Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
FEBRER DE 2012

Núm.: JGL2012/8
Dia i hora: 23/02/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Juntes de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
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 ALBERT GÓMEZ CASAS
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 les nou del matí del dia 23 de febrer de
2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 16
de febrer de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramés als membres de la
Corporació. S'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
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2.1.1 EXPEDIENT 78/08-DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 31 de gener de 2012, amb registre d’entrada
número 1383, per la senyora Mª Pilar Gonzalo López, sol·licitant la devolució de la
garantia de 3.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 78/08, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 2008.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 20 de febrer
de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 7 de març de 2008 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 31 de gener de 2012, amb registre
d’entrada número 1383, per la senyora Mª Pilar Gonzalo López, de devolució de la
garantia de 3.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 78/08, prèvia presentació de l’original
de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic
caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Mª Pilar Gonzalo López i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 384/05.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme 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:
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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A: Mercedes Bau Coll
Representat per :
Obra Modificació de projecte de legalització
Carrer Amadeu Vives, 48
Expedient núm.
384/05 Annex
Condicions
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

Població: LLAFRANC

2.3 EXPEDIENT D'OBRES MAJORS NÚMERO 346/11.-Desistiment i arxiu.Vist l’escrit de data 27 de desembre de 2011 amb número de registre d’entrada 18734,
presentat per la senyora Eva Creixell Andrés, en representació de la societat Trefinos,
SL amb CIF número B-60.700.614, en el qual desisteix de portar a terme les obres de
construcció d'un cobert tancat industrial al paratge la Fanga, al terme municipal de
Palafrugell, corresponent a l’expedient número 346/11.
Atès que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 346/11, a nom de
Trefinos, SL, va ser concedida en data 4 d’agost de 2011 per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no
s’han iniciat les obres.
Atès que es comprova que el rebut número 529.154 d'import principal 4.477,27 euros
en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de Trefinos,
SL., consta pendent al Servei de Recaptació Municipal .
Atès el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 346/11
corresponent a la construcció d'un cobert tancat industrial al paratge la Fanga, al terme
municipal de Palafrugell, a nom de la societat Trefinos, SL.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 346/11.
Tercer.- Donar de baixa del Servei de recaptació el rebut núm. 529.154 d'import
principal 4.477,27 euros en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres a nom de l’empresa Trefinos, SL amb CIF número B-60.700.614.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la senyora Eva Creixell Andrés,
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en representació de la societat Trefinos, SL amb CIF número B-60.700.614, amb
domicili a efectes de notificació al carrer Eivissa, 58 baixos de l’Estartit (CP 17258).
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la
Tresoreria Municipal d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

3 CONTRACTACIÓ
3.1 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA UBICACIÓ D'UNS APARCAMENTS A
L'AVINGUDA DEL MAR, ENTRE ELS CARRERS DE CÒRSEGA I DE LA GAVINA,
A CALELLA.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació d'obres mitjançant procediment
negociat sense publicitat per a la ubicació d'uns aparcaments a l'Avinguda del Mar,
entre els carrers de Còrsega i de la Gavina, a Calella, Exp 07/2001, adjudicat
definitivament per acord de la Comissió de Govern el dia 22 de maig del 2001, a
RUBAU TARRÉS, SA, NIF: B-17018813, amb domicili al Avinguda Girona, 33 (17142)
VERGES.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.200,82.- euros, a l'esmentada empresa 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 RUBAU TARRÉS SA.

3.2 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
VORERA I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC, A L'AVINGUDA ESPANYA
(ENTRE EL C.DARÓ I EL C.PALAMÓS, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació d'obres de construcció d'una vorera i
instal·lació d'enllumenat públic a l'Avinguda d'Espanya (entre el c.Daró i el c.Palamós)
a Palafrugell, Exp. 17/08, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern el dia
30 d'abril de 2009, a ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, NIF: B-17378621, amb
domicili a carrer del Gas, 7 (17200) PALAFRUGELL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- RETORNAR la garantia de 6.375.- euros, a l'esmentada empresa 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 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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3.3 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, DE LES OBRES PER A LA FORMACIÓ DE
PASSOS DE VIANANTS ELEVATS I MILLORA DE VORERES I CALÇADES ALS
CARRERS SANT JOSEP, PLAÇA DE LA PUNXA, MOSSÈN RAFEL DURAN, PALS,
ANSELM CLAVÉ, BARRIS I BUIXÓ, GARRIGA I PICASSO, A PALAFRUGELL.Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació d'obres per a la formació de passos de
vianants elevats i millora de voreres i calçades al carrer Sant Josep, Plaça de la
Punxa, carrer Mossèn Rafel Duran, carrer de Pals, carrer Anselm Clavé, carrer Barris i
Buixó, carrer Garriga i carrer Picasso, Exp. 60/08, adjudicat definitivament per acord
de Junta de Govern el dia 22 de maig de 2009, a AGLOMERATS GIRONA, SA, NIF:
A-17207168, amb domicili al Paratge Bufaganyes s/n (17246) SANTA CRISTINA
D'ARO,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- RETORNAR la garantia de 9.245,42.- euros, a l'esmentada empresa 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'ingrès.
SEGON.- Notificar aquest acord a AGLOMERATS GIRONA, SA.

3.4 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
PASSEIG DEL MAR DE TAMARIU.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació d'obres per a les obres d'enllumenat
públic del Passeig del Mar de Tamariu, Exp. 06/09, adjudicat definitivament per acord
de Junta de Govern Local el dia 4 de juny de 2010, a SERVEI INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL, NIF: B-17613563, amb domicili al Polígon Industrial Les
Brugueres, carrer Trefí, 16-18 (17200) PALAFRUGELL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- RETORNAR la garantia de 1.698,93.- euros, a l'esmentada empresa 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 SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
EMPORDÀ, SL.

3.5 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRES, DE CARPETES AMB DOBLE
FENDIT I FORATS PER ARXIU.- Adjudicació.Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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Atès que s'han consultat diverses ofertes en el mercat específic de carpetes amb
doble fendit i forats per arxiu, essent l'oferta més avantatjosa la de IMPREMTA
PALAFRUGELL SL, ofertant 3.000 exemplars de carpetes amb doble fendit i forats per
arxiu, cartolina ofset blanca de 240 grams.
Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contracte menor
de subministrament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor del subministrament de carpetes amb doble
fendit i forats per arxiu.
Segon.- Adjudicar a l’empresa IMPREMTA PALAFRUGELL SL, CIF: B1704818, el
subministrament de 3.000 carpetes de cartolina ofset de color blanc, 240 grams, a una
tinta, 43,5x32 cm, total 287 euros més el 18% d'IVA = 338,66 euros. Amb un termini
d'entrega en tres cops, 1000 carpetes per subministre i la factura es presentarà al
registre de l'AOC amb la primera entrega.

3.6 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRES, DE CARPETES D'EXPEDIENTS
SENSE FORATS.- Adjudicació.Atès que s'han consultat diverses ofertes en el mercat específic de carpetes
d'expedients, sense forats, essent l'oferta més avantatjosa la de NORPRINT SA,
ofertant 12.000 exemplars de carpetes d'expedients sense forats, cartolina ofset blanc
de 120 grams.
Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contracte menor
de subministrament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor del subministrament de carpetes d'expedients
sense forats.
Segon.- Adjudicar a l’empresa NORPRINT SA, CIF: A61285367, el subministrament
de 12.000 carpetes sense forats, de cartolina ofset de color blanc, 120 grams, a dos
tintes, 44,7x31,7 cm, total 668 euros, IVA no inclòs. Amb un termini d'entrega en tres
cops, en el transcurs del 2012, de 4.000 carpetes per subministre i la factura es
presentarà al registre de l'AOC amb la primera entrega.

3.7 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES
DEL MUNICIPI DE PALAFRUGELL - ANY 2012 - D-9 COMUNICACIÓ SL - COSTA
BRAVA GLOBAL MEDIA.- Adjudicació.Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per a la realització de
campanyes de promoció del municipi de Palafrugell, per l'any 2012.
Atès que la senyora Maria Lluïsa Martínez Expósito, ha presentat un pressupost de
5.015 amb el 18% d’IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per a la realització de
campanyes de promoció del municipi de Palafrugell, per l'any 2012.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a D-9 COMUNICACIÓ SL / TV COSTA BRAVA
(CIF: B-17417650), amb domicili social a l’Av. Platja d’Aro núm. 228 de S’Agaró,
representada per la senyora Maria Lluïsa Martínez Expósito, pel preu de 5.015 euros
amb el 18% d’IVA inclòs, tal i com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernandez Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4. SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA A
EL BRUGUEROL, POLIGON 6, PARCEL·LA 49 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el passat dia 16 de febrer, la Cap de l'Àrea de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Palafrugell, ha emès informe que en el transcurs dels treballs de
desbrossament i neteja de la llera pública de la Riera de Vilarnau al Paratge del Plans
que l'Àrea de Serveis Municipals està realitzant en aquests moments, s'ha trobat una
canalització que està abocant aigües fecals directament a la Riera i que prové de la
finca del Paratge Bruguerol, Polígon 6 Parcel·la 49.
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.
Atès que és urgent l'actuació de reposar i reparar la canalització d'aigües residuals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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Primer.- Requerir a la senyora MARIA CASAÑAS ROIG, amb domicili al Paratge
Brugueres, 2 (17200) PALAFRUGELL, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d'aquest requeriment procedeixi a la canalització i connexió a la xarxa
d'aigües residuals de la finca situada al carrer “El Bruguerol”, Polígon 6, Parcel·la 49
de Palafrugell.
Segon.- En 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.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
PARATGE BRUGUEROL, POLIGON 6, PARCEL·LA 40 DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el passat dia 14 de febrer, la Cap de l'Àrea de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Palafrugell, ha emès informe que com a conseqüència dels treballs de
manteniment que el servei municipal ha executat al Camí dels Plans, s'ha observat
que la finca (hort) del Paratge Bruguerol, polígon 6, parcel·la 40, està abocant aigua
amb un flux continu i amb cabdal abundant cap al camí dels Plans que afecta de forma
notòria al ferm del camí, malmetent-lo provocant basses i erosions importants.
Atès el que disposa l'article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel que 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.
Atès que és urgent l'actuació de conducció de l'aigua sobrant de la finca de manera
que aquestes es condueixin cap a la Riera de la Tortuga enlloc d'abocar-los
directament al Camí dels Plans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora NÚRIA HERAS DEULOFEU, amb domicili al carrer les
Voltes, 23 2, 2 (17100) LA BISBAL, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d'aquest requeriment procedeixi a la canalització i connexió a la xarxa
d'aigües residuals de la finca situada al Paratge Bruguerol, polígon 6, parcel·la 40 de
Palafrugell.
Segon.- En 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.

