Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
MARÇ DE 2012

Núm.: JGL2012/10
Dia i hora: 08/03/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Junta 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 Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent el dia 8 de març de 2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 1 de
març de 2012. l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres e la
corporació. S'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 225/04.DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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Vista la instància presentada en data 5 de desembre de 2011, amb registre d’entrada
número 17807/11, pel senyor Joan Lluís Llaberia, en representació de la societat Joan
Lluís Arquitectura, S.A., amb CIF número A-08214843, sol·licitant la devolució de la
garantia de 9.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 225/04, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 5 d’agost de 2004.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 5 de març de
2012.
Atès que per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 16 de febrer de 2012
es va acordar donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 225/04.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 9.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 18 de juliol de 2005
per la correcta reposició de les obres d’urbanització així com un correcte tractament
paisatgístic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 5 de desembre de 2011, amb
registre d’entrada número 17807/11, pel senyor Joan Lluís Llaberia, en representació
de la societat Joan Lluís Arquitectura, S.A., amb CIF número A-08214843, i retornar la
garantia de 9.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 225/04, 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 aquest acord al senyor Joan Lluís Llaberia, en representació de la
societat Joan Lluís Arquitectura, S.A. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 203/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 15 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2120/12, pel senyor Miquel Casellas Roig, sol·licitant la devolució de la
garantia de 1.500.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 203/10, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 7 de maig de 2010.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 5 de març de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.500.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 31 de maig de 2010
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 15 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 2120/12, pel senyor Miquel Casellas Roig, i retornar la garantia de
1.500.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 203/10, 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 al senyor Miquel Casellas Roig i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2 1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 59/12.- 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:
A: CC.PP. Els Arcs
NIF: H-17.347.758
Representat per :Anna Fiol Gutierrez
Obra Enderroc i construcció mur de contenció
Carrer Almogàvers, 2
Població: LLAFRANC
Expedient núm.
59/12
Condicions - Aquesta llicència no autoritza la tala de cap arbre, tan en espai
públic, com en espai privat.
- Caldrà que el drenatge del mur circuli per sota el paviment de la vorera
la qual s'haurà de pavimentar seguint les indicacions dels Serveis Tècnics.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 59/12)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament
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- Condicionada a aportar l'informe favorable del Serveis d'Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva ubicació sobre una unitat
arqueològica de megalític i jaciments (UA A06-Llafranc), abans de l'inici de les obres.
Elements de tribut
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 115/12.- 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:
A: Elena Kudimova
Representat per :Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos
Obra Construcció piscina infantil
Carrer Perica, 105
Població: TAMARIU
Expedient núm.
115/12
Condicions
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3. CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LAVABOS
PER AL PATI DE P4-P5 DEL C.E.I.P. BARCELÓ I MATAS (FASE I).- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, menor d'obres, per a la construcció de
lavabos per al Pati de P4-P5 del C.E.I.P. BARCELÓ I MATAS (Fase I), al nucli de
Palafrugell, incloses al projecte bàsic i executiu, de desembre 2011, amb un
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pressupost de licitació de 23.171,88 euros, IVA inclòs, millorable a la baixa.
Atès que les empreses han presentat els següents pressupostos:
–
–
–

ANEMCO SL Construcciones i Promocions ----- 24.012,39 €
Construcciones DIEYLI CB, SL --------------------- 23.171,88 €
Construccions LEINAD 2001 SL -------------------- 22.927,46 €

Atès que el pressupost presentat per ANEMCO SL, és superior al preu base de
licitació, es desestima l'esmentat pressupost.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm.276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per a la construcció
de lavabos per al Pati de P4-P5 del C.E.I.P. BARCELÓ I MATAS (Fase I), al nucli de
Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquestes obres, a l’empresa Construccions LEINAD 2001, SL, amb
CIF B17668179, i com a representant el senyor Manel Rodríguez Valdivia, domiciliada
al carrer Berguedà, 17-19 bx. (17200) Palafrugell per la quantitat total de vint-i-dos mil
nou-cents vint-i-set euros amb caranta-sis cèntims (22.927,46 €), IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 33.321.61900 “millores edificis ensenyament” del Pressupost
Municipal.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.

3.2 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, PER LA REALITZACIÓ DE LA 1a
AUDITORIA DE SEGUIMENT PEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ SEGONS LA
NORMA ISO 9001:2008.- Aprovació
És dona compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la realització de la 1ª
auditoria de seguiment pel seu sistema de gestió segons la norma ISO 9001:2008, de
les Àrees de: serveis d'atenció ciutadana, serveis d'Alcaldia, administració de la gestió
interna, control d'activitats i processos d'administració oberta.
Atès que la senyora Pilar Barroso en representació de TÜV Rheinland, ha presentat
pressupost per import de 1.338,84 euros, IVA inclòs, per la realització de la 1a
auditoria de seguiment pel seu sistema de gestió.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis, per la realització de la 1a
auditoria de seguiment pel seu sistema de gestió segons la norma ISO 9001:2008, de
l'àrea de serveis d'atenció ciutadana, serveis d'Alcaldia, administració de la gestió
interna, control d'activitats i processos d'administració oberta.
Segon.- Adjudicar aquests treballs, a TÜVRheinland Ibérica Inspection Certification &
Testing SA, amb CIF: A59555466 i amb domicili al carrer Garrotxa, 10-12 (08820) Prat
de Llobregat, representada per la senyora Pilar Barroso, pel preu de 1.338,84.- euros,
IVA inclòs, tal com es detalla en l'oferta i amb càrrec a la partida pressupostària 11
920 21600 “Despeses manteniment informàtica”.
Tercer.- Atesa l'escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.

