Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE GENER DE
2012

Núm.: JGL2012/3
Dia i hora: 20/01/2012 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han escusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS

A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió ordinària en
primera convocatòria, essent el dia 20 de gener de 2012.

ACTES PENDENTS D'APROVAR
Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 13 de gener de 2012,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova amb la
següent esmena:
A l'apartat de llicències d'obres majors, la concedida al senyor Valentin Moreno Bustos per a la
construcció d'uns piscina al carrer Girona, 95 de Palafrugell, s'aprova amb l'abstenció del regidor
senyor Frederic Prats, d'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei 30/1992, modificada per
la Llei 4/1999.

CONTRACTACIÓ
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA PER LA POLICIA
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LOCAL.- Adjudicació.Vista la necessitat d'adquirir material d'oficina per les dependències policials.
Atès el que estableix el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor de subministrament per l'adquisició de material d'oficina per
les dependències de la Policia Local.
Segon.- Adjudicar el contracte menor de subministrament consistent en l'adquisició de material
d'oficina (penjador de paret, arxivador, cadira), per les dependències policials, a PAPERERIA I
COPISTERIA L'AMFORA SL (B-17612573), pel preu total de vuit cents dinou euros amb vint-i-un
cèntims (819,21 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 81 130 62500 “Equipament comissaria”, del
Pressupost Municipal 2012.
Tercer.- Degut a l'escassa quantitat no s'exigeix la formalització de la garantia

DEVOLUCIÓ FIANÇA DEL SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI DE
LA DEPENDÈNCIA.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació menor de serveis, pel servei de suport als serveis
socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Palafrugell per la implantació de la Llei, adjudicat
definitivament per acord de Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2010 a VANESSA
FERNÁNDEZ RUIZ, amb domicili al c. Ripollés, 16, (17251) CALONGE.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor interventor de Fons i la Cap de l'Àrea de
Benestar Social i Ciutadania, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap
reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.604,45 euros, a l'esmentada senyora, prèvia la presentació
de l'original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic, caldrà un
número de compte on fer l'ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a VANESSA FERNÁNDEZ RUIZ, i a l'Àrea de Tresoreria d'aquest
Ajuntament.

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES
OBRES DE MILLORA DE L'ENTORN DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I INFANTIL DEL MAS
MASCORT.- Adjudicació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.
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SECRETARIA GENERAL
ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL CARRER
VENEÇUELA, 7 DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 14 de desembre de 2011, el Inspector de la via pública de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer Veneçuela, 7 a Llafranc,
en què fa constar que s’observa que la finca es troba en estat d’abandonament fet que ocasiona
una gran quantitat de massa vegetal, i que degut al passat temporal de fort vent hi ha un nombre
considerat de pins tombats en aquesta propietat.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja, salubritat i
ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MARIA DEL SOL LOPEZ CARMONA, amb domicili al carrer
Orioles, 11 (08940) CORNELLÀ DE LLOBREGAT, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Veneçuela, 7, de
Llafranc, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a
l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del Decret
legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

ACTIVITATS
SANTI AVELLÍ SL: PRÒRROGA TANCAMENT ACTIVITAT INCOMPATIBLE AMB EL POUM 31
DE JULIOL DE 2012.- Aprovació.Vist l’acord adoptat per Junta de Govern Local el dia 28 de gener de 2011, que es va dictar arrel
d’una acta d’inspecció conforme s’estava desenvolupant una activitat sense llicència, i que
literalment diu:
Primer.- Concedir a l’empresa SANTI AVELLÍ SL, amb domicili al carrer Pals, 63 de Palafrugell,
un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimi convenients en defensa dels
seus drets.
Segon.- Comunicar a l’esmentada empresa que, passat aquest termini, s’estudiaran les possibles
al·legacions i, si cal, s’iniciarà el tràmit per procedir al tancament i la clausura de la seva activitat,
pels motius abans exposats.
Atès que enfront l’esmentat acord de Junta de Govern Local no es varen realitzar al·legacions.
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 25 de febrer de 2011, que literalment diu:
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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Primer.- Concedir a l’empresa SANTI AVELLÍ SL, amb domicili al carrer Pals, 63 de Palafrugell,
un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimi convenients en defensa dels
seus drets.
Segon.- Comunicar a l’esmentada empresa que, l’esmentada activitat no és legalitzables i és
incompatible amb les determinacions del POUM (s’adjunta copia del certificat urbanístic), pel que
es procedirà al seu tancament el dia 24 de març de 2011, a les nou del matí.
Atès que el dia 3 de març de 2011, registre d’entrada 3261, el representant legal de Santi Avellí
SL va presentar un avantprojecte sobre les possibilitats de seguir amb l’activitat d’acopi de terres
de fins a 1.000 tones, que venia fent l’empresa des de les obres d’ampliació de la C-31.
Atès que tal i com se li va comunicar per acord de Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de
2011, l’activitat d’usos de moviments de terra és incompatible amb les determinacions del POUM
de Palafrugell (sòl no urbanitzable, agrícola i forestal de protecció especial i territorial).
Atès que es va procedir a realitzar un tercer requeriment, el dia 24 de novembre de 2011, que
literalment diu:
Comunicar a l’empresa SANTI AVELLÍ SL que l’esmentada activitat no és legalitzable i és
incompatible amb les determinacions del POUM, pel que es procedirà al seu tancament i clausura
el dia 22 de desembre de 2011, a les nou del matí.
Atès que el dia 15 de desembre de 2011, registre d’entrada 18261, el representant legal de Santi
Avellí SL sol.licita una pròrroga temporal suficient d’un o dos anys, així com resposta a l’escrit que
varen presentar el dia 3 de març de 2011.
Atès que la resposta es va formalitzar mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de 24 de
novembre de 2011, conforme l’activitat d’acopi de terres de fins a 1.000 tones, en l’esmentada
finca, és il.legalitzable i incompatible amb les determinacions del POUM.
Atès que l’informe urbanístic es trobava transcrit literalment en els acords de Junta de Govern
Local de 25 de febrer i 24 de novembre de 2011, i no és obligació de l’Ajuntament de Palafrugell
entregar copia, ja que es va donar vista de l’expedient complet a l’esmentada mercantil sense que
hagi comparegut a les oficines municipals a consultar l’expedient en els darrers 11 mesos.
Atès que no obstant l’exposat s’ha entregat copia de l’esmentat informe el dia 19 de desembre de
2011.
Atès que es troba proporcional i raonable atorgar una pròrroga fins el 31 de juliol de 2012, perquè
es pugui desmantellar de forma progressiva i paulatina l'esmentada activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Comunicar a l’empresa SANTI AVELLÍ SL que l’esmentada activitat no és legalitzable i és
incompatible amb les determinacions del POUM, pel que es concedeix un termini màxim i
improrrogable de desmantellament progressiu de l'activitat, que haurà d'haver finalitzar el dia 31
de juliol de 2012.
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COOPERACIÓ
CONVOCATÒRIA 2012 D'AJUDES A PROJECTES DE COOPERACIÓ.- Aprovació.Vist que el Reglament vigent per a la concessió d'ajuts per a la solidaritat i la cooperació de
l'Ajuntament de Palafrugell, recull entre d'altres, els següents punts:
- Amb caràcter general, i sens perjudici de les excepcions que siguin justificades, s'obrirà una
convocatòria per presentar sol·licituds de subvencions, el dia 1 de gener de cada any i es tancarà
el dia 15 de març.
- L'entitat sol·licitant haurà d'estar constituïda i inscrita formalment al registre d'entitats de
l'Ajuntament de Palafrugell i ser membre de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació amb un
mínim d'un any previ a la sol·licitud de subvencions i disposar almenys d'un exercici econòmic
tancat.
- No podran demanar subvencions les entitats que no hagin justificat degudament, dins dels
terminis que s'estableixin, altres subvencions rebudes anteriorment, o bé que no hagin retornat de
manera adequada les quantitats percebudes amb motiu d'altres subvencions que hagin estat
objecte de revocació o de reducció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la obertura de la convocatòria d'ajudes a projectes de solidaritat i cooperació
amb el tercer món, amb efectes 1 de gener i fins al dia 15 de març de 2012, d'acord amb el
Reglament vigent en aquesta matèria.
Segon.- Fer públic el present acord als estaments i diaris oficials que correspongui.
Tercer.- Comunicar el present acord a totes les entitats membres de la Taula Municipal de
Solidaritat i Cooperació, a la coordinadora d'ONG solidàries, al Fons Català de Cooperació i a
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