4.3 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ EFECTIVA DEL SISTEMA
DE GESTIÓ AMBIENTAL (EMAS), A LES PLATGES DELS NUCLIS COSTANERS
DE CALELLA (PORT-BO I CANADELL), LLAFRANC I TAMARIU, DEL TERME
MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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Atès la diversitat d’àrees que intervenen en l’àmbit de les platges i la importància
estratègica que tenen com a recurs econòmic, social i recurs medi ambiental, fa que
l’Ajuntament es plantegi la necessitat de millorar la coordinació de les intervencions
que s’hi duen a terme.
Atès que la finalitat de la present comissió és la d’establir les polítiques i l’estratègia a
dur a terme als nuclis de platges per tal d’aconseguir sumar sinèrgies i esforços,
obtenint el millor resultat possible de les actuacions municipals que s’hi realitzin.
Atès que una de les principals línies d’actuació serà la de dur a terme el seguiment de
la implantació efectiva del sistema de gestió ambiental (EMAS), el sistema de gestió
de qualitat Q i l’obtenció de banderes blaves a les platges dels nuclis costaners de
Calella, Llafranc i Tamariu, del terme municipal de Palafrugell.
Atès el que disposen els articles 62 i següents del Decret 179/1995, pel que s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear la comissió interna que desenvoluparà polítiques efectives i sumarà esforços
amb les actuacions que es portin a terme als nuclis costaners de Calella, Llafranc i
Tamariu, del terme municipal de Palafrugell, la qual estarà integrada de la següent
manera:
• Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de
Palafrugell senyor JULI FERNANDEZ i IRUELA.
• Serà Sots President de la comissió, el Regidor Delegat de Medi Ambient:
senyor XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ.
Altres membres de la comissió:
• El regidor de Promoció Econòmica i Primer tinent d'alcalde, senyor ALBERT
GÓMEZ CASAS.
• El Regidor de Policia Local senyor LLUÍS PUJOL i MASCORT.
• La senyora NÚRIA VIÑAS BENAVENT, Cap de l’Àrea de Serveis Municipals.
• La senyora RUT PALOMEQUE ABAURRE, Cap de l’Àrea de Medi Ambient
• El senyor FRANCESC MARMOL PRECIADO, Inspector de la Via Pública i
Activitats.
• El senyor NARCÍS FERRER FERRER, Cap de l’IPEP.
• El senyor FRANCESC LONGO i GONZÀLEZ, Cap de la Policia Local.
• Un representant de la Creu Roja com a concessionari dels serveis de
salvament de platges.

4.4 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT - PRÒRROGA 2012 - 2013.- Aprovació.ATÈS que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012
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persones constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions
comparteixen competències en aquestes matèries.
ATÈS que l’Agència de Protecció de la Salut té l’objectiu d’integrar tots els serveis de
protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de
protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte
negatiu en la salut de les persones.
ATÈS que en data 11 de gener de 2006 es va signar el Conveni Marc que ha
d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i
l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de
serveis de protecció de la salut.
VIST el conveni proposat, quin objecte es regular l’encàrrec que realitza l’ajuntament
de Palafrugell a favor de l’Agència de Protecció de la Salut per a la prestació dels
serveis mínims de protecció de la salut de competència local, especificats a l’annex de
l’esmentat conveni.
ATÈS que a l’annex del conveni es relacionen les activitats que l’APS prestarà al
terme municipal de Palafrugell, sense cap contraprestació econòmica.
ATÈS que el conveni va tenir una vigència bianual 2010-2011, i és voluntat de
l'Ajuntament de Palafrugell prorrogar-lo dos anys més, 2012 – 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga bianual, pels anys 2012 – 2013, del conveni d’encàrrec
de la prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de la
Salut i l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- La duració d’aquest conveni serà des de l’1 de gener de 2012 fins el 31 de
desembre de 2013, i es podrà prorrogar abans de la seva expiració per acord mutu de
les parts; les pròrrogues hauran de fer-se de manera expresa i tindran caràcter
bianual.
Tercer.- La signatura d’aquest conveni no suposarà cap contraprestació econòmica
envers l’Agència de Protecció de la salut.
Quart.- Delegar a l’Agència de Protecció de la Salut l’inici i seguiment d’expedients
sancionadors, així com la imposició de les mesures cautelars que calguin.

4.5 COMISSIÓ REDACTORA DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA SEGONA
ACTIVITAT DEL MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Amb la finalitat de redactar el Reglament regulador de la segona activitat dels
membres de la Policia Local de Palafrugell, en desenvolupament del que estableix la
Llei 16/1991, de Policies Locals, i en concret, els seus articles 43 i 44.
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10

Ajuntament de Palafrugell

Atès el que disposen els articles 62 i següents del Decret 179/1995, pel que s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear la comissió d’estudi per iniciar la redacció del Reglament regulador de la segona
activitat dels membres de la Policia Local de Palafrugell, en desenvolupament del que
estableix la Llei 16/1991, de Policies Locals, i en concret, els seus articles 43 i 44, la
qual estarà integrada de la següent manera:
- Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Palafrugell
senyor JULI FERNANDEZ IRUELA.
- Serà Sots President de la comissió, el Primer Tinent d'Alcalde, senyor ALBERT
GOMEZ CASAS.
Altres membres de la comissió:
El regidor senyor LLUÍS PUJOL MASCORT, en representació del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
La regidora senyora JUDITH ZARAGOZA LLIRINÓS en representació del Grup
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
El/la regidor/a que designi el grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya.
El/la regidor/a que designi el grup Municipal de l'Entesa.
El/la regidor/a que designi el grup municipal de Partit Popular de Catalunya.
El regidor senyor EDUARD GUERRA CASTILLO, en representació del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.
El senyor FRANCESC LONGO GONZÀLEZ, Cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Palafrugell.
El senyor JORDI TURON SERRA, Secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor JORDI
TURON i SERRA, o funcionari en qui delegui.
La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres
tècnics, quan ho cregui oportú.

4.6 CREACIÓ COMISSIÓ DEL NOMENCLATOR.- Aprovació.Atès que el Ple ordinari de l'Ajuntament de Palafrugell del dia 27 d'octubre de 2011, va
aprovar definitivament el Reglament de creació i funcionament de la Comissió del
Nomenclàtor de carrers i espais públics de Palafrugell, establint en el seu article 7, la
seva composició, necessària per formalitzar la proposta de denominació de carrers al
Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior.
Atès el que estableix l'article 7 de l'esmentat Reglament, que literalment diu:
La Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Palafrugell estarà formada
per:
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Presidència: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
- Vocals:
L’arquitecte municipal
L’arxiver/a municipal
El secretari/ària
Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals designat per
aquests.
Tres persones, com a màxim, alienes a l’organització municipal, amb especial
implicació local en temes propis de la Comissió del Nomenclàtor i que designarà
l’alcalde.
Secretaria: El secretari/ària, o el funcionari en qui delegui.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear la comissió del Nomenclàtor i espais públics del municipi de Palafrugell, la qual
estarà integrada de la següent manera:
President: senyor JULI FERNÁNDEZ i IRUELA, alcalde president de l'Ajuntament.
Vocals:
– senyor JORDI FONT BEL, arquitecte municipal, o funcionari en qui delegui.
– senyora MARIA CONCEPCIÓ SAURÍ ROS, arxivera municipal, o funcionari en
qui delegui
– senyor JORDI TURON SERRA, secretari de la Corporació, o funcionari en qui
delegui.
– Un representant del grup municipal del PSC
– Un representant del grup municipal de CiU
– Un representant del grup municipal d'ERC
– Un representant del grup municipal de l'Entesa
– Un representant del grup municipal del PPC.
– senyor EDUARD GUERRA CASTILLO, en representació del grup municipal de
PxC
– Tres ciutadans:
senyor LLUÍS MAIMI CASANOVAS
– senyor JOAN VILARDELL CAIXAS
senyor JOSEP CASTELLÓ REGENCÓS
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor JORDI
TURON i SERRA, o funcionari en qui delegui.
La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres
tècnics, quan ho cregui oportú.

5. ACTIVITATS
5.1 TANCAMENT I CLAUSURA PARCIAL ACTIVITAT GIMNÀS BODYDANCESALA MUSCULACIÓ SOTERRANI C.VISTA ALEGRE,31 .-Aprovació.Atès que per acord de Junta de Govern Local celebrada el 29 de setembre de 2011,
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en base a les diverses queixes presentades en aquest Ajuntament per les molèsties i
sorolls provocats per l'activitat d'escola de ball, centre de dansa i gimnàs, ubicada al
carrer Vista Alegre, 31 de Palafrugell, en base als informes 066-10 i 058-10 emesos
per l'Enginyer Tècnic Municipal i la visita feta el 16 de desembre de 2010 pel mateix
tècnic, en el punt primer de l'esmentat acord de Junta de Govern Local es requeria al
Senyor RAÚL RUBIO OSTABAL, com a titular de l’activitat de referència, la
presentació dins el termini màxim d'un mes, de la documentació gràfica justificativa de
l’acompliment dels usos permesos en l’atorgament de la llicència de l’activitat en el
soterrani de l’establiment, sense perjudici de la comprovació que en puguin efectuar
els tècnics municipals, o bé la comunicació a l’Ajuntament de la modificació dels usos
permesos i l’informe favorable de l’Àrea d’Urbanisme.
Vistes les al.legacions del Sr RAÚL RUBIO OSTABAL a l'acord de Junta de Govern
Local de 29 de setembre de 2011, presentades el 08 de novembre de 2011 amb
registre d'entrada número 16561, consistents en:
1. Documentació gràfica basada en el plànol del projecte de l'activitat presentat
per l'anterior titular, Senyora María José Gil, amb indicacions de les
modificacions realitzades degut a l'ampliació del centre des de que el Senyor
Raúl Rubio Ostabal n'és el titular, consistents en desmuntar uns envans de
pladur i instal·lar finestres correderes per delimitar i tancar l'espai exterior del
soterrani.
2. Comunicació de les mesures preses per minimitzar les molèsties per sorolls
provinents de l'activitat, tancament de finestres i realització d'activitats musicals
en horari de 9,30 hores fins 21,30 hores. Realització d'una enquesta als veïns
de la zona per determinar el grau de molèstia de l'activitat.
3. Petició a l'Àrea d'Urbanisme i al departament d'Activitats de l'Ajuntament de
Palafrugell per tal de permetre l'ús de sala de musculació i gimnàs en el
soterrani de l'edifici, degut a que no es realitza amb suport musical i que
representa una part molt important del global del negoci i l'activitat.
4. Valoració objectiva del grau de molèstia provocat, en base a l'enquesta feta als
veïns i el número de persones que han presentat queixes en el temps que s'ha
realitzat l'activitat.
5. Indicar la importància pel municipi de l'activitat que desenvolupa l'establiment,
en base a la repercussió de les activitats a nivell social, promoció esportiva i
altruista: Marató fitness Can Mario, Convenció nacional Spinning Calella de
Palafrugell, Marató fitness solidària ONCOLLIGA.
Vist l'informe realitzat per l'Inspector de la via pública i activitats de l'Ajuntament de
Palafrugell, el dia 14 de febrer de 2012, per comprovar l'ús del soterrani, el qual conclou el següent:
“Realitzada comprovació in situ i material, s'ha pogut observar que el soterrani de
l'activitat s'està utilitzant com a sala de musculació, amb sortida al pati de la part
posterior de l'habitatge”.
Atès que en l'escrit d'al·legacions presentat el 08 de novembre de 2011 pel Senyor
RAÚL RUBIO OSTABAL, es comunica la modificació dels usos permesos en el
soterrani de l'activitat, però no s'acompanya del preceptiu informe favorable de l’Àrea
d’Urbanisme.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Comunicar al Senyor RAÚL RUBIO OSTABAL, com a titular de l'activitat
d'escola de ball, centre de dansa i gimnàs, ubicada al carrer Vista Alegre, 31 de
Palafrugell, el tancament i clausura parcial de l'activitat, previst pel proper 23 de març
de 2012 a les 9,00 hores del matí, consistent en no utilitzar l'espai del soterrani com a
sala de musculació, per no ajustar-se aquest ús a les activitats que es van autoritzar
segons el projecte que va servir per a l'atorgament de la llicència en règim de
comunicació, excepte les que es van autoritzar com a vestuaris o altres permeses pel
POUM ( aparcament, instal·lacions tècniques, cambres cuirassades, magatzems i
altres usos similars).
Segon.- Concedir un període de 10 dies hàbils, a comptar des del moment de rebre la
notificació del present acord de Junta de Govern Local, per tal que l'interessat pugui
presentar les al·legacions que estimi convenients en defensa dels seus drets, segons
els articles 79 i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tercer.- Tot i això, sense perjudici que l'Ajuntament de Palafrugell pugui iniciar un
expedient sancionador, de forma independent, per la comissió d'una infracció greu, per
la modificació substancial d'una activitat sense disposar de la llicència ambiental o
sense disposar de l'acta de control inicial favorable, segons l'article 82 de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.

6. ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL·LEGALS A L'HABITATGE SITUAT AL PARATGE CAP DE GALL NÚMERO 9, A
PALAFRUGELL, REALITZADES PEL SENYOR ANTONIO FERNANDEZ DIAZ. a)
Declaració de caducitat. b) Aprovació d'un nou termini.
Vist l’estat en que es troba l’expedient de reposició de la legalitat urbanística alterada
instruït per la realització d’obres, sense la corresponent llicència municipal, a
l’habitatge situat al Paratge Cap de Gall número 9, terme municipal de Palafrugell,
efectuades pel senyor Antonio Fernández Díaz.
Atès el contingut de l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 13 de
febrer de 2012, segons el qual s’informa, entre altres, que han transcorregut més de
sis mesos des del inici del present expedient sense que s’hagi resolt, per la qual cosa
procedeix declarar la caducitat del mateix i, atès que no ha prescrit l’acció, procedeix
iniciar-ne un de nou.
Atès que en data 7 d’octubre de 2009 l’inspector d’obres va emetre un butlletí
d’inspecció segons el qual l’habitatge situat al Paratge Cap de Gall número 9, terme
municipal de Palafrugell, el senyor Antonio Fernández Díaz i la senyora Manuela
Alcobet Cortés, portaven a terme obres, sense la corresponent llicència municipal,
consistents en l’ampliació d’un habitatge en planta baixa i la construcció d’una planta
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pis.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2534/09, de data 6 de novembre
de 2009, es van suspendre provisionalment les obres que el senyor Antonio
Fernández Díaz i la senyora Manuela Alcobet Cortés, portaven a terme a l’habitatge
situat al Paratge Cap De Gall número 9, terme municipal de Palafrugell, i se’ls va
requerir perquè en el termini de dos mesos des de la recepció del requeriment,
s’ajustessin a la legalitat en relació a les esmentades obres, demanant, si procedia, la
corresponent llicència municipal, sens perjudici de què en cas de no ser legalitzable o
no ser-li concedida, l’Ajuntament disposaria l’enderroc de tot allò que no s’ajustés a la
legalitat a les seves expenses.
Atès que els trasllats de l’esmentada resolució, foren notificats al senyor Antonio
Fernández Díaz en data 16 de novembre de 2009, i a la senyora Manuela Alcobet
Cortés en data 17 de novembre de 2009, sense que transcorregut el termini concedit
formulessin al·legacions, per la qual cosa la suspensió de les obres va quedar
ratificada.
Atès que transcorregut amb escreix el termini atorgat sense que es donés compliment
al requeriment efectuat, es va tramitar el corresponent expedient de restauració de la
realitat física alterada i per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de desembre
de 2010, es va disposar l’enderroc de les obres fetes, sense la corresponent llicència
municipal, atorgant el termini d’un mes perquè es portessin a terme les esmentades
obres d’enderroc.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2011 es va
estimar, en part, el recurs de reposició interposat per la senyora Manuela Alcobet
Cortés, contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 24
de desembre de 2010, que va disposar la restauració de la legalitat física alterada en
relació a les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal i contra
planejament, a l’habitatge situat al Paratge Cap de Gall número 9, terme municipal de
Palafrugell, en el sentit de deixar fora del requeriment a la senyora Manuela Alcobet
Cortés i, en conseqüència, es va modificar el contingut de l’acord de Junta de Govern
Local pres en sessió celebrada el dia 24 de desembre de 2010, de manera que el
requeriment de reposició de la legalitat urbanística alterada es dirigís exclusivament
contra el senyor Antonio Fernández Díaz.
Atès que l’article 206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (abans l’article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme) disposa que un cop
transcorregut el termini de dos mesos establert sense que s'hagi sol·licitat la llicència
corresponent, o sense que s'hagin ajustat les obres o les actuacions a les condicions
assenyalades, l'ajuntament ha d'acordar l'enderrocament de les obres, a càrrec de la
persona interessada en el termini d’un mes, acordant en cas d’incompliment l’execució
subsidiària de les mateixes.
Atès que els articles 207 i 227 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, (abans 219 del Decret Legislatiu 1/2005)
disposen que l’acció per adoptar mesures de restauració de la realitat física alterada
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prescriu al cap de sis anys.
Atès que les obres que van donar lloc al procediment de restauració de la legalitat
urbanística realitzades sense llicència i sense ajustar-se a la normativa del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palafrugell, consistien en una ampliació en la planta baixa
d’aproximadament 12,35 m2, i una ampliació en planta pis d’aproximadament 73,40
m2.
Atès l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de
Govern per Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb
efectes 1 de gener de 2004.
Atès que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern
Local, d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número
1872/11, de data 3 d’agost de 2011, sobre Delegació d’Atribucions a la Junta de
Govern Local, i també d’acord amb el contingut de l’article 206 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (abans
l’article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme.
Atès el que estableixen els articles 95 i 96 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de restauració de la legalitat física
alterada per a la realització d’obres sense llicència a l’habitatge situat al Paratge Cap
de Gall número 9, terme municipal de Palafrugell, a càrrec del senyor Antonio
Fernández Díaz, pres per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 24 de desembre de 2010 i modificat per acord de Junta de Govern Local de data
13 de maig de 2011.
Segon.- Disposar la restauració de la legalitat física alterada iniciant un nou expedient
per a l’enderroc de les obres que consten en el cos d’aquest escrit, realitzades sense
la corresponent llicència municipal i sense ajustar-se a la normativa del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palafrugell, pel senyor Antonio Fernández Díaz, a l’habitatge
situat al Paratge Cap de Gall número 9, terme municipal de Palafrugell.
Tercer.- Atorgar a l’interessat un tràmit d’audiència de quinze dies per formular totes
les al·legacions i presentar tots els document que cregui convenients en defensa dels
seus interessos, acompanyant al trasllat d’aquest acord un annex de la relació de
documents que obren a l’expedient, de conformitat a l’article 19 del Reial Decret
1398/93, de data 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora.

6.2 ESCRIT D'AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL SENYOR JOSÉ LUIS BERRIDO
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PÉREZ A L'EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
ALTERADA INSTRUÏT PER UNES OBRES EFECTUADES AL CARRER ILLES
FORMIGUES NÚMERO 2, 2n, 2ª, A CALELLA DE PALAFRUGELL. Desestimació.Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor José Luís Berrido Pérez, amb data
d’entrada 23 de novembre de 2011 i número de registre 17.269, en relació a
l’expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada per les obres efectuades
al carrer Illes Formigues número 2, 2n, 1ª, a Calella de Palafrugell, consistents en el
tancament de la terrassa amb PVC, dictada per acord de la Junta de Govern Local
pres en sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2010, i prorrogada per acords de data
18 de febrer de 2011 i 27 de setembre de 2011.
Atès que l’al·legant en el seu escrit manifesta, en síntesi, que les obres que s’han
realitzat estan prescrites, atès que han transcorregut més de sis anys des de la seva
execució, la qual cosa demostra amb la factura que acompanya a l’escrit
d’al·legacions, per la qual cosa no seria procedent executar l’ordre d’enderroc.
Atès que l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8
d’octubre de 2010, pel qual es va disposar la reposició de la legalitat urbanística
alterada de les obres efectuades al carrer Illes Formigues número 2, 2n, 2ª, a Calella
de Palafrugell, pel senyor José Luís Berrido Pérez, és ferm en via administrativa i
jurisdiccional i, a més, ha estat reconegut i acatat per part del mateix al·legant en els
seus escrits de data 18 de gener de 2011 i número de registre d’entrada 757 i 9 de
setembre de 2011 i número de registre d’entrada 13.332.
Atès que del contingut de la documentació aportada pel senyor José Luís Berrido
Pérez al seu escrit amb data d’entrada 23 de novembre de 2011 i número de registre
17.269, en cap moment queda acreditat que actualment estigui prescrita l’acció de
restauració.
ATÈS que les al·legacions formulades per l’al·legant no aporten cap nova dada en
relació als fets que varen servir de base per dictar els acords recorreguts, ni en
desvirtuen els seus fonaments.
ATÈS el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor José Luís Berrido Pérez, en tots
els seus extrems.

7. BENESTAR SOCIAL
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7.1 CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL NÚM. 8, DE L'AVINGUDA MESTRE
JOSEP BONAY VIDAL, NÚM. 32, EDIFICI "CEL VERD", SECTOR PI VERD, DE
PALAFRUGELL, ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE OBERT MUNICIPAL.- Aprovació.Vist que el 28 de febrer de 2012 finalitza el contracte de lloguer propietat de la societat
JANIAN,S.C.,amb domicili fiscal al c/ Joan Maragall, 46 A, d'Olot, amb el NIF: E17823923, representada pel Sr. Ivan Curós Busquets, i la Sra. Janina Soldevila
Corominas, del local núm. 8, de l'avinguda Mestre Josep Bonay Vidal, núm. 32, Edifici
“Cel Verd”, sector Pi Verd, de Palafrugell, on està ubicat el Centre Obert Municipal.
Atesa la necessitat de formalitzar un nou contracte de lloguer,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de lloguer, amb la societat JANIAN, S.C, propietària del
local núm. 8, de l'avinguda Mestre Josep Bonay Vidal, núm.32, edifici “Cel Verd”,
sector Pi Verd, de Palafrugell, per un període de cinc anys, a comptar des de l'1 de
març de 2012 fins el 28 de febrer de 2017.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.20200, el pagament
de la renda mensual que s'estableix en el pacte cinquè del contracte, i que aquest any
2012 és de 708,00 €, amb IVA inclòs. La retenció de l'IRPF que s'aplicarà serà d'un
21%.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquests acord.

7.2 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
IL3 INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA, DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA,
I L'ALUMNA LAURA PRAT CAMPS, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
EXTERNES D'AQUESTA ESTUDIANT AL SERVEI DE MEDIACIÓ I CONVIVENCIA,
DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist l’esborrany del conveni entre IL3- Institut de Formació Contínua, de la Universitat
de Barcelona, l’Ajuntament de Palafrugell, i la senyora Laura PRAT CAMPS
estudiant del curs de postgrau: Màster en Gestió i Resolució de Conflictes: Mediació;
per tal que aquesta estudiant pugui realitzar les pràctiques al Centre de Mediació i
Convivència de l’ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura d’aquest conveni entre ILT-Institut de Formació Contínua
de la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Palafrugell, i la Sra. Laura Prat Camps,
estudiant del curs de postgrau: Màster en Gestió i Resolució de Conflictes:
Mediació; per tal que aquesta estudiant pugui realitzar les pràctiques al Centre de
Mediació i Convivència de l’ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
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a l’execució d’aquest acord.