3.3 DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A
LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS
(FORM) I DELS CONTENIDORS DE CARRER PER A LA FRACCIÓ ORGÀNICA
DELS RESIDUS MUNICIPALS.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contractació pel procediment negociat sense
publicitat, de subministrament d'un vehicle per a la recollida de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM), fiança de 2,586,21 euros i contracte de subministrament
dels contenidors de carrer per a la fracció orgànica dels residus municipals a
Palafrugell (FORM), fiança e 2.370,70 euros, adjudicats definitivament per acord de la
Junta de Govern Local de 27-11-2009 a ROS ROCA SA, CIF: A-25014382, amb
domicili a l'Avinguda Cervera s/n – apartado, 31 (25300) TÁRREGA (LLEIDA).
Vista la instància presentada per l’adjudicatari, amb data 20-2-2012, número registre
d’entrada 2351, sol·licitant la devolució de les fiances dipositades en el seu dia.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i de la
Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell, per no existir cap
dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.586,21 i 2.370,70.- 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 ROS ROCA SA i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

4. RECURSOS HUMANS
4.1

ACCÉS

SISTEMA

ENREGISTRAMENT
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EMISSORA POLICIA LOCAL.- Aprovació.-

5. SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER FORANELL, 21 DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que s'ha observat que la finca situada al carrer Foranell, 21 de Llafranc, en què
fa constar que s’observa que té vegetació descontrolada, no es poda, ni es fa neteja,
ocasionant males condicions d’higiene, seguretat i ornat públic, perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a OSCAR RIBERA ESTEBAN, i domicili al carrer Foranell, 21
(17211) de Llafranc, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a netejar la finca de la vegetació descontrolada al carrer
Foranell, 21 de Llafranc, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.2 SANCIÓ D'APERCEBIMENT KEBAB LA TAPITA RICA - VENDA DE TABAC A
MENORS D'EDAT.- Aprovació.Atès que el dia 24 de setembre de 2011, els agents de la Policia Local TIP 1176 i
1214, varen aixecar acta de denuncia per infracció a l'article 24.2 de la Llei 20/1985,
de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin
generar dependència, al senyor SAJID IQBAL, amb domicili a la plaça 11 de setembre,
2, de Palafrugell, per expedir tabac a dues menors, en el local de la seva titularitat
anomenat LA TAPITA RICA, proposant dues sancions de 3.000 euros per infracció
greu, total 6.000 euros.
Atès el que estableix l'article 131 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, que
regula el principi de proporcionalitat en les sancions.
Atès que en aquest primer cas, procedeix aplicar la proporcionalitat, en el sentit
d'imposar una única multa de 3.000 euros per una infracció greu de l'article 24.2 de la
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
puguin generar dependència.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Imposar al senyor SAJID IQBAL, amb domicili a la plaça 11 de setembre, 2, de
Palafrugell, una sanció de 3.000 euros, per expedir tabac a dues menors, en el local
de la seva titularitat anomenat LA TAPITA RICA, per una infracció greu de l'article
24.2 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que puguin generar dependència, d'acord amb el principi de
proporcionalitat.

5.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER RONCADORA, 6 D'AIGUA XELIDA.- Aprovació.Atès que el dia 1 de març de 2012, l’Inspector de la via pública i activitats ha aixecat
acta en què fa constar que s'ha detectat una canalització de tub flexible que
desemboca directament a la via pública i que s'utilitza per abocar les aigües de la finca
emplaçada al carrer Roncadora, 6, d'Aigua Xelida de Tamariu
Atès el que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2005, 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor SAMUEL SEARCH HARRY, amb domicili a Old Timbers –
Warden Drive o Kingswood (England), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a connectar la canalització de tub flexible
que desemboca directament a la via pública amb el clavagueram, de la finca al carrer
Roncadora, 6 d'Aigua Xelida, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 217 del
Decret legislatiu 1/2005, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.4 AUTORITZACIÓ CANVI UBICACIÓ PARADA D'AUTOBUS DEL CARRER
CARRILET A L'AVINGUDA D'ESPANYA, DAVANT DEL PATI DEL CEIP
CARRILET.- Aprovació.Atès que el dia 28 de novembre de 2011, registre d'entrada 17475, el senyor GABRIEL
QUIRANTE RUBIO, actuant en nom i representació de PROMOTEICA, ha sol.licitat de
l'Ajuntament de Palafrugell i SARFA, el trasllat de la parada situada al carrer Carrilet
(davant el local social de La Sauleda), a l'Avinguda d'Espanya, a peu del pati del CEIP
Carrilet, per donar compliment a la normativa d'equipaments comercials, que exigeix
una parada d'autobus a menys de 200 metres de l'entrada d'un establiment comercial.
Atès l'informe emès el dia 13 de desembre de 2011 pel Cap accidental de la Policia
Local.
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Atès que existeix el vistiplau del Cap de l'Àrea d'Urbanisme, amb les condicions que
consten a la part resolutiva de l'acord.
Atès que existeix el vistiplau del gerent de l'empresa SARFA, Enric Gimeno Aragonés,
per fer el canvi de parada anteriorment esmentat, d'acord amb el plànol adjunt.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar a l'empresa PROMOTEICA, representada pel senyor Gabriel
Quirantes Rubio, perquè procedeixi al trasllat de la parada d'autobus, situada al carrer
Carrilet (davant del local social de La Sauleda), a l'Avinguda d'Espanya, a peu del pati
del CEIP Carrilet, per donar compliment a la normativa d'equipaments comercials, i
d'acord amb l'informe favorable emès per SARFA.
Segon.- Haurà d'asfaltar la zona grafiada davant del CEIP Carrilet, instal.lant
l'indicador de Parada d'autobus. Aquesta autorització és provisional i a precari a mig
termini, fins que es materialitzi de forma efectiva el desdoblament en quatre carrils de
l'Avinguda d'Espanya, amb reubicació, quan sigui necessari, en zona pròxima a 200
metres.

6. IPEP
6.1 MERCATS MUNICIPALS .- APROVACIÓ PADRÓ MERCAT SETMANAL.Vista la relació de parades exteriors de venda del mercat dels diumenges, per un
import semestral de TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
(35.288,-€).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar l'esmentada relació, corresponent al primer semestre de l'any 2012.