IPEP
VIA PUBLICA.- OCUPACIO CAMP D'EN PRATS.
Vista la instància número 388 de data 11 de gener de 2011, presentada pel senyor PERE DURAN
LUNA, sol·licitant la renovació del permís per instal·lar una xurreria mòbil a la Plaça del Camp d'en
Prats de dimecres a diumenge, durant l'any 2012, ocupant una superfície de 5m2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar al senyor PERE DURAN LUNA a que procedeixi a ocupar la via pública a la
Plaça del Camp d'en Prats, els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges de l'any 2012,
amb les següents condicions:
1.
Aprovar la següent liquidació:
CONTRIBUENT.- PERE DURAN LUNA
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DOMICILI FISCAL.- C/ Daró, 18 – 17253 -Mont-ras
SITUAC. ACTIV. I/O OCUP.- Palafrugell, Camp d’en Prats
TAXA.SUPERF.
TARIFA €/MES
TOTAL €/MES
5 m2

27,6

138

TOTAL €/ANY
1656

2.
Haurà de fer efectives la quantitat de 1.656,00€ a ingressar a la Tresoreria Municipal el dia 5
de cada mes o l’immediat hàbil posterior, per cada mes, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15
art. 6.1.6. 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.
3.
Quan faci efectiva la tarifa del mes de febrer, haurà de dipositar també la corresponent al
mes de gener.
4.
Cas d’instal·lar la xurreria sense el previ pagament de les taxes d’ocupació de la via pública,
es considerarà revocada l’autorització pels mesos posteriors.
5.
Haurà de procedir a la neteja diària del lloc ocupat
6.
Aquesta autorització d’ocupació de via pública podrà quedar suspesa en cas d’interès
municipal.
7.
La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8.
El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a
tercers que poguessin ocasionar durant el desenvolupament de l’ocupació.
9.
Extingida la llicència, el titular haurà de retirar les instal·lacions o elements de la seva
propietat situats a la via pública.
10. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades seran motiu per denegar la llicència municipal.
11. En els casos de celebració d’actes organitzats o patrocinats per l’Ajuntament, sempre que es
consideri convenient, s’hauran de retirar als elements de l’ocupació que calguin.
Segon.- Notificar a l’interessat i a la Tresoreria Municipal, per als efectes que correspongui.

MERCATS MUNICIPALS .- RENÚNCIA.1) Vista la instància amb registre d'entrada núm. 18.703 de data 23 de desembre de 2011,
presentada per la senyora JUANA REYES CALLEJAS, titular del lloc de venda núm. 4.003 del
mercat setmanal, dedicada a la venda de roba i confecció amb una superfície de 9 ml i en la qual
manifesta la seva renúncia a l'esmentat lloc de venda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar-se per assabentada i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda 4.003.
Segon.- Notificar a la interessada i a la Recaptació Municipal, per als efectes que correspongui.

2) Vista la instància amb registre d'entrada núm. 113 de data 4 de gener de 2012, presentada per
l'ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ, amb NIF (G17654989) com a titular del lloc de venda núm. 1.153
del mercat setmanal, dedicada a la venda de productes de l'hort (fruita i verdura) amb una
superfície de 2 ml i en la qual manifesta la seva renúncia a l'esmentat lloc de venda.
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar-se per assabentats i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda 1.153.
Segon.- Informar a l'Associació El Trampolí que té pendent de pagament el rebut corresponent al
segon semestre de 2011 del Mercat Setmanal, d'import 80,20,-€ més els recàrrecs i interessos
corresponents.
Tercer.- Notificar a l'Associació El Trampolí i a la Recaptació Municipal, per als efectes que
correspongui.

3) Vista la instància amb registre d'entrada núm. 18.738 de data 27 de desembre de 2011,
presentada per la senyora ANNA MARIA MARTÍNEZ VALDEPEÑAS, titular del lloc de venda
núm. 1.076 del mercat setmanal, dedicada a la venda de roba i confecció amb una superfície de 6
ml i en la qual manifesta la seva renúncia a l'esmentat lloc de venda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar-se per assabentada i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda 1.076.
Segon.- Notificar a la interessada i a la Recaptació Municipal, per als efectes que correspongui.

MERCAT ARTESANAL.- AUTORITZACIONS.Vista la instáncia amb registre d'entrada núm.17.132 de data 18 de novembre de 2011,
presentada per la senyora MARCEL·LA SOLER PIERNAU, actuant en representació de
l'ASSOCIACIÓ D'ARTESANS D'ALIMENTACIÓ GRUP TECA, sol·licitant autorització per vendre
artesania al mercat artesanal que es celebra el tercer diumenge de cada mes al carrer Cavallers
de Palafrugell, ocupant una superfície de 10 ml, durant els mesos de gener a desembre de l'any
2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar l'ocupació de les parades de l'ASSOCIACIÓ D'ARTESANS D'ALIMENTACIÓ
GRUP TECA, el tercer diumenge de cada mes al carrer Cavallers, durant els mesos de gener a
desembre de l'any 2012.
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONTRIBUENT: ASSOCIACIÓ D'ARTESANS D'ALIMENTACIÓ GRUP TECA
DNI/NIF.- G17994989
DOMICILI FISCAL.- Fàbrica de la Maresma 20, Pol. Ind. Can Vernedas-08460 Santa Coloma de
Palautordera – Barcelona.
SITUACIÓ ACTIVITAT I/O OCUPACIÓ.- c/Cavallers – Palafrugell.
TAXA.SUPERF. TARIFA EUROS
TOTAL DIES
TOTAL EUROS
10 ml

2,3
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Tercer.- Haurà de fer efectives la quantitat de 276,00,-€ a ingressar a la Tresoreria Municipal
d'aquest Ajuntament en la forma i terminis que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que
disposa 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 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin, i en el seu cas,
les costes que es produeixin, d'acord amb el que disposa l'article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.
Quart.- L'autorització es concedeix pel tercer diumenge de cada mes, tanmateix, si plogués o
fes mal temps podrien assistir el diumenge següent.
Cinquè.- Aquesta autorització es concedeix pels mesos de gener a desembre de 2012 al carrer
Cavallers, ocupant una superfície total de 10 ml i sota les següents condicions:
• La venda haurà de ser exclusivament de productes artesanals, confeccionats pels
mateixos artesans.
•
La parada de venda haura d'estar muntada abans de les 9 del matí.
• L'horari de venda al públic serà des de les 9 del matí fins les 2 de la tarda.
• Una vegada finalitzada l'activitat, haurà de deixar el lloc en perfectes condicions de
neteja.
• Caldrà que presentin en aquest Ajuntament, en el termini de quinze dies des de la rebuda
d'aquesta notificació, una relació de les persones que assisteixen al mercat artesanal,
així com la següent documentació:
- Fotocòpia de l'alta de l'IAE.
- Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms.
- Fotocòpia de la carta d'artesà de cadascun dels participants.
• En el cas de les parades de venda de productes alimentaris, aquestes hauran de complir
amb la normativa sanitària específica per a cada producte. Cas d'incompliment es revocarà
l'autorització de venda.
Sisè.- Notificar a la interessada, a la Tresoreria Municipal i a la Policia Local, per als efectes que
correspongui.