8. CULTURA
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CINE CLUB GARBÍ DE PALAFRUGELL PER AL 2012.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Cine
Club Garbí de Palafrugell, amb domicili al carrer de les Botines, 26, de Palafrugell, NIF
G-17613100, representada pel senyor Alejandro Cebollero Lujan.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Cine
Club Garbí de Palafrugell, amb domicili al carrer de les Botines, 26, de Palafrugell, NIF
G-17613100, representada pel senyor Alejandro Cebollero Lujan. Aquest conveni
tindrà vigència d’un any (any 2012).
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

9. EDUCACIÓ
9.1 PREUS PÚBLICS DELS MÒDULS FORMATIUS PER A ADULTS QUE OFEREIX
L'ÀREA D'EDUCACIÓ. -AprovacióAtès que l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell fa una oferta de formació no
reglada que mira de donar resposta a diverses demandes formatives de la ciutadania.
Donat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins el
marc educatiu del Centre de Formació d'Adults (CFA Palafrugell) no contempla
aquestes activitats dins la seva oferta formativa.
Atès que es vol afavorir l'accés dels ciutadans a la formació però també comprometre
els alumnes amb una contribució al pagament de la despesa que representen els
cursos.
Com que aquest proper trimestre se n'ofereixen de nous, que no han estat aprovats
anteriorment, i n'hi ha d'altres (anglès i alemany) que modifiquen la seva durada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació de preus públics:
Mòduls trimestrals
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Anglès oral (nivells 1, 2 i 3)

20 h

35,00 €

Anglès oral nivell 4

12 h

30,00 €

Alemany

20 h

35,00 €

Taller de pràctica fotogràfica

30 h

125,00 €

Fotografia de natura

30 h

125,00 €

10. MEDI AMBIENT
10.1 CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN EL
PROGRAMA "DEL PLA A L'ACCIÓ 2012".- Aprovació de sol.licitud
Vist que la Diputació de Girona ha aprovat les bases de la convocatòria d’ajuts “Del
Pla a l’Acció”, dirigida als ajuntaments que tinguin aprovat un Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS).
Atès que com a concepte subvencionable hi figuren el desenvolupament d’actuacions
relacionades en els diferents plans d’acció municipals, en el cas de municipis de més
de 1.000 habitants, amb un finançament de fins el 90%, fins a un màxim de 15.000 €.
Les actuacions hauran de ser desenvolupades entre l’1 de gener i el 30 de novembre
de 2012.
Atès que en la present convocatòria es dóna prioritat a les actuacions orientades a la
disminució del canvi climàtic, com per exemple accions d’estalvi energètic.
Atès que el Pla d’Acció Local de Palafrugell, aprovat definitivament el 26 de novembre
de 2003, en el programa “Criteris de sostenibilitat en la gestió municipal” inclou
l’actuació 10.3.01 “Implantar el Manual de Bones Pràctiques Ambientals a
l’administració municipal”, el qual dedica un apartat (Procediment nº2) a l’eficiència
energètica als edificis municipals i estableix la rehabilitació energètica de
dependències i equipaments d’acord a les conclusions d’auditories prèvies.
Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient es desenvolupen accions en aquesta matèria
emmarcades en el “PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ D’ACTUACIONS D’ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE
PALAFRUGELL”, projecte iniciat l’any 2010, actualment en la tercera fase
d’actuacions.
Atès que el finançament d’aquest projecte es dota de diverses fonts, com son els
plans d’ocupació IMPULS 1, 2 i 3, ajuts de l’ICAEN i també de la Diputació de Girona
en la fase 1.
Atès que les actuacions proposades no han estat objecte d’ajut per anteriors
convocatòries de la Diputació ni de cap altre organisme.
Actuacions proposades:
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Actuacions a l'edifici annex a
Inversió
Can Bech
a)
Sectorització
ramals
alimentació caldera de gas-oil
b) Substitució vidres simples
per vidres dobles (Planta
primera)
Total

Estalvi en
Ajut
màximImport a assumir
Estalvi anual
consum de
Diputació
Ajuntament
estimat
gas-oil

3.000,00 €

979,10 €

24%

2.700,00 €

300,00 €

11.210,00 €
14.210,00 €

282,00 €
1.261,10 €

49%

10.089,00 €
12.789,00 €

1.121,00 €
1.421,00 €

Atès que es proposa finançar l’actuació a partir dels drets reconeguts procedents de
les subvencions resoltes favorablement i ja justificades, corresponents a la
convocatòria ECF/462/2010 publicada al DOGC núm. 5727 de 4 d’octubre de 2010,
d’estalvi i eficiència energètica de l’Institut Català de l’Energia.
Atès l'informe tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Girona un ajut de 15.000 euros en el marc del
programa “Del Pla a l'Acció 2012”.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona.

11. TRESORERIA
11.1 PADRO SUBM. AIGUA GRANS CONSUMIDORS, GENER 2012.- 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 mes de
gener de 2012, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
4.575
0

Concepte

IMPORT

SUBTOTALS

AJUNTAMENT
1

Aigua (2+3)

2

Quota

2.978,63

3

Consum

2.947,98

4

Sobreelevació

64,07

5

Conservació i lloguer

77,10

6

Clavegueram

716,08

7

Escombraries

3.426,85
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8

Incendis

6,37

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

10.217,08

HISENDA
9

IVA 8% (sobre 1+4)

479,25

10 IVA 18%( sobre 5)

13,88

TOTAL IVA (9+10)

493,13

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

6.703,42

TOTAL ( 11 )

6.703,29
TOTAL

17.413,50

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 gener de 2012, grans
consumidors, que importa la quantitat total de DISSET MIL QUATRE-CENTS TRETZE
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (17.413,50 €) .
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.

11.2 SOREA SA.- LIQUIDACIO DE TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
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POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 1/08/2011 A 31/10/2011.Aprovació
Vista la liquidació corresponent al període 01/08/2011 al 31/10/2011 presentada per
SOREA SA en concepte de taxes pel subministrament d’aigua potable a domicili en
relació als períodes següents (trimestrals i mensuals) :
BAIXES
EXECUTIVA

PERÍODE

INGRESSOS

1.- 3r i 4t trim.2009

-642,89

2.390,23

-

199,70

15.547,52

6.690,10

-

2.171,55

1.885.080,93

4.136,84

-

1.325,43

295,18

-

-

-

155.916,17

-

-

-

2.056.196,91

13.217,17

-

3.696,68

2.- 1r, 2n, 3r i 4t trim. 2010
3.- 1r, 2n i 3r trim. 2011
4.- octubre 2010
-5.- juliol, agost i set. 2011
TOTAL

BAIXES

ALTES

Vista la liquidació corresponent a preus públics per diferents serveis
subministrament d’aigua :
PERÍODE

CANVI D'EMPLAÇ.

CONNEXIONS

del

TOTAL

01/08/2011 al 31/10/2011

-

937,56

937,56

TOTAL

-

937,56

937,56

Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/08/2011
al 31/10/2011 per import de SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTAVUIT CÈNTIMS (776,88 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/08/2011 al 31/10/2011 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011 per
import de DOS MILIONS CINQUANTA-SIS MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-UN CÈNTIMS (2.056.196,91 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/08/2011 al 31/10/2011 per import de NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (937,56 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/08/2011 al 31/10/2011 per import de SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (776,88 €).
Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació neta
(retribució – reintegraments) del període 01/08/2011 al 31/10/2011, per import de
CENT SETANTA UN MIL TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
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(171.037,35 €), IVA no inclòs, d’acord amb el següent detall:.
(-) BAIXES
(+) NOVES
PERÍODES
ALTES
ANTERIORS
PERÍODES
ANTERIORS

(-)
(-) SOREA
REINTERECONEIXEMEN
GRAMENTS
T OBLIGACIONS
PERÍODES
PERÍODE
ANTERIORS

FACTURACIÓ
Ago/oct.2011

SALDO
ANTERIOR
MÉS NOVA
FACTURACIÓ

TRIMESTRAL

176.741,05

528,41

929,71

155.771,97

146,45

20.714,23

15.449,78

0,00

0,00

15.411,83

0

37,95

192.190,83

528,41

929,71

146,45

20.752,18

MENSUAL
TOTALS

171.183,80

SALDO
PENDENT

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement .
Sisè.- Traslladar via correu electrònic aquest acord a les àrees de Intervenció i
Tresoreria als efectes que correspongui.

12. SERVEIS MUNICIPALS
12.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
12.1.1 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUATRIANUAL SOM DE DOS – Aprovació.Vista la instància núm. 2161 de data 15 de febrer d'enguany, presentada per la
senyora Sònia López Chuecos, sol·licitant autorització per una durada de quatre anys
per ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb estructura de
cobriment davant del seu establiment anomenat SOM DE DOS situat al carrer de Sant
Sebastià, 87 de Palafrugell, ocupant una superfície total de 20 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
estructura de cobriment, a favor de :
CONTRIBUENT:
BROTHER LOPEZ S.C.
DNI/NIF.:
J55050694
DOMICILI FISCAL:
C/ SANT SEBASTIA, 87 L. 4 - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: C/ SANT SEBASTIA, 87 L.4 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE CATEG TEMP.
.

TIPUS
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Taxa OVP

Segona Anual

Estructura
de
cobriment
20 m2

2

0,00 €

0

0,00 €

18

38,20 €

0

687,60 €

CONCEPTE TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa
recollida
Anual
escombraries

21,93 €

20 m2

4

87,72 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 775,32 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins
el 31 de juliol d’enguany. 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.
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
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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.

13. RENDES
13.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
13.1.1 RECLAMACIÓ WESDURLAN, SL
APROVAR DEVOLUCIÓ. Aprovació.-

TRANSFERÈNCIA EMBARGAMENT

Vista la instància amb registre d'entrada E/000009-2012 de data 18 de gener de 2012,
presentada per la senyora BERNABE LUJAN, MARIA ISABEL en nom de la societat
WESDURLAN, SL, en la qual sol·licita la devolució de la transferència feta en data 16
de gener de 2012 en concepte d'embargament de sou.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 15 de febrer de 2012, que diu
textualment: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina
de Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Improcedència de l’ingrés per correspondre a un expedient de constrenyiment ja
liquidat (núm. 200701052), per error del pagador en el NIF del treballador.
Vist que la societat WESDURLAN PAVIMENTOS CONTINUOS, SL no té cap deute
pendent a pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom WESDURLAN
PAVIMENTOS CONTINUOS, SL, en concepte d'ingrés indegut segons es detalla a
continuació:
NOM
NIF
CONCEPTE
IMPORT A
RETORNAR
WESDURLAN

PAVIMENTOS B17259458 Ingrés indegut
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CONTINUOS SL
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari facilitat per part de la
societat WESDURLAN PAVIMENTOS CONTINUOS, SL.
Tercer.- Notificar l'esmentat acord a la societat, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipals.

13.1.2 RECLAMACIÓ. CONTRIBUENTS VARIS APROVACIÓ QUOTA REDUÏDA
TAXA ESCOMBRARIES 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
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
1908
1764
771
1972
1383
1615

Núm. pòlissa

Titular

Import

4456540
4467906
4455403
4472581
4467159
4458221

CRUZ FERNÁNDEZ ISICIO
GIL CARCIA CESAR
GUISSET ALEMANY CONCEPCIÓ
MORALES SÁEZ ANTONIO
PAGÈS GURGUÍ XAVIER
SALABERT PEDROL DAVID

41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
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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.