7. MUSEU DEL SURO
7.1 DONACIÓ D'OBRES PICTÒRIQUES DE JOSEP COSTA SOBREPERA.Aprovació.Vist l’acord de Junta de Govern Local de 6/05/2011 d’acceptació de la donació
efectuada en data 15 d’abril i de substitució de les llistes aprovades inicialment el dia
18 de març de 2011.
Vista i revisada la llista de les obres que formen part de la donació per part dels
tècnics del Museu del Suro de Palafrugell i de comú acord amb el senyor Josep Costa
Sobrepera.
Atès el contingut, entre d’altres, dels articles 28 i següents del Decret 336/1988, de 17
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d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; 15 i següents
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques;
o 53.1q i 206 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.- Acceptar la donació efectuada pel senyor Josep Costa Sobrepera a
l’Ajuntament de Palafrugell, de les 236 obres relacionades en el document annex que
consta de 430 pàgines i que s’inscriuran en el registre del Museu del Suro amb les
fitxes correlatives des de la número 5112 a la 5347.
Segon.- Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local (23. de 6 de maig de
2011)
Tercer.- Ordenar la inscripció del material donat a l’inventari de béns municipals i
efectuar el dipòsit de les obres al Museu del Suro de Palafrugell.
Quart.- Notificar el present acord al senyor Josep Costa Sobrepera i al Museu del Suro
de Palafrugell

8. TRESORERIA
8.1 SOREA SA. LIQUIDACIÓ DE TAXES PER SUBMNISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 01/11/2011 A 31/12/2011.Aprovació.
Vista la liquidació corresponent al període 01/11/2011 al 31/12/2011 presentada per
SOREA SA en concepte de taxes pel subministrament d’aigua potable a domicili en
relació als períodes següents (trimestrals i mensuals) :
PERÍODE

INGRESSOS BAIXES

1.- 4t trim.2009
2.- 1r, 2n, 3r i 4t trim. 2010
3.- 1r, 2n i 3r trim. 2011
4.- Agost,octubre i novembre
2011
TOTAL

143,57
2.860,97
-80.380,94
42.652,53
-34.723,87

BAIXES
ALTES
EXECUTIVA
5.711,05
- 2.251,87
5.922,03
- 2.849,99
-

11.633,08

-

5.101,86

Vista la liquidació corresponent a preus públics per diferents serveis
subministrament d’aigua :
PERÍODE
01/11/2011 al 31/12/2011

CANVI D’EMPLAÇ.
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TOTAL

-

697,16

697,16

Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/11/2011
al 31/12/2011 per import de MIL CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (1104,40 Euros).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/11/2011 al 31/12/2011 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011 per
import de MENYS TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS (-34.723,87 Euros).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/11/2011 al 31/12/2011 per import de SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS (697,16 Euros).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/11/2011 al 31/12/2011 per import de MIL CENT QUATRE EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (1104,40 Euros).
Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació (obligacions
reconegudes – reintegraments) del període 01/11/2011 al 31/12/2011, per import de
MENYS DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS (-2.646,47), IVA no inclòs.
FACTURACIÓ
Nov/des.2011
TRIMESTRAL
MENSUAL
TOTALS

SALDO ANT.
MÉS NOVA
FACTURACIÓ

(+) NOVES
(-) BAIXES
ALTES
PERÍOD.
PERÍOD. ANT.
ANT.

20.714,23
3.139,25
23.853,48

686,05
0,00
686,05

882,33
0,00
882,33

(-)
(-) SOREA
REINT..PERÍOD.
RECONEIX.
ANT.
OBLIG. PERÍOD.
-8.628,63
0,00
-8.628,63

2.842,91
3.139,25
5.982,16

SALDO
PENDENT
26.303,67
0,00
26.303,67

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement

9. SERVEIS MUNICIPALS
9.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
9.1.1 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUATRIANUAL ITALIAN FACTORY Aprovació
Vista la instància núm. 2664 de data 27 de febrer d'enguany, presentada per la
senyora MARIA TERESA ROMANI CRUZ sol·licitant autorització per una durada de
quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d'un expositor vertical davant
del seu establiment anomenat ITALIAN FACTORY situat al carrer de Cavallers, 44 –
local 9 de Palafrugell i ocupant una superfície d'1 ml.
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'un expositor
vertical, a favor de:
CONTRIBUENT:

MARIA TERESA ROMANI CRUZ

DOMICILI FISCAL:
AVDA. POMPEU FABRA, 114 - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 44 – LOCAL 9 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Expositors verticals

1 ml.

25,30 €

25,30 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 25,30 € 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
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

9.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL LA TAVERNA DEL BUDA –
Aprovació.Vista la instància núm. 2867 de data 29 de febrer d'enguany, presentada per la
senyora MANUELA FERNANDEZ IRUELA sol·licitant autorització per una durada de
quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb taules i
cadires davant del seu establiment anomenat LA TAVERNA DEL BUDA situat a
l'Avinguda del Mestre Josep Bonay, 17 de Palafrugell i ocupant una superfície de 10
m2.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del senyor Juli
Fernandez Iruela, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb
taules i cadires, a favor de :
CONTRIBUENT:

MANUELA FERNANDEZ IRUELA

DOMICILI FISCAL:

C VERGES, 11 P01 B - 17200 PALAFRUGELL
AVDA. MESTRE JOSEP BONAY, 17 – 17200
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
PALAFRUGELL
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15
taxa per utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d)
Supòsits de no subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en
terrenys d’ús públic amb taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

Taxa OVP

Tercera

Anual

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

MÒDUL
21,93 €

SUP. (m2) TARIFA

TIPUS
10 m2
Taules i
cadires

2
8

SUP. (m2) COEF.(5)
10

No subjecte

TOTAL
0,00 €

25,30 € 202,40 €

TOTAL
2

43,86 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 246,26 € 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.
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