OBRES PÚBLIQUES
TEXT REFÓS DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LAVABOS
PER AL PATI DE P4-P5 DEL CEIP BARCELÓ I MATAS DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Text refós del Projecte bàsic i executiu per a la construcció de lavabos per al pati de P4-P5
del CEIP Barceló i Matas de Palafrugell, redactat per Arquitectura Ferrés Marcó, SLP i que es
composa d'introducció, memòria descriptiva, memòria constructiva, estat d'amidaments,
pressupost, normativa, fitxa residus, fitxes justificatives del compliment del CTE, instruccions d'us i
manteniment, control de qualitat, plec de condicions tècniques i estudi de seguretat i salut, amb un
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pressupost d'execució per contracte de trenta-dos mil vuitanta-sis euros amb trenta-nou cèntims,
amb el 18% d'IVA inclòs (32.086,39 €). El pressupost es desglossa en dues fases: la primera amb
un pressupost d'execució per contracta de vint-i-tres mil cent setanta-un euros amb vuitanta-vuit
cèntims amb el 18% d'IVA inclòs (23.171,88 €) i la segona amb un pressupost d'execució per
contracte de vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un cèntims amb el 18% d'IVA inclòs
(8.914,51 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Text refós del Projecte bàsic i executiu per a la construcció de lavabos per al
pati de P4-P5 del CEIP Barceló i Matas de Palafrugell, redactat per Arquitectura Ferrés Marcó,
SLP i que es composa d'introducció, memòria descriptiva, memòria constructiva, estat
d'amidaments, pressupost, normativa, fitxa residus, fitxes justificatives del compliment del CTE,
instruccions d'us i manteniment, control de qualitat, plec de condicions tècniques i estudi de
seguretat i salut, amb un pressupost d'execució per contracte de trenta-dos mil vuitanta-sis euros
amb trenta-nou cèntims, amb el 18% d'IVA inclòs (32.086,39 €). El pressupost es desglossa en
dues fases: la primera amb un pressupost d'execució per contracta de vint-i-tres mil cent setantaun euros amb vuitanta-vuit cèntims amb el 18% d'IVA inclòs (23.171,88 €) i la segona amb un
pressupost d'execució per contracte de vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un
cèntims amb el 18% d'IVA inclòs (8.914,51 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a Arquitectura Ferrés Marcó SLP, a l'Àrea de Serveis
Municipals, a l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost i a l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de
Palafrugell.

PLA DE SEGURETAT I SALUT I ACTA D'APROVACIÓ DE LES OBRES PER A LA FORMACIÓ
D'UN TRAM DE VORERA AL CARRER DEL CEMENTIRI, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la formació d'un tram de vorera
al carrer del Cementiri, a Palafrugell, redactat per l'empresa Pere Giralt Sagrera S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la formació
d'un tram de vorera al carrer del Cementiri, a Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut i l’acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut per a
l'execució de les obres per a la formació d'un tram de vorera al carrer del Cementiri, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

PLA DE SEGURETAT I SALUT I ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE LA VORERA EST
DEL CARRER CARRILET EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L'AVINGUDA D'ESPANYA I EL
CARRER SOLSONÈS, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de pavimentació asfàltica de la vorera
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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est del carrer Carrilet en el tram comprès entre l'avinguda d'Espanya i el carrer Solsonès, a
Palafrugell, redactat per l'empresa Pere Giralt Sagrera S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de pavimentació
asfàltica de la vorera est del carrer Carrilet en el tram comprès entre l'avinguda d'Espanya i el
carrer Solsonès, a Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut i l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a
l'execució de les obres de pavimentació asfàltica de la vorera est del carrer Carrilet en el tram
comprès entre l'avinguda d'Espanya i el carrer Solsonès, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

PLA DE SEGURETAT I SALUT I ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE
LLOFRIU. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de pavimentació d'un tram del Camí
Vell de Llofriu, redactat per l'empresa Pere Giralt Sagrera, S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de pavimentació
d'un tram del Camí Vell de Llofriu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut i l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per la
l'execució de les obres de pavimentació d'un tram del Camí Vell de Llofriu.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

TRESORERIA
SOREA.- PADRO SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEL 4T TRIMESTRE DE 2011.- Aprovació.

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a domicili,
realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al 4t trimestre de 2011.
Vist el que disposa l’article 102,3 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària i els
articles 23 i ss. del R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de
Recaptació.
Número de rebuts ...................................

16.729

m3. facturats ...........................................

367.115

M3 facturats – M3 consumits ..................

9.669
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CÒNCEPTE

IMPORT

SUBTOTALS

AJUNTAMENT
1

Aigua (2+3)

325.225,20

2

Quota

130.074,98

3

Consum

195.150,22

4

Sobreelevació

3.321,84

5

Conservació i lloguer

31.458,81

6

Clavegueram

48.016,88

7

Escombraries

546.550,39

8

Incendis

2.643,42

TOTAL (1+4+5+6+7+8)

957.216,54

HISENDA
9

IVA 8% (sobre 1+4)

10 IVA 18%( sobre 5)

26.283,76
5.662,59

TOTAL IVA (9+10)

31.946,35

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA

394.710,17

TOTAL ( 11)

394.710,17

TOTAL PADRÓ

1.383.873,06

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al 4t trimestre de 2011 que importa la quantitat
total d’ UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS
AMB SIS CÈNTIMS (1.383.873,06 €).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,3 de la llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària i articles 23 i ss. del Reglament General de Recaptació aprovat per Reial
Decret 939/2005 de 29 de juliol, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : de l’ 23 de gener del 2012 al 26 de març de 2012
- Modalitat de cobrament: SOREA SA en qualitat d’òrgan recaptador, encarregat de la gestió de
la taxa.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c/ Rajola, 53 baixos, telèfon 972 300255
Palafrugell.
- Horari de cobrament :
de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15.30 a 18 hores
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment , el que determinarà l’exigència dels interessos de demora i els
recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, General
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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Tributària, i en el seu cas les costes del procediment (article 161, apart. 1,3,4).
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament d’aigua
potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

SOREA.- PADRÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA A GRANS CONSUMIDORS, DESEMBRE 2011
Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a domicili,
realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de desembre de 2011,
grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
CONCEPTE

61
4.198
0
IMPORT

SUBTOTALS

AJUNTAMENT
1

Aigua (2+3)

5.505,15

2

Quota

2.978,63

3

Consum

2.526,52

4

Sobreelevació

20,19

5

Conservació i lloguer

77,10

6

Clavegueram

615,93

7

Escombraries

3.426,85

8

Incendis

6,37

TOTAL (1+4+5+6+7+8)

9.651,59

HISENDA
9

IVA 8% (sobre 1+4)

10 IVA 18%( sobre 5)

442,03
13,88

TOTAL IVA (9+10)

455,91

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)

6.002,85

TOTAL ( 11 )

6.002,85

TOTAL PADRÓ

16.110,35

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de desembre de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de SETZE MIL CENT DEU EUROS AMB TRENTAJunta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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CINC CÈNTIMS (16.110,35 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades 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 si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

SERVEIS MUNICIPALS
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA ANUAL DEL BAR LYLY – Autorització.Vista la instància núm. 107 de data 04 de gener d’enguany, presentada per la senyora MARLENA
TATIANA STAVAR sol·licitant autorització per una durada d’un any per ocupar la via pública amb
la instal·lació de 2 m2 de taules i cadires davant del seu establiment anomenat BAR LYLY situat
al carrer de Mestre Sagrera, 50 B de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, a favor de:
CONTRIBUENT:

MARLENA TATIANA STAVAR

DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:

SANT SEBASTIÀ, 65 -17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L'OCUPACIÓ:

MESTRE SAGRERA, 50B – 17200 PALAFRUGELL

TELÈFON:
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15 taxa per
utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d) Supòsits de no
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012
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subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en terrenys d’ús públic amb
taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”.
CONCEPTE

CATEG. TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Tercera

Taules
cadires

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

Anual

i

SUP.

TARIFA

IMPORT

2 m2

No subjecció

0,00 €

MÒDUL

SUPERF. COEF. (5) TOTAL

21,93 €

2 m2

1

21,93 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 21,93 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins el 31 de
juliol d’enguany, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local. 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.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige, blanc o
negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser uniforme
per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de la
terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules, cadires i zones
de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la de
l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa l’ordenança
en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les dades
de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a
tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment ocupada
per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades, efectuant-se,
amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini públic
com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres que hi
puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de celebració
d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de retirar les taules,
cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
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13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de fusta
tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat de
conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a l’Àrea
d’intervenció i a l'Àrea de Tresoreria.

