 “ Altres serveis tècnics NCAA” al carrer Joan Maragall, número 16
de Palafrugell amb data 17 de juny de 1999.
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”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor Narcís Clavell Soldevila com
a representant de la societat JCB ELECTROMECANICA S.L. amb N.I.F. B17550583, i
en conseqüència ratificar el rebut pendent en via executiva número 732618 en
concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.

7.2 LIQUIDACIONS RENDES DESEMBRE 2014.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de desembre
de 2014 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
Codi
20005
39106
39907
11201
11300
39917
83002
51801
110
61
11201

Concepte
Altres interessos de demora
Cànon dret de superfície tanatori municipal
Execució subsidiària
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
Multa coercitiva
Reintegrament prèstec consorci Fraternal-Mercantil
Interessos prèstec consorci Fraternal-Mercantil
Taxa Cementiri Municipal
Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
Total general
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50,49
17.882,33
2.896,01
4.067,47
48,92
600,00
2.354,90
459,18
19,00
928,66
4.067,47
33.374,43
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8.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
8.1 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
Text lliure
PORTILLO COLLADO FRANCISCO. EXECUCIO
SUBSIDIARIA TREBALLS REPOSICIO RASA
2014 21 151 22608
2.896,01 PARATGE ERMEDAS (AJ)
REGOS
CARRASCO
CARLES.
2014 52 231 22617
1.663,75 ACTUALITZACIO GUIES ACOLLIDA (BS)
FITOR FORESTAL SL. MOBILIARI I MUNTATGE
2014 52 231 22707
4.061,28 DELS HORTS URBANS (BS)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ.
NETEJA PUNTS NEGRES A VIA PUBLICA
2014 72 170 22712
5.456,00 ESTIU 2015 (MA)
ASOCIACIO
PROTECTORA
RODAMON.
2014 72 170 22604
3.025,00 CONTROL COLONIES GATS A CALELLA (MA)
MIPMARI
ARQUITECTURA
I
DISSENY
SLP.ESTUDI TERRASSES DE PLAÇA NOVA
2014 21 151 64000
6.050,00 (UR)
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA.
COMPRA CONTENIDORS CARTRO 1100L I
2014 72 170 22712
3.478,75 CONTENIDORS PER A FESTES (MA)
TALLER JOAN ANDREU SL. REPARACIO DE
FURGONETA ADSCRITA AL SERVEI NETEJA
2014 71 162 22710
1.310,47 VIARIA (7017 BYG) (AS)
BTM SOUND SL. MICROFONS DE MA I
MICROFONS SENSE FILS PEL TEATRE
2014 46 335 62700
1.780,82 MUNICIPAL (CU)
PAPERERIA I COPISTERIA AMFORA SL.50
CADIRES PER A LA SALA D'ACTES I 5 TAULES
PLEGABLES PER
PER EL TEATRE
2014 46 335 62700
2.860,74 MUNICIPAL (CU)
TALLER JOAN ANDREU SL. REPARACIO
HIDRONETEJADORA ADSCRITA AL SERVEI
2014 71 162 22710
3.680,86 DE NETEJA VIARIA (AS)
NEBOT SERRA JORDI. ADQUISICIO DE 15
2014 46 335 62700
5.433,74 TARIMES PEL TEATRE MUNICIPAL (CU)
MATAS BALAGUER JOSEP, AUDITORIA I
REDACCIÓ
INFORME
COMPLIMENT
2014 11 920 22706
1.250,00 MESURES DE SEGURETAT DECRET 3/2010
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TOTAL RELACIO

42947,42

8.2 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/2014/138
per un import total de 1.629.928,69 euros.
Aplicació

Import

18.316,47
2014 12 011 91300 17.423,90
2014 12 011 31000 892,20
2014 12 934 22610 0,37

22.021,70
2014 12 011 91300 21.935,64

2014 12 011 31000 85,69

2014 12 934 22610 0,37

Text lliure
TOTAL BANCO SNATANDER
BANCO SANTANDER. QUOTA 2n SEMESTRE
2014 PRETESC INVERSIONS 2009 (5205)
BANCO SANTANDER. QUOTA 2n SEMESTRE
2014 PRETESC INVERSIONS 2009 (5205)
BANCO SANTANDER. QUOTA 2n SEMESTRE
2014 PRETESC INVERSIONS 2009 (5205)
TOTAL BANKIA SA
BANKIA SA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRETESC INVERSIONS CAJA MADRID
(5201)
BANKIA SA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRETESC INVERSIONS CAJA MADRID
(5201)
BANKIA SA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRETESC INVERSIONS CAJA MADRID
(5201)