9.1.3 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR CAMP D'EN PRATS –
Aprovació.Vista la instància núm. 2910 de data 11 de març d'enguany, presentada pel senyor
RAMON SUREDA i OLLER sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per
ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb estructura fixa de
tancament i cobriment davant del seu establiment anomenat BAR CAMP D'EN PRATS
situat a la plaça del Camp d'en Prats de Palafrugell, ocupant una superfície de 25 m2.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2011 en el que
s’autoritzava al senyor Ramon Sureda i Oller a instal·lar 25 m2 de terrassa amb
estructura de cobriment per un període quatrianual, produint-se una alta al padró de
la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013 i 2014.
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 fixa de tancament i cobriment, a favor de :
CONTRIBUENT:

RAMON SUREDA I OLLER

DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

VILAR, 38 - 17200 PALAFRUGELL
PL. CAMP D'EN PRATS – 17200 PALAFRUGELL

Junta de Govern Local de 8 de març de 2012

15

Ajuntament de Palafrugell

Segon.- Anular l’alta al padró dels exercicis 2012, 2013 i 2014 corresponent a la taxa
de la terrassa amb estructura de cobriment de 25 m2.
Tercer.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE

CATEG. TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Segona

Anual

Estructura fixa de
tancament
i
cobriment

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUPERFÍCIE

Taxa recollida
Anual
escombraries

21,93 €

SUP.

25 m2

TARIFA TOTAL

25 m2 48,30 €

COEF.
(5)

1.207,50 €

TOTAL
5

109,65
€

Haurà de fer efectiva la quantitat de 1.317,15 € 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.
Quart.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Els anclatges pel tancament es col·locaran de forma que no sobresurtin de la
rasant de la vorera.
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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.
6. 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
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autoritzada.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
11. 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.
12. 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.
13. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
14. 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.
15. 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.

9.1.4 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR LEON – Aprovació.Vista la instància núm. 3131 de data 05 de març d'enguany, presentada per la senyora
Montse Rovira sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per ocupar la via
pública amb la instal·lació d'una terrassa amb taules i cadires i una tarima davant del
seu establiment anomenat BAR LEON situat al carrer de Pere Pascuet, 30 de
Llafranc, ocupant una superfície de 7 m2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb
taules i cadires i una tarima, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

RESTAURAN LEON S.L.
B-17400458
PERE PASCUET, 30 - 17211 LLAFRANC
PERE PASCUET, 30 – 17211 LLAFRANC
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15
taxa per utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d)
Supòsits de no subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en
terrenys d’ús públic amb taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

Taxa OVP

Primera

Anual

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

Taxa recollida
Anual
escombraries

21,93 €

SUP. (m2)

TIPUS
Taules i
cadires
7 m2

SUPERF.(m2)

7 m2

02 m2
05 m2

COEF.
(5)

TARIFA

TOTAL

No
subjecció
34,80 €

0,00 €
174,00 €

TOTAL
2

43,86 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 217,86 € 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
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realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

9.2 MEMÒRIA VALORADA PER A LA PAVIMENTACIÓ DELS VIALS DEL
CEMENTIRI FASE 2012. PAVIMENTACIÓ DE LES VIES: G-A-B-C-D-G NORD, F
NORD I B NORD.- Aprovació.VISTA la memòria valorada per portar a terme la pavimentació dels vials del cementiri
fase 2012 de les vies G, A, B, C, D, G NORD, F NORD i B NORD.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per portar a terme la pavimentació dels vials del
cementiri fase 2012 de les vies G, A, B, C, D, G NORD, F NORD i B NORD, redactada
per l'Àrea de Serveis Municipals de l'Ajuntament, i que es composa d'amidaments,
pressupost i plànols amb un pressupost d'execució per contracta de TRENTA-VUIT
MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D'EURO
(38.504,27), amb el 18% d'IVA inclòs.

10. RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ BELLVER CANDELA, SA (ZOUHAIR EL HAOUZI) INGRES
EN EXCES APROVAR DEVOLUCIÓ
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació del dia 28 de febrer de 2012, que diu el
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següent: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Duplicitat o excés de quantia en els embargaments de diners dipositat en comptes
bancaris, en els embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i en els embargaments de sous, per les diferents dates
d’execució dels embargaments.
Expedient Nom creditor
2009340

NIF

Concepte

BELLVER
A58070921 INGRÉS EN EXCÉS 14/07/11
CANDELA,S A
– HAOUZI EL ZOUHAIR

Import
retornar

a

189,62

Atès que la societatat BELLVER CANDELA, SA no té cap deute pendet amb la
recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la societat BELLVER
CANDELA, SA amb Nif núm. A58070921 per un import de CENT NORANTA-NOU
EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS-------189,62 Euros, en concepte d'ingrés en
excés.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la recaptació i la tresoreria
municipals.

10.1.2 RECLAMACIÓ M LUISA EVANGELISTA INGRÉS EN EXCÉS APROVAR
DEVOLUCIÓ I COMPENSAR
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació del dia 28 de febrer de 2012, que diu el
següent: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Duplicitat o excés de quantia en els embargaments de diners dipositat en comptes
bancaris, en els embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i en els embargaments de sous, per les diferents dates
d’execució dels embargaments.
Expedient

Concepte

2009470

EMBARGAMENT SOU – COBRAT A.E.A.T 20/07711 –
EVANGELISTA HERRERIZ, M LUISA

Import
retornar

a

218,24

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
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en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que la senyora EVANGELISTA HERRERIZ, M LUISA, té un
deute amb la recaptació municipal en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de
tracció mecànica ) i CEMENTIRI de l'any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la senyora
EVANGELISTA HERRERIZ, M LUISA, per import de DOS-CENTS DIVUIT EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS ---218,24 €--- en concepte de devolució d’ingrés
duplicat embagament sou y embargament A.E.A.T.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts núm.
468.851, 468.852 i 486.243 en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) i CEMENTIRI de l'any 2011, restant un total a retornar de 54,84 Euros
segons el detall següent:
REBUT
IMPORT PRINCIPAL RECÀRREC TOTAL
IMPORT INDEGUT PENDENT
PENDENT
218,24 Euros

-155,62 Euros

-7,78 Euros -163,4 Euros

TOTAL
A
RETORNAR
54,84 Euros

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i la Tresoreria
Municipals.