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUATRIANUAL DEL BAR RALLY – Autorització.Vista la instància núm. 415 de data 11 de gener d’enguany, presentada pel senyor Josep Maria
Plaja i Cruz en representació de M. B. ENYESADOS S.L. sol·licitant autorització per una durada
de quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires
davant del seu establiment anomenat BAR RALLY situat al carrer de Frederic Martí Carreras, 1
de Palafrugell, ocupant una superfície de 8 m2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires, a favor de :
CONTRIBUENT:

M.B.ENYESADOS S.L.

DNI/NIF.:

B-17378316

DOMICILI FISCAL:

APT. CORREUS 260 – 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L'OCUPACIÓ:

FREDERIC MARTÍ CARRERAS, 1 – 17200 PALAFRUGELL

TELÈFON:
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15 taxa per
utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d) Supòsits de no
subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en terrenys d’ús públic amb
taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”:
CONCEPTE CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Anual

Taules i cadires 2 m2
(8 m2)
6 m2

Segona

SUPERF.

TARIFA

TOTAL

No subjecció
27,90 €

0,00 €
167,40 €

CONCEPTE

TEMP. MÒDUL SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Taxa recollida
escombraries

Anual

2

43,86 €

21,93 €

8 m2

Haurà de fer efectiva la quantitat de 211,26 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins el 31 de
juliol d’enguany, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local. 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.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2013, 2014 i
2015.
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Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1.
Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige, blanc o
negre.
2.

Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser uniforme
per tot l’establiment.

3.

S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de la
terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules, cadires i zones
de pas).

4.

No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la de
l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa l’ordenança
en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.

5.

Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les dades
de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.

6.

El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys
a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.

7.

La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.

8.

En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini públic
com a zona d’emmagatzematge.

9.

La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.

10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres que hi
puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de celebració
d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de retirar les taules,
cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de fusta
tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat de
conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a l’Àrea
d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

RENDES
RECLAMACIÓ ASSOCIACIÓ VEINS VINYA VELLA RÈCARREC. Desestimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 63 de data 3 de gener de 2012, presentada
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012

16

Ajuntament de Palafrugell

pel senyor ALBERT COMAS SUQUET en representació de l'ASSOCIACIÓ DE VEINS URB.
VINYA VELLA (NIF G17100926), per la qual sol.licita l’anul.lació del recàrrec de constrenyiment i
la conseqüent devolució de l'import pagat, en relació al rebut número 483.170 en concepte de
l’Impost sobre Construcció i Instal.lacions i Obres, al.legant estar en negociacions amb
l'Ajuntament de Palafrugell per resoldre una anomalia existent des de l'origen de l'Associació.
Vist l’article 4t punt 1 de l'Ordenança fiscal número 3. de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, el qual diu textualment:
“Article 4t. Gestió
1. 1. El subjecte passiu haurà de presentar autoliquidació d’aquest impost en el termini de 15
dies des de la recepció de la resolució de concessió o atorgament de la llicència, en tot
cas, per retirar la llicència, poder fer-la efectiva i executar el projecte autoritzat, caldrà
acreditar el pagament de l’impost. Una vegada exhaurit el termini de presentació de
l’autoliquidació seran d’aplicació els recàrrecs per presentació extemporània a l’article 27
de la Llei General Tributària.”
Vist l’article 27 punts 2 i 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre de 2003, General Tributària, els
quals diuen textualment:
2. Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins els tres, sis o 12 mesos
següents al terme del termini establert per a la presentació i l’ingrés, el recàrrec és del cinc, 10 o
15 per cent, respectivament. L’esmentat recàrrec es calcula sobre l’import a ingressar resultant de
les autoliquidacions o sobre l’import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies i
exclou les sancions que s’hagin pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de l’autoliquidació o declaració.
Si la presentació de l’autoliquidació o la declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12 mesos
des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec és del 20 per cent i exclou les
sancions que s’hagin pogut exigir. En aquests casos, s’exigeixen els interessos de demora pel
període transcorregut des de l’endemà del terme dels 12 mesos posteriors a l’acabament del
termini establert per a la presentació fins al moment en què l’autoliquidació o declaració s’hagi
presentat.
En les liquidacions derivades de declaracions fora de termini sense requeriment previ no
s’exigeixen interessos de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la declaració
fins a l’acabament del termini de pagament en període voluntari corresponent a la liquidació que
es practiqui, sense perjudici dels recàrrecs i interessos que correspongui exigir per la presentació
extemporània.
3. Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés ni presentin sol.licitud d’ajornament,
fraccionament o compensació en el temps de la presentació de l’auto-liquidació extemporània, la
liquidació administrativa que sigui procedent per recàrrecs i interessos de demora derivada de la
presentació extemporània segons el que disposa l’apartat anterior no impedeix l’exigència dels
recàrrecs i interessos del període executiu que corresponguin sobre l’import de l’autoliquidació.
Vist l'article 62 de la Llei General Tributària, el qual diu textualment:
“Article 62
Terminis per al pagament
1. Els deutes tributaris resultants d'una autoliquidació s'han de pagar en els terminis que estableixi
la normativa de cada tribut.
2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'Administració, el
pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis següents:
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a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud d’anul.lació del recàrrec presentada per l'ASSOCIACIÓ DE
VEINS URB. VINYA VELLA, i en conseqüència ratificar el rebut pagat número 483170.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció,
tresoreria.

RECLAMACIÓ LLUÍS MASDEU BENÍTEZ. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE ESTIMADA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 186 de data 5 de gener del 2012, presentada
pel senyor L M B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-3848-BM, 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 Ade l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius
que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa les que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-3848-BM, 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 GI-3848-BM a nom del senyor L M B amb efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
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Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

RECLAMACIÓ ANTONI LLORT VILALTA- DEVOLUCIÓ I COMPENSACIÓ DEUTES TAXES
DOMÈSTIQUES PER ÚS DEIXALLERIA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.988 de data 30 de desembre del 2011,
presentada pel senyor ANTONI LLORT VILALTA en la qual sol.licita l’aplicació de la quota
reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponent a l’immoble
situat al carrer Cavallers, número 28-2n-2a.
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 superf´ície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de 138,00 €.
b) Quotes reduïdes
c) Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del 30 %
sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar un ús
normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 12 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.
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 el senyor Antoni Llort Vilalta manté deutes pendents amb la recaptació
municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques, tal com segueix a continuació:
Exercici

Núm. pòlissa

Titular

Import

2011

4473202

Llort Vilalta Antoni

41,40 €

Segon - Compensar la devolució aprovada en el punt anterior ( número de rebut 441955) amb el
deute que manté el senyor Antoni Llort Vilalta amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

RECLAMACIO MEL L'EMPORDANET CB ESCOMBRARIES DEVOLUCIÓ
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Vist la instància amb registre d’entrada núm. 18766 de data 27 de desembre de 2011, presentada
pel senyor MARTORELL JOFRA, VICENÇ en representació de MEL L’EMPORDANET CB, en la
qual sol·licita és retorni la quantitat pagada en concepte de Taxa per escombraries industrials dels
exercicis 2010 i 2011, a nom de JOFRA PRUNEDA, MARIA, al·legant que fins ara no s’ha pogut
fer cap activitat, així com la revisió de l’esmentada activitat ja que el local és un magatzem.
Atès l’informe emès per l’inspector de la via pública que diu: “Realitzada comprovació in situ i
material s’acredita que s’ha pogut observar si hi ha activitat comercial a la finca objecte de la
inspecció, ja que en el moment de la inspecció s’ha pogut observar material a dintre i fora de la
nau referent a l’activitat d’extracció i elaboració de mel que s’hi exerceix..
Vist que els rebuts núm. 456.017 i 494.685, a nom de la senyora JOFRA PRUNEDA, MARIA, han
meritat en concepte de Petites botigues de comestibles, lleteries, etc i per contra l’esmentat
establiment és tracta d’un magatzem.
Atès que l’article 12è punt 1.7 de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries,
que diu:
CONCEPTE