13.1.3
RECLAMACIÓ
APROVACIÓ
D'INGRESSOS
INDEGUTS
TAXES
INDUSTRIALS PER BAIXA ACTIVITAT. JOSÉ GUERRERO MARTÍNEZ .
Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.817 de data 8 de febrer del
2012, presentada per la societat Serconfis Assessoria d’Empreses S.L com a
representant del senyor JOSÉ GUERRERO MARTÍNEZ, en la qual sol·licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents als exercicis 2008 al 2011 en concepte
de la Taxa per Recollida d’Escombraries Industrials de l’immoble situat al carrer Barris
i Buixó, número 39, al·legant que es tractava d’un local comercial dedicat a l’activitat
de “ venda de vídeos” la qual van donar de baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques a l’any 2004.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 13 febrer de 2012, el qual
diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi
ha activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que s’observa que es troba
tancada al públic i els vidres del local estan coberts impedint la visibilitat de l’interior
del mateix ”.
Atès que és procedent la devolució de la part proporcional dels rebuts pagats
corresponents a la Taxa per recollida Industrials dels anys 2008 al 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JOSÉ
GUERRERO MARTÍNEZ, en concepte de la Taxa per recollida Escombraries
Industrials, prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a continuació:
Exercici
2008
2009
2010
2011
Total

Número rebut

Import Pagat

290675
354495
419433
494604

223,84€
233,92€
233,92€
233,92€
925,60€

Import correcte
81,14€
81,14€
81,14€
81,14€
324,56€

Total a Retornar
142,70€
152,78€
152,78€
152,78€
601,04€

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i intervenció.
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13.1.4 RECLAMACIÓ JOSEP ENRIC RECTIFICACIO ICIO DESESTIMAR PETICIÓ
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 1023 de data 24 de gener de 2012,
presentada pel senyor JOSEP ENRIC NICOLAS FAJARDO, en la qual sol·licita la
revisió de l'expedient número 580/11 en concepte d’ICIO ( Impost sobre construccions
instal·lacions i obres ), al·legant haver detectat un petit error en la base de l'impost de
l'ICIO.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme i Obres, que diu textualment:“ En data 2 de
desembre de 2011 i amb número de registre d’entrada 17708/11, el senyor Josep
Enric Nicolas Fajardo, va sol·licitar la llicència municipal d’obres menors amb
expedient número 580/11p, per a l’adequació instal·lacions aigua i llum, dutxes,
sanitaris i aigüeres en vestidors construcció al carrer Ample número 130 baixos de
Palafrugell i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per expedient d’obra menor
47,80 €, i en concepte de taxa de runes 3 €.
En virtut de la Resolució d’alcaldia número 79 de data 19 de gener de 2012 va ser
concedida la llicència d’obres amb número d’expedient 580/11p.
En data 24 de gener de 2012 i amb número de registre d’entrada 1023, el senyor
Josep Enric Nicolas Fajardo, va presentar instància comunicant haver detectat un
error a la base imposable per la qual es calcula l’ICIO i on sol·licitava la seva
rectificació.
Atès que en la documentació presentada amb la sol·licitud de llicència d’obres, amb
número d’expedient 580/11p, per a l’ a l’adequació instal·lacions aigua i llum, dutxes,
sanitaris i aigüeres en vestidors construcció al carrer Ample número 130 baixos de
Palafrugell, no queda justificat el pressupost de les obres que es pretenen realitzar
(1.180 €), s’aplicarà un preu de 10.732,22 € per a obtenir la liquidació provisional de
l’ICIO. Aquest preu s’obté de l’aplicació dels preus estadístics de la revista EMEDOS
núm. 142 del 4art trimestre de 2011, per a dos unitat de bany amb plat de dutxa, de
3,35 m2 cada un, amb una qualitat senzilla.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, aquest sotasignant, considera que no es pot
atendre a la sol·licitud formulada pel senyor Josep Enric Nicolas Fajardo.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor NICOLAS FAJARDO, JOSEP
ENRIC.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat.

13.1.5 RECLAMACIÓ FRANCESC PEDROS ANUL·LAR MULTES COERCITIVES
DESESTIMAR PETICIÓ
Vistes les instàncies amb registres d'entrades núm. 16628 i 17429 de dates 9 i 25 de
novembre de 2011 respectivament, presentades pel senyor PEDROS PASTO,
FRANCESC sol·licitant l'anul·lació total o parcial dels rebuts núm. 523.536 i 527.655,
en concepte de Multes Coercitives, al·legant haver portat a terme els requeriments
imposats per les Resolucions d'alcaldia núm. 1,283 i 2.304 de l'any 2011.
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Atès l'article 73 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment: “Article 73. Acumulació.
L'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la
forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a uns altres amb els qual
guardin identitat substancial o íntima connexió.
Contra l'acord d'acumulació no procedirà recurs algun.
Vist l'informe emès pels Serveis Jurídics de data 15 de febrer de 2012, que diu
textualment: ” El senyor Francesc Pedrós Pasto va presentar un escrit amb data
d’entrada 9 de novembre de 2011 i número de registre 16.628, en el qual sol·licita que
en relació a una notificació de provisió de constrenyiment de data 28 d’octubre de
2011, corresponent a la imposició d’una multa coercitiva mitjançant resolució de
l’alcaldia de data 26 de maig de 2011, i a una liquidació de multa coercitiva amb data
de sortida 28 d’octubre de 2011 i número de registre 12855, imposada mitjançant
resolució de l’alcaldia de data 29 de setembre de 2011, el qual sol·licita es deixi sense
efecte l’esmentada multa, atès que en el seu moment ja s’havia donat compliment a
les ordres d’execució requerides, petició que reitera en el seu nou escrit presentat en
data 25 de novembre de 2011 i número de registre d’entrada 17429.
Les resolucions de l’alcaldia que varen generar les esmentades liquidacions, es
corresponen respectivament a la Resolució de l’alcaldia número 1283/11, de data 26
de maig de 2011, per la qual es va imposar una multa coercitiva de 300 euros al
senyor Francesc Pedrós Pasto, el trasllat de la qual atès que no va poder ser
notificada a l’adreça on consta domiciliat el recurrent, tot i els dos intents, es va
publicar un edicte al BOP número 131 de data 11 de juliol de 2011 i exposat al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Ajuntament de Palafrugell pel termini
legalment establert.
Així mateix la Resolució de l’Alcaldia número 2304/2011, de data 29 de setembre de
2011, per la qual es va imposar una segona multa coercitiva al recurrent, en aquest
cas de 500 euros, fou notificada al mateix interessat en data 13 d’octubre de 2011.
No consta en cap dels dos cassos que aquestes resolucions hagin estat recorregudes
per via administrativa ni jurisdiccional dintre de termini establert, per la qual cosa
ambdues resolucions varen esdevenir fermes.
Així mateix, cal indicar que les actuacions tendents a donar compliment als
requeriments efectuats, foren executades pels enyor Francesc Pedrós Pasto en
posterioritat a la imposició de les mateixes, tot i que l’ara recurrent va ser notificat en
data 17 de desembre de 2010 del butlletí d’inspecció efectuat per l’inspector d’obres
municipal, on es denunciaven les obres efectuades al carrer Francesc Estrabau
número 3, a Calella de Palafrugell, sense la corresponent llicència municipal, sense
que transcorregut el termini concedit presentés al·legacions ni intentés la possible
legalització de les mateixes.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor PEDROS PASTO,
FRANCESC.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat a la Recaptació, als Serveis Jurídics i a
la Tresoreria Municipal.
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13.1.6 RECLAMACIÓ
DEVOLUCIÓ

MATÓ CLARA SL RETORN ESCOMBRARIES APROVAR

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 17998 de data 12 de desembre
2011, presentada pel senyor MATO CLARA, JORDI actuant en representació
l'entitat MATO CLARA SL, en la qual sol·licita la devolució de l'import pagat
concepte d'escombraries al·legant pagar l'esmentat concepte per duplicat,
l'immoble situat al carrer Garriga núm. 50 cantonada carrer Begur núm. 35.

de
de
en
de

Atès que de l'informe emès per SOREA ( Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA), és despren que existeix un comptador d'ús domèstic, que com a tal paga
Aigua domèstica, cànon domèstic, brosses, clavegueram, quota de servei i
conservació del comptador, i el qual consta com a titular el senyor COFÁN NICOLAU,
JOSEP.
Vist que a nom del senyor MATO SUQUET, JOAN, és paguen escombraries
industrials, com a despatx d'advocats en l'immoble situat al carrer Garriga núm. 50
cantonada carreg Begur núm. 35.
Atès que es comprova que el senyor COFAN NICOLAU, JOSEP no té cap deute
pendent de pagament.
Atès que segons les dades que disposa l'Ajuntament aquest immoble només es
destina a l'activitat de despatx d'advocats.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor COFAN
NICOLAU, JOSEP, per import de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS en
concepte de taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries d'us domèsti i
segons del detall següent:
CONCEPTE
Quota per vivenda del sevei recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
ANY

ADREÇA

TITULAR

2011

cr. Garriga, 50

COFAN NICOLAU, JOSEP

138,00 €

2010

cr. Garriga, 50

COFAN NICOLAU, JOSEP

138,00 €

2009

cr. Garriga, 50

COFAN NICOLAU, JOSEP

128,48 €

2008

cr. Garriga, 50

COFAN NICOLAU, JOSEP

122,96 €

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

527,44 €

Segon.- Donar de baixa el concepte de brosses del contracte de subministrament
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d'aigua 1154201, comptador 707685.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a lÀrea de Recaptació, a SOREA i a
la Tresoreria Municipal.

13.1.7 RECLAMACIÓ CONTRIBUENTS VARIS APROVACIÓ QUOTA REDUÏDA
TAXA ESCOMBRARIES PER ÚS COMPOSTADOR . Aprovació.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 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)1.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.
2.Per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan autocompostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3.Per cada vivenda indepentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin a la
vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació d’aquesta
reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment dels
requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
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Vist l’informe emès per l’ Auxiliar Tècnica de Medi Ambient pel qual 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
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
TITULAR
Reducció
registre
a aplicar
1221
CARRERAS CULLELL JOAN
60%
1390
CAVERO MARTÍNEZ LEANDRO 60%
1763
GIL GRACIA CESAR
60%

per recollida

1296
1216
742
1609
1164

82,80€
27,60€
27,60€
82,80€
82,80€

GIMENO ARGELADA RAMON
MARTÍ COROMINAS ROBERT
MORENO VALLEJOS ROSA MA
SOLER TORRUELLA RAMON
ZADROZNY NADJA ILA

60%
20%
20%
60%
60%

Import a
Retornar
82,80€
82,80€
82,80€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran igressats en
els comptes corrents de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

13.1.8 RECLAMACIO GERARD GERONES APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGESSOS
INDEGUTS
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació del dia 15 de febrer de 2012, que diu el
següent: “Atès que es comprova que s'han efectuat ingressos indeguts a l'Oficina de
Recaptació Municipal per duplicitat en els embargaments de diners dipositat en
comptes bancaris i en els embargaments de devolucions tributàries de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària, per les diferentes dates d'execucuió dels
embargaments.
Vist que contra el senyor GERONES SISTANE, GERARD se segueix expedient
administratiu de constrenyiment núm. 201101377 per l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica de l'any 2011, que importa a data d'avui 170,62 Euros.”
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment: “Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
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anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que el senyor GERONES SISTANE, GERARD manté un deute pendent amb la
recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor GERONES
SISTANE, GERARD, per un import de CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS ---108,84 €--- en concepte de devolució d’ingrés en excés.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm.
470.572 en concepte d'IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) de l'any
2011.