10.1.3 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA ESCOMBRARIES
DOMÈSTIQUES 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
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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
2388
2455

Núm. pòlissa

Titular

Import

4473047
4468670

CÓRDOBA ÁLVAREZ GUILLERMINA
CATALÀ ORIOL LÍDIA

41,40€
41,40€

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

10.1.4 RECLAMACIÓ NOUREDDIN KABIRI INGRÉS EN EXCÉS APROVAR
DEVOLUCIÓ
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació del dia 28 de febrer de 2012, que diu el
següent: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Duplicitat o excés de quantia en els embargaments de diners dipositat en comptes
bancaris, en els embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i en els embargaments de sous, per les diferents dates
d’execució dels embargaments.
Expedient

Concepte

2011102

EMBARGAMENT LA CAIXA - COBRAT A.E.A.T 26/07/11 –
KABIRI HAJJOUT, NOUREDDIN

Import
retornar

a

219,19

Atès que el senyor KABIKI HAJJOUT, NOUREDDIN, no té cap deute pendent de
pagament.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor KABIRI
HAJJOUT, NOUREDDIN, per import de DOS-CENTS DINOU EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS ---219,19 €--- en concepte d’embargament i cobrat A.E.A.T.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i la Tresoreria
Municipals.

10.1.5 RECLAMACIÓ JORDI BECH FRIGOLA. FUITA AIGUA 2011/03 I 2011/04
NOVES LIQUIDACIONS. ESTIMACIÓ.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 18170 de data 14 de
desembre de 2011 a nom de BECH FRIGOLA JORDI, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua del 3r.i 4t. Trimestre de 2011
amb núm. de pòlissa 4453184.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 12 de desembre de 2011 a nom de Jordi Bech
Frigola del cr. De Pals, 27 de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d´ aigua del període 2011/03 i 2011/04 al·legant que l´
excés de consum és degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d´ aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una averia interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d´ aigua i del total facturat per
aquest concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´
autorització per tal d´ examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei,
prevista a l´ article 59 d´ aquest Reglament, s´ actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat, en aplicació dels articles 6.é, 33 i 36.2 d´ aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat, addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
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I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d´ aplicació del cànon de l´
aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlcul de la nova liquidació corresponent al trimestres 2011/03 i
2011/04 per fuita.
En aquests moments resten pendents els rebuts del 2011/03 i 2011/04 per un import
de 2.114,01”
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:
Càlcul factura
Tarifa

Consum Real

Pòlissa 4453184

Període 2011/03
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
Clavegueram
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon

285

2

7,20
0,3615 30,00
0,6500 30,00
225,0
1,0863
0
no tenim

7,20 €
10,85 €
19,50 €

1,8400

0,0000
25,00%
34,5000
0,3999 17,00
0,8472 14,00
130,0
2,1180
0
0,4179 13,00
0,8854 10,00
101,0
2,2135
0
0,4303
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0,00 €
281,96 €
22,56 €
1,84 €
0,33 €
0,00 €
68,69 €
34,50 €
6,80 €
11,86 €
275,34 €
5,43 €
8,85 €
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531,85 €
42,55 €
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TOTAL REBUT

984,28 €

Càlcul factura
Tarifa

Consum Real

Pòlissa 4453184

Període 2011/04
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites

0
7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

7,20 €
10,85 €
19,50 €

30,00
30,00
246,0
0

267,23 €
0,00 €
304,77 €
24,38 €
1,84 €
0,33 €

Arbitri Municipal

Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
Clavegueram
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

1,8400

0,0000
25,00%
35,4500
0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,2980

0,00 €
74,39 €
35,45 €
7,00
6,00
63,00
20,00
14,00
196,0
0

2,93 €
5,31 €
139,45 €
8,68 €
12,87 €
450,41 €
619,64 €
49,57 €
1.110,39 €

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa

Nova factura

Pòlissa 4453184

Període 2011/03
M3. Consum
Imports Aigua
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Aigua Quota Servei

Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
Clavegueram
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

1,8400

7,20 €
2,00
0,72 €
211,00 137,15 €
0,00
0,00 €
72,00
0,00 €
145,07 €
11,61 €
1,84 €
0,33 €

0,0000
25,00%
34,5000
0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
2,2135
0,4303

0,00 €
34,47 €
34,50 €
14,00

4,00

5,60 €
0,00 €
0,00 €
1,67 €
0,00 €

267,00 114,89 €
122,16 €
9,77 €
359,75 €

Càlcul factura
Tarifa

Nova factura

Pòlissa 4453184

Període 2011/04
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites

306
7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

Arbitri Municipal

Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
Clavegueram
Brosses
Imports Cànon

1,8400

0,0000
25,00%
35,4500
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35,45 €
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ACA-Tram1

ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3

0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,2980

7,00

11,00

0,00
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,93 €
0,00 €
0,00 €
4,77 €
0,00 €
0,00 €
7,70 €
0,62 €
53,71 €

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.

10.1.6 RECLAMACIÓ MARGARITA CABAYOL SANTOS. NOVA LIQUIDACIÓ
AIGUA 2011/03. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 1153 de data 26 de
gener de 2012 a nom de MARGARITA CABAYOL SANTOS, sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 4t. Trimestre de 2011 amb
núm. de pòlissa 4474852.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 28 de gener de 2012, referent a la reclamació a
nom de MARGARITA CABAYOL SANTOS del cr. La Lluna n.47 bx.1º de Palafrugell,
els informem:
Que s´ han facturat 1128 m3 en la liquidació del període 2011/04 quan s´ haurien de
haver facturat 57 m3 degut a un error en la estimació. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2011/04
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
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- lectura errònia 50 lectura correcta 107
- facturats 1128 m3 i s'haurien d'haver facturat 57m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut del 2011/04 per import de
4.248,98 euros”.
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