COEFICIENT

7. Locals amb activitat no espedificades expressament....

3 punts

Vist que segons l'activitat desenvolupada, la quota tributària correcte a meritar és la següent:
Concepte

Import

7. Locals amb activitats no especificades expressament:
( Magatzem - 3 punts x 58,48 Euros/punt ).

175,44 Euros

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import de CENT DOS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS-----------102,34 Euros, a favor de la senyora JOFRA PRUNEDA,
MARIA en concepte d’Escombraries Industrials, previ retorn de l’original dels rebuts i d’acord
al detall següent:

ANY

REBUT NOM

IMPORT
PAGAT

IMPORT
DIFERENCIA A
CORRECTE RETORNAR

2010

456017

JOFRA PRUNEDA, MARIA

175,44 €

131,58 €

43,86 €

2011

494685

JOFRA PRUNEDA, MARIA

233,92 €

175,44 €

58,48 €

TOTAL........................:

102,34 €

Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord als interessats.
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RECLAMACIÓ FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 310 de data 10 de gener de 2012, presentada per
la senyora FRANCISCA ANTON ALBERTI en representació del senyor M L, F, en la qual sol·licita
l'exempció pel vehicle amb matrícula C-8823-BVJ, al·legant que l' interessat té reconeguda la
qualificació de disminució.
Atès el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual diu
textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula C-8823-BVJ aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des del 05 de desembre de 2003 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pels
exercicis 2012 i posteriors a nom del senyor F M L, pel vehicle matrícula C-8823-BVJ.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

RECLAMACIÓ VARIS. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS PER ÚS DEIXALLERIA
Vistes les instàncies
amb números
de registres
d’entrades relacionades
a
continuació 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 vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de 138,00 €.
b)Quotes reduïdes
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c)Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del 30 %
sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar un ús normal i
regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 12 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.
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:
Núm registre

Núm. pòlissa

Titular

Import

303/12

4469164

CABALLOL TEIXIDOR ROSA

41,40 €

1725 5/8

4468261

JORDI MIRÓ ANNA

41,40 €

219/12

40300017404

SÁNCHEZ
GABRIEL

DURNA

JUAN 41,40 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 41,40.-€ ,els quals seran ingressats en els comptes corrents de les
persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ NURIA BOSSACOMA PAS DE VEHICLES. ESTIMACIÓ

Vista la instància amb número de registre d’entrada 18985 de data 30 de desembre de 2011,
presentada per la senyora NÚRIA BOSSACOMA SAIS, per la qual sol·licita l’anul·lació de la taxa
en concepte de pas de vehicles amb placa de gual del carrer Pere Guillo, 17, atès que ha dipositat
la placa de gual en aquest Ajuntament.
Atès l'informe emès pel l'Àrea d'Urbanisme de data 11 de gener de 2012, el qual diu textualment:”
A instàncies de l'Àrea d'Intervenció d'aquest Ajuntament, he comprovat que a la finca del carrer
Pere Guilló 17 amb referència cadastral 3611143 existeix un pas de vehicles de 3,88 m d'amplada
sense placa de gual.”
Vist l'article 8è punt 2.1 a1 carrer 2a categoria de l'Ordenança fiscal número 16 en concepte de
Taxa per entrada de vehicles i reserves de la via pública, el qual diu textualment: “
carrer 2a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
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a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual.

38,00

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud i modificar el padró en concepte de Taxa per entrada de vehicles, a
nom de la senyora NÚRIA BOSSACOMA SAIS, el qual meritarà segons l’establert en l’ordenança
fiscal, sense placa de gual i segons el detall següent:
carrer 2a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual.

38,00

Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada.

RECLAMACIÓ CARLOS MATA LÓPEZ APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM VEHICLE HISTÒRIC
Vista la instància amb número de registre d’entrada 448 de data 12 de gener del 2012,
presentada pel senyor CARLOS MATA LÓPEZ en la qual sol.licita la bonificació en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matrícula GI-037061-, al.legant que és una
motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b)de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals s’acrediti
que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord amb el
Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat mínima de 30
anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercicis anteriors al
de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula GI-037061-, reuneix els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
la motocicleta matrícula GI-037061-, a nom del senyor Carlos Mata López amb efectes de l’any
2012 i següents.
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Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

RECLAMACIÓ, CLARK MALCON CRAIG. RATIFICACIÓ REBUT CÀNON BOIES EXERCICI
2011
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.424 de data 19 de desembre del 2011,
presentada pel senyor GRAIG MALCOM CLARK, per la qual sol.licita la revisió del rebut pagat
número 529208 corresponent a l’exercici 2011 en concepte de Cànon Autorització de Boies a la
platja de Tamariu, al.legant que han comptat boies en excés.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de Serveis de data 11 de gener de 2012, el qual diu
textualment:
“ Que en data 8 de novembre de 2011, des de l’Àrea de Serveis, es va fer un informe del
recompte de les boies realment instal.lades durant l’estiu del 2011.
Que aquest recomte es va fer amb fotografies aèries realitzades durant el mes de juliol de 2011.
Que al lot de boies número 22, amb autorització per 97 boies, en realitat es van recomptar 123.
Que a la carta, amb registre d’entrada número 18424, el concessionari del camp de boies, Sr.
Craig Malcom Clark, manifesta que té 117 boies.
Que els tècnics de l’àrea de serveis en data 11 de gener de 2012, s’han reunit amb el sr. Craig
per tornar a identificar i recomptar les boies del lot número 22 i finalment han quedat d’acord que
les boies que surten a la fotografia són 123.
Així donçs, finalment el recompte de boies del lot 22 queda tal i com estava a l’informe de l’Àrea
de Serveis de dta 8 de novembre de 2011.”
Atès que és correcte el rebut número 529208 corresponent a l’exercici 2011 en concepte de
Cànon per autorització de boies.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar el rebut pagat número 529208 a nom del senyor Clark Malcom Craig.
Segon.-Notificar el següent acord a l’interessat i al departament d’activitats i de recaptació.