13.1.9 RECLAMACIÓ JAUME ALSINA ICIO APROVAR DEVOLUCIÓ
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 2.085 presentada en data 14 de febrer
de 2012 pel senyor ALSINA MERCADER, JAUME, sol·licitant la devolució de l’ICIO
( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ) i la Taxa de runes de l’expedient
núm. 419/11, per la construcció d'una tanca cinegètica al carrer Tramuntana, núm. 24
de Llofriu, al·legant que la llicència li va ser denegada.
Atès que la resolució de l'alcaldia núm. 2132/11 de data 15 de setembre de 2011, va
resoldre denegar la llicència d'obra menor presentada pel senyor ALSINA
MERCADER, JAUME, expedient núm. 419/11-p.
Vist que en data 05 de setembre de 2011, el senyor ALSINA MERCADER, JAUME va
pagar, per un import de 56,55 Euros pels concepte que es detallen a continuació:
CONCEPTE
Expedient 419/11

OBRA
MENOR
47,80 €

RUNES

ICIO

0,75 €

TOTAL

8,00 €

56,55 €

Atès que es comprova que el senyor ALSINA MERCADER, JAUME, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor ALSINA
MERCADER, JAUME, per un import VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS------segons el detall següent i prèvia presentació de l’original de la carta
de pagament de data 05/09/11:
LLICÈNCIA
D’OBRA
COGNOMS I NOM
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419/11

ALSINA MERCADER, JAUME

0,75 €

8,00 €

8,75 €

Segon.- Notificar el següent acord a l’interessat, a l'Area de Recaptació, a l’Àrea
d’urbanisme i a la Tresoreria municipal.

13.1.10 RECLAMACIÓ VILASECA LEMUS ASSOCIATS S.L. Aprovació.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 17918 de 7 de
desembre de 2011 a nom de VILASECA LEMUS ASSOCIATS SL, amb NIF
B63176184, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua del 3r. I 4t. Trimestre de 2010 i 1r. Trimestre de 2011 amb núm. de pòlissa
4472496.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la sol·licitud de data 13 de desembre de 2011,referent a la
reclamació a nom de VILASECA LEMUS ASSOCIATS S.L., amb NIF. B63176184 del
carrer Camí Fondo núm. 37 de Palafrugell els informem:
Que s’han facturat 1467m3 en la liquidació del període 2010/04 quan s’haurien de
haver facturat 0 m3,i a la liquidació del període 2011/01 s’han facturat 1467 m3 quan
s’haurien d’haver facturat 0 m3 degut a una lectura en base a estimació. Procedim a
fer el càlcul que correspondria a les noves liquidacions del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2010/04
-lectura errònia 2759 lectura correcta 2759
-facturats 1467 m3 i s’haurien d’haver facturat 0m3
2011/01
-lectura errònia 2759 lectura correcta 2759
-facturats 1467 m3 i s’haurien d’haver facturat 0 m3
En aquests moments no té pendent de pagament el trimestre 2010/03 per un import
de 5384,66 euros, l’ esmentada factura creiem que és correcta ja que la lectura no
s’havia pogut llegir des de el 31/03/2008 i marcava 1292, el 23/09/2010 el client ens va
donar la lectura i era 2759, pèl que considerem totalment correcta la factura amb el
consum de 1467 m3.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d'aigua que
consten pendents, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

4472496
2010/04
FACTURACIÓ ERRONEA
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Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

m3. Fact
1
30
30
1407
1467
1
0
0
1
25,00%
8%
18%

TOTAL
Mínim
30
1 Tram
24
2n. Tram
1413
minim
30/07
a
26/08
0
1º tram
0
2º tram
0
3º tram
0
Cànon sense IVA
1467
8%
TOTAL CANON
TOTAL

tarifes
7,2
0,3615
0,6500
1,0863
1,83
0,40
0,1128
34,5

0,3999
0,8472
2,118
0
0,4179
0,8854
2,2135

import
7,20 €
10,85 €
19,50 €
1.528,42 €
1.558,77 €
1,83 €
0,00 €
0,00 €
34,50 €
389,69 €
125,28 €
0,33 €
2.117,60 €
12,00 €
20,33 €
2.992,73 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.025,06 €
242,01 €
3.267,07 €
5.384,67 €

Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

4472496
2011/01
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact
tarifes
import
Quota Servei
1
7,2
7,20 €
1r Bloc
30
0,3615
10,85 €
2n Bloc
30
0,6500
19,50 €
3r Bloc
1407
1,0863
1.528,42 €
AIGUA
1467
1.558,77 €
CONS.COMPT
1
1,83
1,83 €
INCENCIS
0
0,40
0,00 €
SOBREELEVACIÓ 0
0,1128
0,00 €
BROSSA
1
34,5
34,50 €
CLAVEGUERAM
25,00%
389,69 €
8%
125,28 €
18%
0,33 €
TOTAL
2.117,60 €
Mínim
30
0,3999
12,00 €
1 Tram
24
0,8472
20,33 €
2n. Tram
1413
2,118
2.992,73 €
minim 30/07 a 26/08 0
0
1º tram
0
0,4179
0,00 €
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2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

0
0
1467
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,8854
2,2135

0,00 €
0,00 €
3.025,06 €
242,01 €
3.267,07 €
5.384,67 €

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

4472496
2010/04
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
Quota Servei
1
7,2
7,20 €
1r Bloc
0
0,3615
0,00 €
2n Bloc
0
0,6500
0,00 €
3r Bloc
0
1,0863
0,00 €
AIGUA
0
0,00 €
CONS.COMPT
1
1,83
1,83 €
INCENCIS
0
0,40
0,00 €
SOBREELEVACIÓ 0
0,1128
0,00 €
BROSSA
1
34,5
34,50 €
CLAVEGUERAM
25,00%
0,00 €
8%
0,58 €
18%
0,33 €
TOTAL
44,44 €
Mínim
18
0,3999
7,20 €
1 Tram
0
0,8472
0,00 €
2n. Tram
0
2,118
0,00 €
minim 30/07 a 26/08 0
0
0,00 €
1º tram
2º tram
0
0,4236
0,00 €
3º tram
Cànon sense IVA
18
7,20 €
8%
0,58 €
TOTAL CANON
7,77 €
TOTAL
52,21 €
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA

4472496
2011/01
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
0
0,3615
0,00 €
0
0,6500
0,00 €
0
1,0863
0,00 €
0
0,00 €

Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012

37

Ajuntament de Palafrugell

CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

1
0
0
1
25,00%
8%
18%

TOTAL
Mínim
18
1 Tram
0
2n. Tram
0
minim
30/07
a
26/08
0
1º tram
2º tram
0
3º tram
Cànon sense IVA
18
8%
TOTAL CANON
TOTAL

1,83
0,40
0,1128
34,5

0,3999
0,8472
2,118

1,83 €
0,00 €
0,00 €
34,50 €
0,00 €
0,58 €
0,33 €
44,44 €
7,20 €
0,00 €
0,00 €

0

0,00 €

0,4236

0,00 €
7,20 €
0,58 €
7,77 €
52,21 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa
les liquidacions tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat les noves
liquidacions aprovades en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

13.1.11 RECLAMACIÓ LIQUIDACIÓ AIGUA JIMENEZ CABEZUELO MANUEL.
Aprovació.Vist l'informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la queixa de data 30 de gener de 2012, a nom de Manuel Jimenez
Cabezuelo , cr. De La Font nº 56 de Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 235m3 en la liquidació del període 2011/04 quan s’haurien de
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haver facturat 22m3, degut a una estimació incorrecta. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlcul de la facturació, aplicant el que estableix el Reglament de Servei.
2011/04
-lectura errònia 7173 lectura correcta 7173
-facturats 235m3 i s’haurien d’haver facturat 22m3
En aquests moments resta de pagament el rebut pertanyent a la liquidació del
2011/04 per un import de 746,93€ .”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
01/10 a 02/12/2011
1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

4472542
2011/04
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact
tarifes
1
7,2
30
0,3615
30
0,6500
175
1,0863
235
1
1,84
0
0,40
0
0,1128
1
35,45
25,00%
8%
18%
17
14
36
0
39
25
104
0
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,4179
0,8854
2,2135
0
0,4339
0,9192
2,298

import
7,20 €
10,85 €
19,50 €
190,10 €
220,45 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
55,11 €
18,21 €
0,33 €
338,59 €
7,10 €
12,40 €
79,69 €
16,92 €
22,98 €
238,99 €
378,08 €
30,25 €
408,33 €
746,92 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:
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Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
01/10 a 02/12/2011
1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

4472542
2011/04
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
1
7,2
22
0,3615
0
0,6500
0
1,0863
22
1
1,84
0
0,40
0
0,1128
1
35,45
25,00%
8%
18%
17
0
0
0
1
3

0,4179
0,8854
2,2135
0
0,4339
0,9192
2,298

0
8%

TOTAL CANON
TOTAL

import
7,20 €
7,95 €
0,00 €
0,00 €
7,95 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
1,99 €
1,21 €
0,33 €
55,97 €
7,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,43 €
2,76 €
10,30 €
0,82 €
11,12 €
67,09 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
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13.1.12 RECLAMACIÓ MERCE TURRO PELEGRÍ. DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 909 de data 20 de gener de 2012,
presentada per la senyora MERCÈ TURRÓ PELEGRÍ, per la qual sol.licita la devolucio
corresponent al rebut pagat del tercer trimestre de l’exercici 2010 en concepte de la
Taxa per Subministrament d’aigua potable, al.legant que ha pagat de manera
duplicada.
Atès que es comprova que va pagar en data 17 de novembre de 2011 el rebut
corresponent al tercer trimestre 2010 a l’oficina de Sorea i un altre mitjançant
fraccionament aprovat per Resolució de l’Alcaldia de 6 juny de 2011.
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 la senyora Mercè Turró Pelegrí manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MERCÈ
TURRÓ PELEGRÍ, tal com segueix a continuació:
Rebut
3r trimestre any 2010

Pòlissa
2121

Concepte
Subministrament d’aigua potable

Import
1.847,94€

Segon.- Compesar una part de la devolució aprovada amb el punt anterior amb els
deutes que manté la senyora Mercè Turrlo Pelegrí ( números de rebuts 495299,
495300,520731, 520732) amb la recaptació municipal, per import de 1.741,40 euros
Tercer.- Retornar la resta de la devolució , per import de 106,54 euros, que
s’ingressarà en el compte corrent
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresorera.