4474852
2011/04
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
1068 1,0863
1.160,17 €
AIGUA
1128
1.190,51 €
CONS.COMPT
1
1,84
1,84 €
INCENCIS
0,40
0,00 €
SOBREELEVACIÓ
0 0,1128
0,00 €
BROSSA
1
35,45
35,45 €
CLAVEGUERAM
297,63 €
8%
95,82 €
18%
0,33 €
TOTAL
1.628,78 €
Mínim
8 0,3999
3,20 €
1 Tram
6 0,8472
5,08 €
2n. Tram
286
2,118
605,75 €
minim 30/07 a 26/08
0
0
1º tram
10 0,4179
4,18 €
2º tram
8 0,8854
7,08 €
3º tram
360 2,2135
796,86 €
mínim
01/10
a
17/10
11 0,4339
4,77 €
2º tram
7 0,9192
6,43 €
3º tram
432
2,298
992,74 €
Cànon sense IVA
678
2.426,10 €
8%
194,09 €
TOTAL CANON
2.620,18 €
TOTAL
4.248,96 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :

4474852
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Perìode:
CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

2011/04
FACTURACIÓ CORRECTA
tarifes
import
m
7,2
1
0,3615
3
0,6500
2
1,0863
0
5
1,84
1
0,40
0
0,1128
0
35,45
1
8
1

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a 26/08
1º tram
2º tram
3º tram
mínim
01/10
a
17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

8
6
1
0
1
8
1

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

1
7
5
5
8

0,4339
0,9192
2,298

TOTAL CANON
T

7,20 €
10,85 €
17,55 €
0,00 €
28,40 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
7,10 €
2,85 €
0,33 €
83,16 €
3,20 €
5,08 €
2,12 €
0,00 €
4,18 €
7,08 €
2,21 €
4,77 €
6,43 €
11,49 €
46,57 €
3,73 €
50,30 €
133,46 €

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.
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10.1.7 RECLAMACIÓ
DEVOLUCIÓ

JEAN CHAPARD INGRÉS EN EXCÉS APROVAR

Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació del dia 28 de febrer de 2012, que diu el
següent: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Duplicitat o excés de quantia en els embargaments de diners dipositat en comptes
bancaris, en els embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i en els embargaments de sous, per les diferents dates
d’execució dels embargaments.
Expedient

Concepte

20110188

INGRÉS EN EXCÉS – CHAPARD, JEAN 29/07/11

Import
retornar

a

336,01

Atès que és comprova que el senyor CHAPARD, JEAN no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor CHAPARD,
JEAN, per import de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIM ---336,01
€--- en concepte de devolució d’ingrés en excés.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i la Tresoreria
Municipals.

10.1.8 RECLAMACIÓ JUAN CASADO RODRIGUEZ. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2011/03. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 616 de data 14 de
gener de 2011 a nom de JUAN CASADO RODRIGUEZ, sol·licitant la revisió de la
liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 3r.Trimestre de 2011 amb núm.
de pòlissa 4469332.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l´instància de data 21 de Gener de 2012, referent a la reclamació a
nom de JUAN CASADO ROFRIGUEZ del cr. Tarongeta n.97 de Palafrugell, els
informem:
Que s´han facturat 158 m3 en la liquidació del període 2011/03 quan s´hauríen de
haver facturat 41 m3 degut a un error en la estimació. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2011/03
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Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura erronea 926 lectura correcta 967.
- facturats 158 m3 i s´hauríen d´haber facturat 41m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebuts del 2011/03 per import de
475.52 i 2011/04 import 53,78 euros.”
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:

Perìode:

20
11/03

CONCEPTES

FACTURACIÓ ERRONEA

m3. Fact
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

tarifes
1
30
30
98
158
1

0
1
136,80 €
8%
18%

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a 26/08
1º tram
2º tram
3º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON
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20
17
44
0
19
16
42

158
8%

import
7,2
0,3615
0,6500
1,0863
1,84

34,5

0,3999
0,8472
2,118
0
0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,298

7,20 €
10,85 €
19,50 €
106,46 €
136,80 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
34,50 €
34,20 €
11,52 €
0,33 €
226,39 €
8,00 €
14,40 €
93,19 €
7,94 €
14,17 €
92,97 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
230,67 €
18,45 €
249,12 €
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TOTAL

475,51 €

FACTURACIÓ ERRONEA
475,51 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, 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
minim 30/07 a 26/08
1º tram
2º tram
3º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

4469332
2011/03
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
11
0,6500
7,15 €
0
1,09
0,00 €
41
18,00 €
1
1,84
1,84 €
0
0,00 €
0
0,00 €
1
34,5
34,50 €
18,00%
4,50 €
2,02 €
18%
0,33 €
68,38 €
20
0,3999
8,00 €
1
0,8472
0,85 €
2,118
0,00 €
0
0
0,00 €
19
0,4179
7,94 €
1
0,8854
0,89 €
0,4339

41
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,00 €

17,67 €
1,41 €
19,08 €
87,46 €

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
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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.

10.1.9 RECLAMACIÓ ENRIC SERRA VAZQUEZ. NOVES LIQUIDACIONS AIGUA
2001/01 I 2011/02. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 16620 de data 9 de
novembre de 2011 a nom de ENRIQUE SERRA VAZQUEZ, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua del 1r.I 2n. Trimestre de 2011
amb núm. de pòlissa 4453372.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 18 de febrer de 2011, referent a la reclamació a
nom de Enrique Serra Vazquez, del cr. St. Antoni núm. 7 de Palafrugell, els informem:
Que durant el període 2011/01 i 2011/02 ni hem pogut fer la lectura del comptador ni
se’ns ha facilitat això ha provocat que la facturació s’emeti conforme a un dels tres
sistemes de mesurament, en aquest cas en relació a la mitjana dels tres períodes de
facturació anteriors al detectar-ne l’anomalia. El Reglament de Servei a l’article 44 –
Anomalies del mesurament diu textualment:
‘ En el cas que no és pugui efectuar la lectura del comptador per tal d’evitar
l’acumulació de consums en posteriors facturacions, el prestador del Servei així li ho
comunicarà a fi efecte de que en un termini màxim de 3 dies hàbils, informi al
prestador de servei de la lectura del seu comptador. A manca de comunicació,
transcorregut aquest termini es procedirà per part del prestador del Servei a la
facturació per estimació del consum en relació a la mitjana corresponent al mateix
període dels darrers tres anys en que s’hagi registrat consum.
En el cas de consums facturats a compte, es detrauran de la facturació feta en base a
la lectura del comptador aquelles quantitats facturades que excedeixen els mínims
respecte l’estimació feta, o l’estimació feta en el cas de sistema tarifari amb quota de
servei’.
Anteriorment ja se li havia arreglat el trimestre 2010/03 i 2010/04, fent-li esment que
cada trimestre ens ha de facilitar la lectura”.
En aquests moments té els dos rebuts pendents.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, que
consten pendents, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Període:

CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT

INCENCIS
SOBREELEV
ACIÓ
BROSSA
CLAVEGUER
AM

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

4453372
2011/01
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
30
0,6500
19,50 €
64
1,0863
69,52 €
124
99,87 €
1
1,83
1,83 €
0
0,40
0,00 €
0
0

0,1128
34,5

0,00 €
0,00 €

30
24
70

0,3999
0,8472
2,118

24,97 €
8,57 €
0,33 €
142,76 €
12,00 €
20,33 €
148,26 €

0
0
0
0

0
0,4179
0,8854
2,2135

0,00 €
0,00 €
0,00 €

25,00%
8%
18%

0
8%

180,59 €
14,45 €

TOTAL

195,04 €
337,80 €

TOTAL
CANON

Pòlissa :
Període:
CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT

4453372
2011/02
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
30
0,6500
19,50 €
24
1,0863
26,07 €
84
56,42 €
1
1,83
1,83 €
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INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

0
0
0
25,00%
8%
18%

0,40
0,1128
34,5

30
24
30
0
0
0
0
0
8%

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

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
mínim 30/07 a 26/08

1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON

TOTAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,10 €
5,09 €
0,33 €
84,97 €
12,00 €
20,33 €
63,54 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95,87 €
7,67 €
103,54 €
188,51 €

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

CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS

SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
mínim 30/07 a 26/08

4453372
2011/01
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
30
0,6500
19,50 €
12
1,0863
13,04 €
72
43,38 €
1
1,83
1,83 €
0
0,40
0,00 €
0
0,1128
0,00 €
0
34,5
0,00 €
25,00%
10,85 €
8%
4,05 €
18%
0,33 €
67,63 €
30
0,3999
12,00 €
24
0,8472
20,33 €
18
2,118
38,12 €
0
0
0,00 €

1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON
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8%

0,4236

0,00 €
70,45 €
5,64 €
76,09 €
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TOTAL
Pòlissa :
Període:

CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
mínim 30/07 a 26/08

143,72 €

4453372
2011/02
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615 10,85 €
25
0,6500 16,25 €
0
1,0863
0,00 €
55
27,10 €
1
1,83
1,83 €
0
0,40
0,00 €
0
0,1128
0,00 €
0
34,5
0,00 €
25,00%
6,77 €
8%
2,74 €
18%
0,33 €
45,97 €
30
0,3999 12,00 €
24
0,8472 20,33 €
1
2,118
2,12 €
0
0
0,00 €

1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

0

0,4236

0
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,00 €
34,45 €
2,76 €
37,20 €
83,18 €

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.
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10.1.10 RECLAMACIÓ CHINCHILLA ÁLVAREZ JESÚS DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS IBI.-Desestimada
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1980 presentada en data 10 de
febrer de 2012 per la senyora CARMEN MATILLA MATILLA, en nom i representació
del senyor JESÚS CHINCHILLA ÁLVAREZ, on sol·licita la devolució d'ingressos
indeguts en concepte d'IBI de la finca amb referència cadastral 2812206EG1421S,
al·legant que ells no són els propietaris.
Vista l'escriptura de compra-venda atorgada pel notari VIOLA TARRAGONA, de data
18 de desembre de 1997, núm. 1954 del seu protocol, on el senyor Chinchilla i la
senyora Matilla transmeten ¼ part indivisa de la finca esmentada.
Vista la inscripció registral de data 28/2/2012 on es constata que el senyor Chinchilla i
la senyora Matilla són propietaris de ¾ parts indivisises de la finca esmentada.
Vist l’article 35.6 de la Llei 58/2003 General Tributària, que diu textualment:
Article 35
Obligats tributaris
6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d'una
obligació determina que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària
al compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una
altra cosa.
Vist l’article 106.1 del Reial Decret 1065/2007 pel qual s’aprova el Reglament General
de Gestió i Inspecció, que diu textualment:
Article 106. Actuacions en cas de solidaritat en el pressupost de fet de l’obligació.
1. En el supòsit que preveu l’article 35.6, paràgraf primer, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, les actuacions i procediments es poden
realitzar amb qualsevol dels obligats tributaris que concorrin en el pressupost
de fet de l’obligació objecte de les actuacions o procediments.
Atès que en base a les anteriors consideracions no és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar als interessats que per individualitzar cadastralment aquest
aparcament cal presentar model de declaració cadastral 902N davant la Gerència del
Cadastre de Girona, amb tota la documentació que s'hi requereix. Aquesta declaració
la pot entrar a les oficines de l'Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l'Àrea d'Intervenció.
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10.1.11 RECLAMACIÓ XANDRAKALA SLU DEVOLUCIÓ AVAL BANCARI.Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 2842 presentada en data 29 de
febrer de 2012 pel senyor CARLES LARRÉ I FERRER, actuant en nom i representació
de la societat XANDRAKALA SLU, amb CIF núm. B63099287, on sol·licita la devolució
de l'aval dipositat en garantia de l'import de la liquidació d'IBI núm. 426606, al·legant
que ja han fet el pagament d'aquesta liquidació en data 20 de febrer de 2012.
Vist l'aval bancari dipositat a la tresoreria municipal en data 31/8/2010 d'import
21.370,49 euros per garantir el pagament de la liquidació d'IBI núm. 426606.
Atès que es comprova en el servei de Recaptació Municipal que en data 20/2/2012 es
va fer el pagament de la liquidació d'IBI núm. 426606, d'import 21,370,49, mitjançant
transferència bancària.
Atès que en base a les consideracions anterior és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució de
l'aval dipositat en la Tresoreria Municipal en data 31/8/2010, d'import 21,370,49 euros,
a nom de Xandrakala SLU, prèvia presentació de la carta original de pagament.
Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i a les àrees d'Intervenció, Tresoreria i
Recaptació.