DEVOLUCIÓ GARANTIA URBANITZACIÓ PINEDA GELIA.- Aprovació.Vista la instància 18948 presentada en data 30 de desembre de 2011 pel senyor JOSEP
L.CADENAS GARCIA en representació de la societat BARNAMERK SL i com a president de la
Junta de Compensació del Sector Pa 1.20 Pineda Gelia per la que sol·licita :
a) la devolució de la garantia dipositada a la Tresoreria municipal per import de 81.005,95 euros
per la correcta execució de les obres d’urbanització del sector
b) que es realitzi el pagament de la garantia a favor de la societat PERE GIRALT SAGRERA SA.
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2011 que diu textualment:
“Vist l’informe emes per l’Arquitecte Municipal i l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 19 d’octubre
en relació a l’estat de les obres d’urbanització del Pla Parcial sector Pa 1.20 Pineda Gèlia a
Palafrugell.
Atès que d’acord amb l’informe es verifica que les obres d’urbanització del sector no estan
finalitzades restant diferents actuacions pendents que urgeix la seva execució.
Atès que els obres d’urbanització del sector van iniciar-se al mes d’octubre de 2009 i per tant ja
haurien d’estar finalitzades.
Atès que es considera prioritari la finalització d’aquestes obres d’urbanització per tal de poder
recepcionar el sector i que es puguin executar les diferents llicències d’obra atorgades al sector
així com els corresponents equipaments.
Atès que a la Tresoreria de l’Ajuntament consta dipositat un aval per part de Barnamerk SL que a
data d’avui té un import de 81.005,95 euros.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions procedeix l’execució de l’aval per tal d’executar
les obres pendents de la urbanització al seu càrrec.
Primer.- Iniciar expedient per a l’execució per import de 81.005,95 euros de l’aval bancari dipositat
a la tresoreria municipal per l’empresa BARNAMERK SL amb CIF: B59934737,per incompliment
de les obligacions derivades del Pla Parcial sector Pa 1.20 Pineda Gèlia .”
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2011 pel qual s’acorda
l’execució de l’aval una vegada acreditat el tràmit d’audiència de l’expedient a Barnamerk SL , la
Junta de Compensació del sector Pineda Gèlia i a l’entitat Bancària Caja de Ahoros del
Mediterraneo.
Atès que es comprova que s’ha fet efectiva l’execució de l’aval i s’ha efectuat l’ingrés del diner
efectiu per import de 81.005,95 euros a la Tresoreria Municipal, i aquests han estat aplicats al
pressupost d’ingressos de l’Ajuntament 39903 “Execució avals”.
Vist l’informe emes per l’Arquitecte municipal i l’Arquitecte tècnic municipal en data 11 de gener de
2011 en relació a la sol·licitud presentada pel senyor JOSEP L.CADENAS GARCIA en
representació de la societat BARNAMERK SL i com a president de la Junta de Compensació del
Sector Pa 1.20 Pinega Gelia, que diu textualment:
“En data 19 d’octubre de 2011 els serveis tècnics van informar dels aspectes importants a
finalitzar i que per altre part caldrà fer reparacions de l’obra executada que s’havia malmès en el
procés de simultaneïtat de les obres d’edificació.
En la visita efectuada en data 10 de gener de 2011 s’ha pogut constatar que s’han subsanat tots
els treballs pendents.
Que s’ha presentat tota la documentació de les obres necessària per tal de poder recepcionar les
obres.
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Per tot l’exposat anteriorment els tècnics sotasignants consideren que es pot procedir a la
recepció total de les obres d’urbanització Sector Pa.1.20 Pineda Gèlia de Palafrugell i al retorn de
la garantia dipositada en aquest Ajuntament”
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions no correspon la devolució de la garantia per
haver-se executat amb anterioritat l’aval bancari dipositat d’acord amb l’expedient tramitat , però sí
que procedeix la devolució de l’ingrés obtingut per execució d’aval atès que d’acord amb el nou
informe dels serveis tècnics les obres d’urbanització han estat finalitzades i per tant no s’haurà
d’executar cap tipus d’obra per part de l’Ajuntament a càrrec d’aquests recursos per finalitzar la
urbanització del sector
Atès que es comprova que Barnamerk SL té deutes pendents amb la recaptació municipal per
diferents conceptes per import de 1.678,94 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de Barnamerk SL (CIF B61248373) en
concepte d’ingressos per execució d’aval per import de 81.005,95 euros.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que consten a nom
de Barnamerk SL a la Recaptació municipal per import de 1.678,94 euros., resultant un total a
retornar d’import 79.327,01 euros.
Tercer.- Efectuar el pagament de l’import resultant 79.327,01 euros a favor de la societat PERE
GIRAL SAGRERA SA.
Quart.- Notificar el present acord a la tresoreria municipal per tal que realitzi el pagament en data
20 de gener de 2012.

RECLAMACIÓ OLGA IRUELA ESPEJO- APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE ESTIMADA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 543 de data 13 de gener del 2012,
presentada per la senyora O I E en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -0291-HCH, 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 Ade l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.Així
mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu.Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportar-les.Les
exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius que
en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.A l’efecte del que disposa aquest
paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en
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grau igual o superior al 33 per cent“
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0291-HCH, 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 -0291-HCH a nom de la senyora O I E amb efectes de l’any 2012 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

SUSPENSIÓ PAGAMENTS PER REDACCIO PLA USOS i SERVEIS LOCALS SOCIALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL. Aprovació.Vistes les factures que presenten les Associacions de Veins de la Sauleda i Mas Mascort de
palafrugell, referents al manteniment dels locals socials.
Atès que es comprova que actualment s'està redactant el Plà d'usos i serveis dels locals socials
de titularitat municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Establir que a partir de l'1 de gener de 2012 i fins a l'aprovació del Plà d'usos i serveis
dels locals socials de titularitat municipal, no es procedirà a efectuar el pagament de cap factura
referent a les despeses que s'originin pel manteniment i altres conceptes en aquests locals.
Segon.- Comunicar el present acord als interessats.

RECLAMACIO FRANCISCO MARTINEZ IVTM APROVAR EXEMPCIO VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 310 de data 10 de gener del 2012,
presentada per la senyora FRANCISCA ANTON ALBERTÍ en representació del senyor M L, F en
la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent
al vehicle matrícula C-8823-BVJ, atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els quals diuen
textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula C-8823-BVJ, aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
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Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 05 de desembre de 2003 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l'exercici 2012 i posteriors, a nom del senyor M L, F, pel vehicle amb matrícula C-8823-BVJ.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ VALERIE KENNEDY
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :

Nom
pare/mare

del

Valerie Kennedy

Alumne

Matèries

Import
becat

CGK

Instrument 1r ( 1 h)

558,00 €

Instrument 2n ( ¾ h)

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
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Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ ANGELINES FERNANDEZ
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :
Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Import
becat

Angelines
Cabezas

TCF

Instrument 1r ( 1 h)

387,00 €

Fernádez

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.

Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ ESTHER SEBASTIAN
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
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prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell, al següent peticionari :
Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Esther
Montijano

MPS

Instrument 1r ( 3/4 h) 310,50 €

Sebastiàn

Import
becat

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ FAUSTO RODRIGUEZ
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
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Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :
Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Import
becat

Fausto
Sánchez

Rodríguez

ART

Instrument 1r ( ½ h)

229,50 €

Fausto
Sánchez

Rodríguez

CRT

Instrument 1r ( 1 h )

387,00 €

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ MARTA VERGES
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012

31

Ajuntament de Palafrugell

Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Import
becat

Marta Vergés Vilert

DJV

Instrument 1r ( ½ h)

183,60 €

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ JUDIT PARALS
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :
Nom del pare/mare
Alumne
Matèries
Import
becat
Judit Parals Sánchez

LAP

Instrument 1r ( ½ h)

91,80 €

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.
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BEQUES PER ESCOLA DE MÚSICA CONCESSIÓ M.ÀNGELS JUDEZ
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en el conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir 20 beques a
l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 6 d’octubre de 2011 es van aprovar per Junta de Govern local les bases que
regien la concessió de les beques pel curs 2011/2012.
Vista la proposta de distribució de les beques presentada des de l’àrea d’Educació .
Vista la disponibilitat pressupostària consignada a la partida pressupostària 33.321.48907 Servei
de Música del pressupost de despeses de l’Ajuntament per fer front a les despeses que es deriven
d’aquest acord per l’exercici pressupostari 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de beques pèls estudis del curs 2011/2012 a l’Escola de Música de
Palafrugell , al següent peticionari :
Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Import
becat

Mª Àngels Júdez Pi

EGJ

Instrument 1r (¾ h)

124,20 €

Segon.- Informar al beneficiari de la beca que el pagament es realitzarà mitjançant un pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell que l’alumne continua
cursant els estudis pel qual rep l’ajut públic.
Tercer.- D’acord amb l’establert a la Llei General de Subvencions i al Reglament General de
Recaptació, en cas que algun dels beneficiaris mantingui deutes pendents la Recaptació Municipal
es procedirà d’ofici a la seva compensació.

TARIFES SERVEI TAXI 2012. Coneixement.Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.672 presentada en data 23 de desembre
de 2011 pel senyor Josep Gustau Vives Montes com a representant de l’AGRUPACIÓ DE
TAXISTES DE PALAFRUGELL (NIF G17780628), per la qual presenten les tarifes del 2012 del
Servei de taxi.
Atès que es comprova que les tarifes proposades es van publicar D.O.G.C de 19 de desembre
de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Donar-se per assabentada de les tarifes del servei (IVA inclòs) de taxi per a l’exercici
2012, d’acord amb el següent detall:
Tarifa 1: nocturna de 21 a 7 hores, dissabtes i festius 2012
Baixada de bandera

6,49 €

Km. Recorregut

1,41 €

Hora d’espera

22,21 €

Percepció mínima

7,88 €

Tarifa 2: laborables de 7 a 21 hores
Baixada de bandera

5,37 €

Km. Recorregut

1,27 €

Hora d’espera

21,03 €

Percepció mínima

6,65 €

Suplements:
Avís telefònic-Ràdio Taxi

1,72 €

Maletes- Embalums

1,72 €

Animals domèstics

1,72 €

Urbanitzacions i cales

4,81 €

Nits especials (Nadal, Any nou i Sant Joan)

3,54 €

Festes locals

3,54 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que si ho
estima oportú aprovi les esmentades tarifes d’acord amb l’establert als articles a 297 a 302 del
ROAS i a la persona interessada.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SENTÈNCIA CONTENCIÓS RICARD PARALS CATALA
Aprovació.Vist l'informe emès per l’Assessoria municipal, sobre la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 3 de Girona, dictada en el procediment 339/10, interposat pel senyor
RICARD PARALS CATALÀ, que diu el següent:”
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
Recurs: 339/10

Girona

Ricard Parals Català.