2014
2006
2014
2006
2014
2006

2014 71 161 22699 761.710,57

AGENCIA
CATALANA
DE
L'AIGUA.
DECLARACIO DE FACTURACIO NETA I
AUTOLIQUIDACIO MES DE NOVEMBRE 2014.
MODEL A1

58.269,73
2014 12 011 91300 58.199,50

TOTAL BANKIA SA
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2005 (5200)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2005 (5200)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2005 (5200)

2014 12 011 31000 69,86
2014 12 934 22610 0,37

58.641,13
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2014 12 011 91300 54.035,02
2014 12 011 31000 4.605,74
2014 12 934 22610 0,37

45.909,25
2014 12 011 91300 45.493,14
2014 12 011 31000 415,74
2014 12 934 22610 0,37

2014 81 130 22104 11.882,20

2014 71 161 22101 140.266,88
2014 71 161 22101 15.997,54
2014 72 170 22712 85.986,20

2014 72 170 22712 85.986,20

2014 72 170 22712 6.109,19

2014 72 170 22712 6.109,19

2014 12 934 22710 9.982,50

2014 72 170 22712 30.248,96

2014 71 162 22710 107.371,74

2014 71 162 22710 96.250,47

JGL2014/52 de 30 de desembre de 2014

BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2010 (5206)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2010 (5206)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2010 (5206)
TOTAL BANKIA SA
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2008 (5203)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2008 (5203)
BANKIA. QUOTA 4t TRIMESTRE
PRESTEC INVERSIONS 2008 (5203)

2014
2014
2014

2014
2014
2014

SILLER RAMOS FRANCESCA. UNIFORMITAT
POLICIA LOCAL. JAQUETES, CAMISES I
POLO HIVERN (PO)
SOREA.
FACTURA
RETRIBUCIO
FIXA
TERCER TRIMESTRE 2014 (RM)
SOREA SA. FACTURACIO RETRIBUCIO
VARIABLE TERCER TRIMESTRE 2014 (RM)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS OCTUBRE 2014 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS NOVEMBRE 2014 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA OCTUBRE
2014 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA
FRACCIO
ORGANICA
NOVEMBRE 2014 (MA)
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIO SL.
REDACCIO
ESTUDI
MODIFICACIO
ORDENANÇA FISCAL DE RESIDUS (SG)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA,
AMORT
MATERIAL,
RECOLLIDA PAPER VIDRE CARTRO FORM,
LLOGUER (MA)
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA I
REG VIA PUBLICA, MERCAT I PLATGES
OCTUBRE 2014 (AS)
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA I
REG VIA PUBLICA, MERCAT I PLATGES
NOVEMBRE 2014 (AS)
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58.868,77
2014 11 920 22100 12.217,12

2014 32 430 22100 1.321,76

2014 33 321 22100 1.178,78

2014 33 321 22110 792,63

2014 33 321 22120 1.055,24

2014 33 321 22121 704,04

2014 34 321 22100 658,55

2014 46 335 22100 3.678,09

2014 71 165 22100 37.262,56

2014 10 231 48900 10.000,00

TOTAL

TOTAL GAS NATURAL AGOST
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIENS I
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2014 (AS)
FUNDACIO FUTBOL CLUB BARCELONA.
CONVENI
PROJECTE
FUTBOLNET
A
PALAFRUGELL JGL 16.01.2013 (PE)