13.2 LIQUIDACIONS RENDES FEBRER 2012. Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de FEBRER
de 2012 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
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Concepte
IBI Urbana
IBI Rústica
IVTM- Impost de vehicles de tracció mecànica
Entrada de vehicles
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa altres expedients o documents
Taxa per retirada de vehicles
Taxa cementiri municipal
Taxa gestió residus deixalleria municipal
Taxa Generalitat escorxador
Taxa Ajuntament escorxador
Plaques, patents i distintius
Altres interessos de demora
Costes per expedients
Total general

Import
4.751,46
75,61
407,29
623,60
1.691,21
28,50
2.963,20
133,00
10.699,50
15,13
1.146,67
67,50
1.519,35
4.055,34
28.177,36

13.3. ALTES IBI NOVES LIQUIDACIONS. Aprovació.Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut
per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel
Cadastre de Girona, compensant els imports pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents de pagament a la Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es
relacionen:
ANY/REBUT

TITULAR

IMPORT

11/498452

BALDWIN GEORGE DAVID

1.166,94

11/499761

BOULDSTRIDGE BALARI PHILIP

841,12

11/519709

STUDER THOMAS

1.600,71

11/521904

XANDRAKALA SLU

7.996,10

TOTAL

11.604,87

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a
l’expedient per un import total a ingressar de 43.969,53 euros de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana (llistat annexa).
Tercer.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i
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Intervenció als efectes oportuns.

13.4 ALTES IBI DEVOLUCIONS .Aprovació.Vistos els acords corresponents, altes per obra nova i segregacions de l’Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part del
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’han pagat rebuts abans de que el Cadastre aprovés les noves valoracions,
per la qual cosa és procedent la devolució dels imports.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats
erròniament per un import global de 22.634,98 euros .(llistat annexa)
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als
titulars que es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:
Nom

Devolució
ingressos
punt primer

CARBONELL 421,46
MARGENAT
F.XAVIER

Deutes
pendents
Recaptació

Concepte

Import
pendent
desprès de
compensar

757,38

IIVT I
COSTES

335,92 €

Tercer.- Comunicar el present acord als interessats, a la Recaptació Municipal,
Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.

13.5 LIQUIDACIONS DEFINITIVES EN CONCEPTE DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A LES OBRES DE TRACTAMENT URBÀ DEL CARRER
CHOPITEA.- Aprovació.Vistos els acord de l’Ajuntament Ple de data 16 de setembre de 2010 i de 25 de
novembre de 2010 de pel qual s’aprova la imposició i l’ordenació de les Contribucions
Especials per les obres de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella de Palafrugell
segons les següents dades:
COST PROVISIONAL DE LES OBRES
PERCENTATGE A REPARTIR
QUANTITAT A REPARTIR ENTRE ELS SUBJECTES PASSIUS
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012

914565,82
33,28%
304428,25
43

Ajuntament de Palafrugell

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2010 pel qual es
van aprovar les liquidacions provisionals en concepte de Contribucions Especials pel
projecte de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella de Palafrugell per import de
DOS-CENTS TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS.
Vistos els acords de Junta de Govern Local de data 31 de desembre de 2010 pels
quals es modifica l’import inicial degut a la baixa en l’adjudicació de les obres per
import de 814.760,81 €..
Vista l’acta de recepció de les obres signada en data 16 d’agost de 2011.
Atès que es comprova que el total de certificacions presentades i pagades en
concepte d’execució de l’obra de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella de
Palafrugell importa la quantia de 814.760,81 €.
Atès que el percentatge a repartir és de 33,28% del cost de l’obra i la quantitat a
repartir és de 237.807,50 euros.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2012 pel qual es dóna
de baixa la liquidació amb número d’expedient 52/10 amb referència cadastral
5878102EG1357N0001RE d’import 4.276,10 €.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions definitives en concepte de contribucions especials
per les obres de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella de Palafrugell d’acord
amb la següent relació de contribuents:
QUOTA
DEFINITIVA

N. LIQ
1
2
3

NOM
AJUNTAMENT PALAFRUGELL
AJUNTAMENT PALAFRUGELL
AMOROS*PASCUET,PILAR

4
5
6
7
8
9

AMOROS*PASCUET,PILAR
AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURISTICOS SL
AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURISTICOS SL
ARIMANY*BRECHA,MAGDALENA
ARIMANY*BRECHA,MAGDALENA
BALLESTEROS*SAZ,LUIS

1031,84
3124,61
1401,12
107,45
859,86
107,59

10
11
12

BALLESTEROS*SAZ,LUIS
BALLESTEROS*SAZ,LUIS
BALLESTEROS*SAZ,LUIS

107,59
89,43
1245,08
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13
14

BALLTONDRE*SANS,ISM
BARTALOT*SALAZAR,RAFAEL

1031,84
606,65

15
16
17
18
19
20

BARTALOT*SALAZAR,RAFAEL
BERTA*NIELL,FLORENCIO
BERTA*NIELL,FLORENCIO
BERTA*NIELL,FLORENCIO
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
CAMBRONERO*FABREGAR,ENRIQUE

1725,71
597,97
448,48
448,48
921,75
144,46

21
22
23
24
25
26

CAMBRONERO*FABREGAR,ENRIQUE
CAMPOY*QUILES,LLUIS
CAMPOY*QUILES,LLUIS
CANADELL*AGUILAR,ENGRACIA
CANADELL*AGUILAR,ENGRACIA
CANADELL*AGUILAR,JOSE

821,34
107,59
869,49
2032,08
1223,69
3263,17

27
28
29
30
31
32

CAPDEVILA*MAS,JOAN
CAPDEVILA*MAS,JOAN
COMERIUM SL
DABAN*ISERN,JOSEP MARIA
DRAPER*BRIAN,EDWARD
DRAPER*BRIAN,EDWARD

251,77
956,17
1290,83
9200,76
144,59
1177,67

33
34
35
36
37
38

ESTEBA*GELPI,JOSEP
ESTEBA*GELPI,MARIA TERESA
FERRER*FIGUERAS,FERNANDO
FERRER*JORDI,FRANCISCO
FIBLA*PUIGDENGOLAS,JOSE
FIBLA*PUIGDENGOLAS,JOSE

4170,48
9176,13
8793,57
5839,03
144,59
956,17

39
40
41
42
43
44

FLOWER*F,W R
FUMAS*PASCUAL,ROSA MARIA
FUMAS*PASCUAL,ROSA MARIA
GALLEN*GIL,FRANCISCO
GALLEN*GIL,FRANCISCO
GALLEN*GIL,FRANCISCO

859,86
1249,12
82,66
107,59
107,59
1031,84

45
46
47
48
49
50

GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
RIERA*PASCUAL, ANTONI
CANOVA DOMINIQUE
CANOVA DOMINIQUE

657,39
82,66
1375,03
144,46
144,59
144,59
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51
53

CANOVA DOMINIQUE
HUGAS*FALQUES,M JOSE

1177,67
4132,76

54
55
56
57
58
59

INES*PRAT,JAUME
KELLER,PATRICK VICTOR
KELLER,PATRICK VICTOR
LESLIE,PHILIP
LEWIS*ROGER,EUGENE
LEWIS*ROGER,EUGENE

1968,98
144,46
1031,84
6453,33
107,59
869,49

60
61
62
63
64
65

LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,MIQUEL
LLOVERAS*SABALLS,MIQUEL

440,28
440,28
484,31
484,31
2113,35
440,28

66
67
68
69
70
71

MARINE*LOPEZ,CARME
MARTINEZ*FORNIER,MARIA SOLEDAD
MARTINEZ*SANCHEZ,NARCISO
MASCAROS*CALLOL,MONTSERRAT
MASSO*ONNA,JOSE
MASSO*ONNA,JOSE

144,46
3324,53
760,43
760,43
107,45
859,86

72
73
74
75
76
77

MOLIST*VERDAGUER,JOAN
MOLOOS SA
MORRAL*MOLINAS,MANEL
NIELL*BOFILL,MARIA DOLORES
NIELL*BOFILL,MARIA DOLORES
NIELL*BOFILL,SANTIAGO

700,52
2676,51
700,52
2008,46
2008,46
2008,46

78
79
80
81
82
83

NIELL*COLOM,SANTIAGO
NIELL*PONSATI,MONTSERRAT
PARKER,CHRISTOPHER
PARKER,CHRISTOPHER
PASCUAL*RIERA,BENITO
PATRIMONIAL VALLBONA SL

2008,46
12452,16
144,59
956,17
59,83
1245,08

84
85
86
87
88
89

PONS*SAMARANCH,SILVIA
PONS*SEGARRA,FRANCISCO
PONS*SEGARRA,FRANCISCO
PONT*PONSATI,JUAN
PROMOCIONS PALAFRUGELL FUTUR SL
PROMO-HOGAR DE LA SELVA SA
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90
91

SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL

1373,16
1348,25

92
93
94
95
96
97

SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SALAZAR*SABAT,M.JOANA
BARTALOT*SALAZAR,VICTORIA

673,85
673,85
673,85
673,85
921,75
1713,93

98
99
100
101
102
103

SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA

2113,35
440,28
440,28
484,31
484,31
440,28

104
105
106
107
108
109

SANCHEZ*SALAS,TERESA
SEGURANYES*GUILLOT,FRANCISCO JAVIER
SEVERIN,TERENCE
SEVERIN,TERENCE
SHORE,ERNEST
SHORE,ERNEST

8035,62
8066,16
107,59
1031,84
107,45
1031,84

110
111
112
113
114

116
117

TRIAS*PARERAS,M ASSUMPCIO
VALDEORIOLA*CREUS,MARIA CONCEPCIO
VEHI DE*GATIUS,JOSEP MARIA
VIDAL*TRIBO,JOAQUIM MARIA
VIDAL*TRIBO,JOAQUIM MARIA
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA
WILCOX*BERNARD,ANTHONY

118
119
120
121
122
123

WILCOX*BERNARD,ANTHONY
WILCOX*BERNARD,ANTHONY
WRIGHT,VIC
WRIGHT,VIC
XAVCOMA SL
ZARAGOZA*GARRIGOSA,CARLOS

107,45
1177,67
144,59
821,34
1895,97
1245,08

124
125

ZARAGOZA*GARRIGOSA,CARLOS
ZARAGOZA*TARRAGO,FRANCISCO

144,59
5461,29

115

Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012

3851,26
883,25
35937,99
233,29
1304,74
107,45
869,49
107,45

47

Ajuntament de Palafrugell

Segon.- Requerir les següents diferencies d’import entre les liquidacions provisionals i
les liquidacions definitives aprovades en el punt anterior
N. LIQ
1
2
3
4
5

NOM
A PAGAR
AJUNTAMENT PALAFRUGELL
AJUNTAMENT PALAFRUGELL
AMOROS*PASCUET,PILAR
AMOROS*PASCUET,PILAR
AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURISTICOS SL

0,00
32,16
6,57
46,92
44,95

6
7
8
9
10
11

AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURISTICOS SL
ARIMANY*BRECHA,MAGDALENA
ARIMANY*BRECHA,MAGDALENA
BALLESTEROS*SAZ,LUIS
BALLESTEROS*SAZ,LUIS
BALLESTEROS*SAZ,LUIS

20,16
4,89
39,09
4,90
4,90
4,07

12
13
14
15
16
17

BALLESTEROS*SAZ,LUIS
BALLTONDRE*SANS,ISM
BARTALOT*SALAZAR,RAFAEL
BARTALOT*SALAZAR,RAFAEL
BERTA*NIELL,FLORENCIO
BERTA*NIELL,FLORENCIO

56,60
46,92
8,73
24,83
8,60
6,45

18
19
20
21
22
23

BERTA*NIELL,FLORENCIO
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
CAMBRONERO*FABREGAR,ENRIQUE
CAMBRONERO*FABREGAR,ENRIQUE
CAMPOY*QUILES,LLUIS
CAMPOY*QUILES,LLUIS

6,45
13,26
6,57
37,34
4,90
39,53

24
25
26
27
28
29

CANADELL*AGUILAR,ENGRACIA
CANADELL*AGUILAR,ENGRACIA
CANADELL*AGUILAR,JOSE
CAPDEVILA*MAS,JOAN
CAPDEVILA*MAS,JOAN
COMERIUM SL