Ajuntament de Palafrugell
MOTIUS DEL RECURS: impugnació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig
de 2010 es va desestimar la reclamació de responsabilitat de responsabilitat patrimonial de
l’administració del senyor Ricard Parals Català per import de 637,81 €, per la caiguda d'una
branca d'un arbre de l'aparcament sobre el seu cotxe.
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INFORME: ha estat dictada sentència en el procediment a dalt indicat, per la qual s’estima el
recurs. La sentència considera que, atès que l'accident va passar en un espai públic és
responsabilitat de l'Administració atès que no hi cap element que contradigui la versió del
recurrent.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor del senyor RICARD PARALS CATALÀ
per import de 637,81 € en concepte de responsabilitat patrimonial del pagament
d’indemnitzacions a càrrec de la partida 11.920.22608 del pressupost de despeses de
l’Ajuntament.
Segon.- Donar trasllat a l'interessat, a l’assessoria jurídica, l’àrea d’intervenció, i la tresoreria
municipal.
Tercer.- Informar a l'interessat que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari que informi a
l'ajuntament el compte bancari on s'haurà de fer efectiva la transferència.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2012. Aprovació
En compliment del previst a l’article 24 del Reglament General de Recaptació i a l’article 102.3 de
la Llei General Tributària, per als tributs de venciment periòdic i notificació col.lectiva.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici
2012 del municipi de Palafrugell, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:

TRIBUT

TERMINI DE COBRAMENT
Rebuts no domiciliats

Rebuts domiciliats

Impost sobre Vehicles de Del 15 de febrer al 30 d’abril 01/04/12
Tracció Mecànica
Taxes
d’escombraries
Taxa
per
vehicles

Recollida Del 2 de maig al 31 de juliol

01/07/12

entrada

de Del 2 de maig al 31 de juliol

01/07/12

Taxa per ocupació
ocupació via pública

del Del 2 de maig al 31 de juliol

01/07/12

conservació Del 2 de maig al 31 de juliol

01/07/12

Taxa
per
cementiri

Impost sobre béns immobles De l’1 de juny al 3 de 1r. termini (50%) 2n
termini
de naturalesa (*)
setembre
01/05/2012
(50%)01/11/12
Impost sobre béns immobles De l’1 de juny al 3 de 01/08/12
de naturalesa rústica
setembre

Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012

35

Ajuntament de Palafrugell

Impost
sobre
econòmiques

activitats De l’1 de setembre al 31 01/10/12
d’octubre

(*) Les domiciliacions bancàries del 1r termini de pagament que siguin retornades per cancel·lació
o inexistència del compte o per ordre del titular, s’anul·laran i s’hauran de liquidar integrament en
els terminis dels rebuts no domiciliats.
LLOCS DE PAGAMENT.•

Entitats col•laboradores amb el Servei de Recaptació que s’indiquen, en horari d’atenció al
públic, i acompanyant el document de pagament, sense necessitat de mantenir cap compte
obert:

CAIXA PENEDÈS

UNNIM

CATALUNYA CAIXA

BANKIA

CAIXA BANK

BANESTO

B.B.V.A.

•

Oficina de Recaptació municipal (carrer Josep Pla, ), de dilluns a divendres de 9.00 h a
13.30 hores.

•

Mitjançant transferència bancària a l’Entitat CAIXA BANK , sucursal de Palafrugell, al núm.
de compte de l'Ajuntament, indicant expressament el nom del titular del rebut, any i
concepte tributari.

•
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període
executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
En compliment de l’article 102.3 de la Llei General Tributària, i 24 del Reglament General de
Recaptació, el present acord es publica per advertir que les liquidacions pels tributs referenciats es
notifiquen col.lectivament, entenent-se realitzades les notificacions el dia en que finalitzi l’exposició
al públic del padró corresponent a cada tribut, que es realitzarà durant els vint dies anteriors a
l’inici del termini de cobrament del respectiu tribut.

RECLAMACIÓ IBERMASIAS SL SANCIÓ URBANÍSTICA.-Desestimació.Vista la instància 374 presentada en data 10 de gener de 2012 pel senyor PABLO CALZADA
PRATMARSÓ, en nom i representació de la societat IBERMASIAS SL per la qual presenta recurs
de reposició contra la notificació de la provisió de constrenyiment corresponent a les liquidacions
526104 i 526106 en concepte de sancions urbanístiques al·legant que contra aquestes
liquidacions es va interporsar recurs de reposició sol·licitant la suspensió de les liquidacions i que
contra aquestes sancions s’ha interposat recurs contenciós administratiu on també s’ha sol·licitat
la seva suspensió.
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local en data 22 de desembre de 2011 va resoldre
desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat en data 17 d’octubre de 2011 pel senyor
PABLO CALZADA PRATMARSÓ , en nom i representació de la societat IBERMASIAS SL.
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Atès que es comprova que a data d’avui no consta que s’hagi dictat la suspensió en relació al
procediment judicial obert per la interposició del recurs contenciós administratiu
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor PABLO CALZADA PRATMARSÓ
, en nom i representació de la societat IBERMASIAS SL contra la notificació de la provisió de
constrenyiment corresponent a les liquidacions 526104 i 526106.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.
Tercer.- Donar trasllat a la Tresoreria municipal i a la Recaptació municipal.

COMPTABILITAT I PRESSUPOST
OBRES.- Certificacions
Vist l'article 18 de les Bases d'Execució del pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació de certificacions d'obres:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 41 331 62700 50.188,94
TOTAL RELACIÓ

SEITEC.
CERT.2,
OBRA
20/2011,
LEGALITZACIO
PROTECCIO INCENDIS SALA POLIVALENT BOBILA VELLA

50.188,94

RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació
Vist l'article 18 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent relació de despesa núm O/2011/104:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 71 162 22700 95.981,12

UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES I TRASLLAT ABOCADOR SOLIUS
NOVEMBRE 2011 (AS)

2011 71 162 22710 93.763,74

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA MERCAT I REG
VIA PUBLICA AL MERCAT I A LES PLATGES NOVEMBRE
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2011 (AS)
2011 71 155 22500 92.142,25

MINISTERI MEDI AMBIENT. ST-10/11 SERVEI TEMPORADA
ESTIU 2011 A PALAFRUGELL (AS)

2011 21 150 61925 10.325,00

ARKU 3 ARQUITECTURA SLP. REDACCIO PLA MILLORA
URBANA SECTOR PMU 3.1 DE LLAFRANC (UR)

2011 61 337 22609 6.370,29

SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO PROGRAMA EDUCADORS
DE CARRER DESEMBRE 2011 (JO)

2011 41 331 62700 15.983,55

SITEC. NOU SUBMINISTRAMENT BT I QUADRE GENERAL
DE COMANDAMENT I PROTECCIO PER LA PISTA DE GEL A
LA BOBILA VELLA

2011 71 162 22700 36.161,08

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS
MUNICIPALS CANON GENERALITAT DESEMBRE 2011 (AS)

2011 41 331 62700 19.416,25

SEITEC SL. NOU SUBMINISTRAMENT DE BT I QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT PISTA DE GEL BOBILA
VELLA. FASE 2 (UR)

2011 71 155 22712 5.580,45

PERE GIRALT SAGREGA. SERVEI MANTENIMENT VIALS
DEL 28 AL 31/12/2011

2011 71 171 22717 35.764,37

CENTRE
JARDINERIA
PALAFRUGELL.
SERVEI
MANTENIMENT JARDINERIA MES DE DESEMBRE 2011

2011 71 165 22722 25.640,59

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI MANTENIMENT
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE DESEMBRE 2011