1.629.928,69

9.- PROPOSTES URGENTS
9.1 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
9.1.1 COMPROMÍS DEVOLUCIÓ INGRESSOS PER RESTITUCIÓ DE FINQUES .
Aprovació
Els diferents informes i estadístiques referents a la situació demogràfica del municipi
de Palafrugell mostren l’existència d’una població resident d’origen magribí, que tenen
confessió religiosa musulmana.. L’últim d’aquests informes, emès pel propi ajuntament
el setembre de 2014, indica que a data 30 de juny de 2014 i segons el padró municipal
resideixen a Palafrugell 23.022 persones, essent el 23,50% del conjunt de la població
originaris d’altres països, i d’aquest un 12,60% procedents del Marroc.
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Aquesta població fa temps que reclama la col·laboració de l’Ajuntament per disposar
d’un espai edificable apte per a la construcció d’un nou centre de culte, donat que
l’actual, situat al Carrer Velázquez, no té capacitat suficient per acollir totes les
persones que volen accedir als actes religiosos. En aquest sentit, l’Ajuntament ha cedit
de forma habitual l’espai municipal dels Ametllers per tal que el total dels practicants
que volen assistir als actes religiosos ho pugui fer.
Amb la intenció de facilitar l’accés a uns terrenys que es consideraven adequats,
l’Ajuntament de Palafrugell, per mitjà de subhasta pública aprovada en data 27 de
maig de 2014 per acord de junta de govern local, va acordar l’alienació de dues
finques de la seva propietat situades al barri de la Sauleda que es varen adjudicar en
favor de l’entitat religiosa Comunidad Musulmana de Palafrugell (la qual havia
presentat la millor oferta econòmica al respecte).
L’article 1.124 del Codi Civil estableix que es produeix la resolució de les obligacions
reciproques per l’incompliment d’un dels obligats en relació a la prestació que ha portar
a terme. Però la jurisprudència aplica aquest article també en els casos en què es
produeix un incompliment que no s’ha donat per voluntat del deutor. En aquest sentit la
sentència del Tribunal Suprem de 20 d’abril de 1994 va determinar que: "El influjo de
circunstancias sobrevenidas e imprevistas en la vida del contrato no ha dejado de ser
considerado por la jurisprudencia de esta Sala, aparte de su aceptación de la doctrina
de la cláusula «rebus sic stantibus». Ha considerado ejercitable la facultad de
resolución cuando existe un hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e
irreformable impide el cumplimiento [Sentencia de 22 octubre 1985 y las que cita], y
cuando la prestación pactada no responde a la finalidad para cuya consecución se
concertó el contrato, frustrándose la misma [Sentencias de 3 noviembre y 9 diciembre
1983, y 27 octubre 1986 y las que citan]"
En el present cas, el contracte de compravenda formalitzat davant el notari de
Palafrugell José Maria Chiner Vives establia que la finalitat de l’adquisició dels
immobles per part de la comunitat musulmana era la construcció d’un centre de culte.
Aquest projecte, a data d’avui, no s’ha pogut executar pels següents motius:
- Per una banda no s’ha materialitzat l’adquisició de les dues finques confrontants amb
les que han estat objecte de la compravenda amb l’ajuntament.
- Per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent fins el moment va
ser anul·lat per la sentència del Tribunal Suprem de data 30 de setembre de 2011 i el
nou Pla d’Ordenació Urbanística que ha de substituir l’anterior encara està en
tramitació.
Aquests dos elements avaluats de forma conjunta impliquen que, en aquest moment,
la construcció del centre de culte tal i com estava projectat segons plànols registrats a
l’Ajuntament de Palafrugell el dia 11 de juliol de 2014, registre d’entrada número 9510,
no pot obtenir llicència d’obres.
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Per tant, en cas que l’entitat religiosa Comunidad Musulmana de Palafrugell presenti a
l’Ajuntament escrit on es sol·liciti la resolució del contracte de compravenda de les
dues finques al·legant la pèrdua de la causa del contracte, es considera que
concorririen les causes expressades per la jurisprudència per resoldre el contracte de
compravenda, i restituir la propietat de les finques a l’ajuntament així com l’import
pagat a la Comunidad Musulmana, mitjançant expedient de devolució d’ingressos
indeguts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Prendre el compromís que en cas que la Comunidad Musulmana de Palafrugell
presenti escrit on es sol·liciti la resolució del contracte de compravenda de les dues
finques de la Sauleda que es varen adjudicar per mitjà de subhasta pública aprovada
en data 27 de maig de 2014 per la impossibilitat de poder realitzar la construcción
d’un centre de culte en aquest espai es procedirà a tramitar expedient de devolució
d’ingressos indeguts per la resolució del contracte de compravenda.

9.1.2 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIRECTE CLUB TENNIS LLAFRANC DESPESES
DESPLAÇAMENT MIREPOIX. Aprovació
Vista la instància 14643 presentada en data 4 de novembre de 2014 pel senyor
ISIDRE TENAS BOFILL, en representació del CLUB TENNIS LLAFRANC, sol·licitant
una subvenció de l’Ajuntament de Palafrugell per les despeses de transport a Mirepoix
dins dels actes els actes d’agermanament entre Palafrugell i Mirepoix .
Vist l’informe emès en el qual es posa de manifest que la singularitat de l’objecte de
la concessió possibilita la concessió directe d’una subvenció al Club Tennis Llafranc.
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: CLUB TENNIS LLAFRANC
OBJECTE: DESPLAÇAMENT ACTES AGERMANAMENT PALAFRUGELL-MIREPOIX
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.500
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.500
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.500
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100% DEL DÈFICIT DE L’ACTIVITAT
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30/01/2015
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 10.912.22608
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i
que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu i set
minuts 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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