29,23
17,60
46,94
11,45
43,47
18,57

30
31
32
33
34

DABAN*ISERN,JOSEP MARIA
DRAPER*BRIAN,EDWARD
DRAPER*BRIAN,EDWARD
ESTEBA*GELPI,JOSEP
ESTEBA*GELPI,MARIA TERESA

132,35
6,57
53,54
59,99
132,00
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35
36

FERRER*FIGUERAS,FERNANDO
FERRER*JORDI,FRANCISCO

126,50
84,00

37
38
39
40
41
42

FIBLA*PUIGDENGOLAS,JOSE
FIBLA*PUIGDENGOLAS,JOSE
FLOWER*F,W R
FUMAS*PASCUAL,ROSA MARIA
FUMAS*PASCUAL,ROSA MARIA
GALLEN*GIL,FRANCISCO

6,57
43,47
39,09
17,97
1,19
4,90

43
44
45
46
47
48

GALLEN*GIL,FRANCISCO
GALLEN*GIL,FRANCISCO
GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
GALVEZ*GIMENEZ,MANUEL
RIERA*PASCUAL, ANTONI

4,90
46,92
9,46
1,19
19,78
6,57

49
50
51
53
54
55

CANOVA DOMINIQUE
CANOVA DOMINIQUE
CANOVA DOMINIQUE
HUGAS*FALQUES,M JOSE
INES*PRAT,JAUME
KELLER,PATRICK VICTOR

6,57
6,57
53,54
59,45
28,32
6,57

56
57
58
59
60
61

KELLER,PATRICK VICTOR
LESLIE,PHILIP
LEWIS*ROGER,EUGENE
LEWIS*ROGER,EUGENE
LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,ANNA

46,92
92,83
4,90
39,53
6,33
6,33

62
63
64
65
66
67

LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,ANNA
LLOVERAS*SABALLS,MIQUEL
LLOVERAS*SABALLS,MIQUEL
MARINE*LOPEZ,CARME
MARTINEZ*FORNIER,MARIA SOLEDAD

6,97
6,97
30,40
6,33
6,57
47,83

68
69
70
71
72
73

MARTINEZ*SANCHEZ,NARCISO
MASCAROS*CALLOL,MONTSERRAT
MASSO*ONNA,JOSE
MASSO*ONNA,JOSE
MOLIST*VERDAGUER,JOAN
MOLOOS SA

10,94
10,94
4,89
39,09
10,08
38,50
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74
75

MORRAL*MOLINAS,MANEL
NIELL*BOFILL,MARIA DOLORES

10,08
28,89

76
77
78
79
80
81

NIELL*BOFILL,MARIA DOLORES
NIELL*BOFILL,SANTIAGO
NIELL*COLOM,SANTIAGO
NIELL*PONSATI,MONTSERRAT
PARKER,CHRISTOPHER
PARKER,CHRISTOPHER

28,89
28,89
28,89
179,12
6,57
43,47

82
83
84
85
86
87

PASCUAL*RIERA,BENITO
PATRIMONIAL VALLBONA SL
PONS*SAMARANCH,SILVIA
PONS*SEGARRA,FRANCISCO
PONS*SEGARRA,FRANCISCO
PONT*PONSATI,JUAN

0,86
56,60
34,98
46,64
34,98
104,17

88
89
90
91
92
93

PROMOCIONS PALAFRUGELL FUTUR SL
PROMO-HOGAR DE LA SELVA SA
SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL

142,13
20,84
19,75
19,40
9,69
9,69

94
95
96
97
98
99

SABAT*GELPI,ANGEL
SABAT*GELPI,ANGEL
SALAZAR*SABAT,M.JOANA
BARTALOT*SALAZAR,VICTORIA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA

100
101
102
103
104
105

SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SANCHEZ*SALAS,TERESA
SEGURANYES*GUILLOT,FRANCISCO JAVIER

106
107
108
109
110
111

SEVERIN,TERENCE
SEVERIN,TERENCE
SHORE,ERNEST
SHORE,ERNEST
TRIAS*PARERAS,M ASSUMPCIO
VALDEORIOLA*CREUS,MARIA CONCEPCIO
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112
113

VEHI DE*GATIUS,JOSEP MARIA
VIDAL*TRIBO,JOAQUIM MARIA

114

116
117
118
119
120
121

VIDAL*TRIBO,JOAQUIM MARIA
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA
WILCOX*BERNARD,ANTHONY
WILCOX*BERNARD,ANTHONY
WILCOX*BERNARD,ANTHONY
WRIGHT,VIC
WRIGHT,VIC

39,53
4,89
4,89
53,54
6,57
37,34

122
123
124
125

XAVCOMA SL
ZARAGOZA*GARRIGOSA,CARLOS
ZARAGOZA*GARRIGOSA,CARLOS
ZARAGOZA*TARRAGO,FRANCISCO

27,28
56,60
6,57
78,57

115

516,97
3,35
18,77
4,89

Tercer.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal les liquidacions números 1 i 2 a
nom d’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

13.6 PADRÓ COMPLEMENTARI IMPOST SOBRE VEHICLES. Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2012 pel qual s’aprova
la relació de contribuents del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
corresponent a l’exercici 2012 per un import total d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT AMB CINQUANTA CÈNTIMS
D’EURO (1.453.868,50 Euros).
Atès que es comprova que en el fitxer de variacions de les dades del padró del mes
de gener de 2012 facilitat per la Direcció General de Trànsit consten noves altes de
vehicles anteriors a l’1 de gener de 2012.
Vist el que disposa l’article 24 del Reglament General de Recaptació i a l’article 102.3
de la Llei General Tributària.
Es proposa a la Junta de Govern Local:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el padró complementari de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a l’exercici 2012, per la quantitat total DOS MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-U AMB DOS CÈNTIMS D’EURO (2.351,02 Euros).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 88 del R.D. 1684/1990, de vint de
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012

51

Ajuntament de Palafrugell

desembre, pel que s’aprova el Reglament general de Recaptació s’estableix:
- Període de cobrament en voluntària del dia 15 de febrer del 2012 fins el dia 30 d’abril
2012.
- Lloc de cobrament: Entitats col·laboradores amb el servei de recaptació.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment d’apremi i meritarà recàrrec de constrenyiment , interès de demora i els
costes que es produeixin.
Tercer.- Notificar el present acord als serveis de Recaptació per al seu coneixement i
efectes.

13.7 COMPENSACIÓ DEUTES TRIBUTARIS ALNIS SC.- Aprovació.Vist l’informe emes pel Servei de Recaptació en data 17 de febrer de 2011 que diu
textualment:
“Per a aquesta Recaptació municipal s'instrueix expedient administratiu de
constrenyiment núm. 201100586 per deutes amb la Hisenda local de l'Ajuntament de
Palafrugell, pels conceptes següents:
Interessos
Concepte
Any Rebut Principal Recàrrec demora
Total
Taxa
de
recollida
2010 418877
233,92
46,78
19,29
299,99
d'escombraries
Taxa
de
recollida
2011 494043
233,92
11,7
0
245,62
d'escombraries
Total pendent: 545,61 Euros
Transcorreguts els terminis d'ingrés en període voluntari de pagament, no s'ha fet
efectiu el deute i es procedeix executivament contra el patrimoni del deutor.
De conformitat amb la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012, s’ha acordat
l’arrendament del local del carrer Daró 53 a la deutora, per a l’execució de l’actuació
“Treballa’t pel teu futur”, dins el marc de treball als barris 2011. El lloguer puja 729,90
Euros mensuals (IVA inclòs), a càrrec de la partida 20.231.20200 del pressupost 2012.
En virtut del que disposen els articles 58 i 59 del Reglament General de Recaptació
sol·licito que es declari la compensació dels crèdits, efectes, valors i drets, de
qualsevol tipus que el deutor tingui reconeguts per l’Ajuntament de Palafrugell o
dipositats al seu favor al mateix Ajuntament, i les partides que corresponguin abonar al
deutor per interessos o qualsevol altre concepte.
La retenció dels pagaments i la compensació d’ofici es farà sobre els crèdits i drets
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2012

52

Ajuntament de Palafrugell

reconeguts fins a cobrir l'import del deute, que puja la quantitat de 545,61 Euros, o la
menor que resulti d'aquesta compensació.
Aquest import s’anirà incrementant en funció dels interessos de demora que es vagin
meritant diàriament, i en funció del major o menor nombre de compensacions
practicades (cas que siguin periòdiques).
D'acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació, una vegada
acordada la compensació, s’ha de notificar l’acord al deutor.”
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012, pel qual s’aprova
l’arrendament del local del carrer Daró 53 amb ALNIS SC pel període d’1 de gener a
31 de desembre de 2012, per a l’execució de l’actuació “Treballa’t pel teu futur”, dins el
marc de treball als barris 2011 per import de 729,90 Euros mensuals (IVA inclòs).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Compensar el pagament a realitzar a favor d’ALNIS SC en concepte de

l’arrendament del local del carrer Daró 53 amb ALNIS SC del mes de gener de 2012,
per a l’execució de l’actuació “Treballa’t pel teu futur”, amb els deutes que consten
pendent al Servei de Recaptació, d’acord amb el següent detall:
Import arrendamentRetenció
Deute
Import a ingressar a
mensual (IVA inclós) IRPF
Import líquid Recaptació ALNIS SC
729,90 €
129,90 €
600,00 €
545,61 €
54,39 €
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al Servei de Recaptació

14. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/8 per un import
de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE euros amb QUARANTA-DOS
cèntims (29.964,42 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 81 130 22713 11.357,21 ASSITENCIA COSTA BRAVA SL. RETIRADA I
IMMOBILITZACIO VEHICLES VIA PUBLICA GENER
2012 (PO)
2012 81 130 22713 11.357,21 ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI
RETIRADA I IMMOBILITZACIIO DE VEHICLES MES
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DE DESEMBRE 2011
2012 32 430 22600 7.250,00

TOTAL RELACIÓ

DESPATX CAPELLA BALLBE SL. ESTUDI
VALORITZACIO I DINAMITZACIO RECURSOS
LITORALS PALAFRUGELL I EL SEU ENTORN
RESTA 50%

29.964,42

15. ASSUMPTES URGENTS
15.1 SECRETARIA GENERAL
15.1.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
AL CARRER FONT D'EN XECU, POLIGON 7 PARCEL·LA 20.- Aprovació.Atès que el dia 15 de febrer de 2011, a través de l'Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha emès informe en què fa constar que hi ha un arbre
caigut i que hi han d'altres afectats propers a la carretera i a la casa veïna que
convindria tallar per risc de caiguda a curt termini, en territori Torrents, situat al carrer
Font d'en Xecu, Polígon 7, Parcel·la 20 de Llafranc.
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.
Atès que és urgent l'actuació de condicionar la zona afectada, i en cas que no sigui
possible valorar l'execució subsidiària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor IGNASI LLATJOS SANUY, amb domicili al carrer Pau
Roig, 43 (08330) de PREMIÀ DE MAR, perquè en el termini de 5 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a l'adecuació de condicionar la zona
afectada i retirar l'arbre caigut, al carrer Font d'en Xecu, Polígon 7, Parcel·la 20 de
Llafranc.
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.
Fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a
l’execució subsidiària a les seves expenses.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i vint-icinc minuts del matí. En dono fe.
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