TOTAL RELACIO

437.128,69

PROPOSTES URGENTS
SECRETARIA GENERAL
PROPOSTA DE SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS I FINALITZACIÓ CONVENCIONAL NOVES PARADES MERCAT DEL PEIX PERÍODE D'AUDIÈNCIA A LES PARTS INTERESSADES.- Aprovació.Atès el recurs contenciós administratiu número 427/2010, interposat per la senyora SONIA VIDAL
BUGALLÓ, al Jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, contra l'acord de Junta de
Govern Local que adjudica les noves parades del Mercat del Peix.
Atès el recurs contenciós administratiu número 483/2010, interposat per la senyora MERCÈ
PASCUAL MOLINAS, al Jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, contra l'acord de
Junta de Govern Local que adjudica les noves parades del Mercat del Peix.
Atès el recurs contenciós administratiu número 522/2010, interposat per la senyora MERCÈ
PASCUAL MOLINAS, al Jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, contra l'acord de
Junta de Govern Local pel que es desestima el recurs de reposició intereposat enfront la resolució
de la llicència de les parades número 5 i 13 del Mercat del Peix.
Atès el recurs contenciós administratiu número 585/2010, interposat per la senyora MERCÈ
Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012

38

Ajuntament de Palafrugell

PASCUAL MOLINAS, al Jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, contra el decret
d'alcaldia de 20 d'octubre de 2010, que desestima la petició de suspendre l'executivitat de l'acord
de Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2010.
Atès que en l'expedient administratiu apareixen altres interessats (article 32 de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999).
Atès que els serveis jurídics de la Corporació estan analitzant la possibilitat de signar i aprovar un
conveni de finalització convencional en relació a les reclamacions judicials realitzades, entre les
quals es contempla:
a) Indemnització econòmica
b) construcció d'una nova parada
Atès que cal determinar com s'imputen aquests costos econòmics anteriorment esmentats, en el
sentit de si han de ser assumits pel conjunt de la ciutadania o, per contra, han de ser repercutits
via contribucions especials a aquells que s'hagin beneficiat especialment de les obres del mercat
del peix.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Lluís Pujol,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999:
Primer.- Iniciar expedient informatiu en relació a l'adjudicació de les noves parades del Mercat del
Peix, i resolució de determinades llicències, als efectes d'aclarir els fets i analitzar la possible
finalització convencional i satisfacció extraprocessal dels recursos contenciosos administratius
interposats contra l'Ajuntament de Palafrugell i anteriorment esmentats.
Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils a comptar de la notificació del present acord, perquè
es realitzin les al.legacions que s'estimin convenients per part dels interessats i per part de
l'alcalde-president del mandat 2007-2011, i president de l'IPEP en el mateix periode, Sergi Sabrià
Benito.

RENDES
ADDENDA SERVEI D'ENTITAT GESTORA CAIXABANK SA.-Aprovació.Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'agost de 2011 pel qual s'aprova el calendari
de desplegament de l'administració electrònica a Palafrugell, i en el que es fa constar que durant
el 2012 els contribuents podran fer el pagament dels tributs municipals mitjançant internet.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell ha executat les tasques necessàries durant els exercicis
2010 i 2011 per tal de disposar de la pasarel·la virtual de pagaments dels tributs municipals.
Atès que segons resolució de l'alcaldia 399/98, CAIXABANK SA, és l'entitat gestora amb la
Recaptació municipal.
Atès que per tal de posar en marxa la nova pasarel·la virtual de pagaments dels tributs municipal
és requisit indispensable ampliar els serveis prestats per CAIXABANK SA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar l'addenda al protocol de col·laboració pel servei de cobrament a través d'internet
entre l'Ajuntament de Palafrugell i CAIXABANK SA.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la tresoreria municipal i a la intervenció municipal.

GESTIÓ D'OBRES
LLICÈNCIES OBRES MAJORS
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 519/11
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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 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:

Sant Roc S.A.

Representat per :Nicolas Hallé Boix

DNI: A-08.094.450
DNI:

Obra Construcció de dues balconeres i obertura de porta de comunicació entre les habitacions
3i4
Carrer Atlàntic, 2
Expedient

Població: CALELLA

519/11

Condicions - Aquesta llicència NO autoritza la realització del detall de protecció i suport de la
guia per a portes corredisses que figura al plànol núm. 9, pel que caldrà instal·lar el mateix tipus
de porticó exterior i mateixa situació que la resta d'obertures existents.
- 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.
- L'edificació objecte d'aquesta llicència es troba inclosa dins el Pla Especial de
Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell. D'acord amb l'article 18 del PEPIPH,
un dels objectius i competències de la Comissió de Patrimoni, és informar i valorar els projectes
quan no s'ajustin als requeriments de tipus compositiu i formal assenyalats en aquesta normativa.
Atès que la proposta presentada s'ajusta a l'esmentada normativa, i que la Comissió de Patrimoni
de l'Ajuntament de Palafrugell no podria informar el contrari, cal informar favorablement aquesta
sol·licitud de llicència.
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Elements de tribut
Obra Menor

47,80 €

Runes

83,11 €

I.C.I.O. m.

886,46 €

Factura diferència taxes

31,79 €

(O.Major)
Placa obra
Factura diferència

15,80 €
193,92 €

I.C.I.O (O.Major)

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 544/11
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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 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: Carlos Pascual Ongenae
Representat per :Ramon Godo Llimona
Obra Realització obertures de ventilació
Carrer Josep Clarà, 71
Població: TAMARIU
Expedient
544/11
Condicions
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 611/11
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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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 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:

Margarita Agusti Rovira

Representat per :

DNI:

Obra Modificació d'un tram d'escala existent
Carrer Francesc Estrabau, 40
Expedient nº

Població: CALELLA

611/11

Condicions
Elements de tribut
Obra Major

162,70 €

Placa obra

15,80 €

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 563/11
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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme 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:

Maria Jose Mallorqui Compañ
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Representat per :Xavier Lopez Lopez
Obra Muntatge de Bastida
Carrer Lladó, 10
Expedient

Població: CALELLA

563/11

Condicions
Elements de tribut
Obra Major

162,70 €

Placa obra

15,80 €

PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 254/06
Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la següent
pròrroga, per un any, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de la
persona que igualment s’assenyala.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la mateixa i que
l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern Local la competència
per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme 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:

Estrabau, S.A.

DNI: A58191867

Representat per :Lluisa Daban Isern
Obra construcció d'edifici plurifamiliar de 18 habitatges (PB + 2 plantes +sotacobert)
Carrer Tarongeta, 105
Expedient

Població: PALAFRUGELL

254/06 Pròrroga

Condicion - Aquesta pròrroga es correspon al període ja exhaurit atès que en aquests
moments l'obra ja està acabada i s'està tramitant la primera ocupació.
Elements de tribut
Pròrroga obra major

143,50 €

LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 232/07
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Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la següent
pròrroga, per un any, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de la
persona que igualment s’assenyala.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la mateixa i que
l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern Local la competència
per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme 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:

Bobila Nova, S.L.

DNI: B61313771

Representat per :Francesc Cobo del Arco
Obra construcció d'edifici plurifamiliar de 24 habitatges i 25 places d'aparcament.( finca IV- illa
M2)
Carrer Joan Capri, 56
Expedient

Població: PALAFRUGELL

232/07 Pròrroga

Condicions
Elements de tribut
Pròrroga obra major

143,50 €

LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 150/09
Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la següent
pròrroga, per un any, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de la
persona que igualment s’assenyala.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la mateixa i que
l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern Local la competència
per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme 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:

Isidora Grau Sala

Representat per :Escribano Dorado S.C.
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Obra Substitució coberta d'un magatzem
Carrer Bruguerol, 80
Expedient

Població: PALAFRUGELL

150/09 Pròrroga

Condicions
Elements de tribut
Pròrroga obra major

143,50 €

Pròrroga obra major

143,50 €

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i quaranta minuts
del mati. En dono fe.
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