10.1.12 RECLAMACIÓ
ANGLADA. Aprovació.-

DEVOLUCIÓ

TAXES

URBANÍSTIQUES

CATALINA

Vista la instància 14795 presentada per la senyora CATALINA ANGLADA PINSACH
en data 4 d’octubre de 2011, sol·licitant la devolució de les quanties liquidades en
concepte d’ICIO, taxes de tramitació i sanció corresponent a la llicència amb número
d’expedient 239/08p.
Vist els tràmits administratius que s’han realitzat en relació a la petició presentada:
En data 3 d’abril de 2008 es va posar butlletí de denúncia per talar 4 pins sense
llicència municipal a la senyora Catalina Anglada Pinsach.
En data 16 d’abril de 2008 i amb número de registre d’entrada 6215/08 la
senyora Catalina Anglada Pinsach, va sol·licitar la llicència municipal d’obres menors
amb expedient número 239/08p, per la de legalització per la tala de 4 pins situats a la
finca del carrer Aigua Xelida número 4 de Tamariu, al terme municipal de Palafrugell, i
va liquidar en concepte de taxes de tramitació per expedient d’obra menor 45,70 €, en
concepte d’ ICIO la quantitat de 85,80 € aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost
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de les obres (2.200€), i en concepte taxa de legalització 183 €.
En data 8 de maig de 2008 i en virtut de la Resolució d’Alcaldia número 880/08,
la sol·licitud de llicència per la de legalització per la tala de 4 pins situats a la finca del
carrer Aigua Xelida número 4 de Tamariu, al terme municipal de Palafrugell, va ser
denegada.
4 d’octubre de 2011 i amb número de registre d’entrada 14795, la senyora
Catalina Anglada Pinsach presenta instància sol·licitant la devolució de la quantitat
liquidada en el moment de fer la sol·licitud de la llicència amb expedient núm. 239/08p.
Vist l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 que diu textualment “L’impost s’acredita
en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no
hagi obtingut la llicència corresponent o no s’hagi presentat la comunicació prèvia.”
Vist l’article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 7 que diu textualment: “1. La taxa s'acredita i
neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent o presentació de la
comunicació prèvia , si el subjecte passiu la formulava expressament. 2. Quan les
obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent o no
haver presentat la comunicació prèvia, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament
l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no,
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin
autoritzables. 3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap
manera la denegació de la llicència o comunicació prèvia sol·licitada o la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o convalidat la
comunicació prèvia.”
D’acord amb les anteriors consideracions i atès que s’ha incoat expedient sancionador
per aquesta actuació il·legalitzable, es considera que es pot retornar la quantitat de
183 € liquidada en concepte de taxa de legalització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora Catalina
Anglada Pinsach en concepte de taxes urbanístiques per import de 183 euros, prèvia
presentació de la carta de pagament original.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada.

10.1.13 RECLAMACIÓ. CRISTINA GARCIA RUIZ DEVOLUCIÓ IVTM PER BAIXA I
COMPENSACIÓ DE DEUTES
Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-1360-AY aportada per la senyora
CRISTINA GARCIA RUIZ, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
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sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al segon i
tercer trimestres de l’any 2011, al·legant que la baixa definitiva és del pimer trimestre
del 2011.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
·1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
· 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
· 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robaroti del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist 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 Cristina Garcia Ruiz 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 CRISTINA
GARCIA RUIZ, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import principal

2011

470374

GI-1360-AY 32,62 €

Recàrrec

Total
retornar

1,64 €

34,26 €

a

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que
manté la senyora Cristina Garcia Ruiz amb la recaptació municipal ( números rebuts
compensats 202411, 257760, 268082, 268083).
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

10.1.14 RECLAMACIÓ HASSAN AJDIR. FUITA AIGUA 2011/04. DESESTIMACIÓ.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 815 de data 19 de
gener de 2012 a nom de HASSAN AJDIR, sol·licitant la revisió de les liquidacions en
concepte de subministrament d’aigua del 4t. Trimestre de 2011 amb núm. de pòlissa
4453372.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
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“En contestació a la instància de data 23 de gener de 2012 a nom de HASSAN AJDIR,
del cr.Garcia Lorca n.12 4A, de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d´ aigua del període 2011/04, al·legant que l´ excés de
consum és degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d´ aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una averia interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d´ aigua i del total facturat per
aquest concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´
autorització per tal d´ examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei,
prevista a l´ article 59 d´ aquest Reglament, s´ actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l'avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.é, 33 i 36.2 d’aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
Vista la factura de Tècnic Homologat presentada per l'interessat, no es correspon amb
el titular de la pòlissa ni amb l'adreça del subministrament.
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d’aplicació del cànon de
l’aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Considerem que queda desestimada la documentació de la reparació de la fuita es
incorrecte.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

11. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 8 de març de 2012
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Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 46 335 62700 4.803,71

SADES. SUBSTITUCIO D'UN COMPRESOR
AVERIAT DEL TEATRE MUNICIPAL (CU)

2012 20 231 22614 1.177,64

TERREGADA.NET
ECOLOGICA (MA)

TOTAL RELACIO

SCCL.

CURS

HORTA

5.981,35

11.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/12 per un
import de QUATRE-CENTS VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS euros amb SETANTAUN cèntims (408.622,71 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 20 170 22606 9.999,32

SPORA
CONSULTORIA
AMBIENTAL
SL.
CAMPANYA FOMENT DEL COMPOSTATGE A
L'AMBIT
DEL
PLA
DE
BARRIS
(2011)
JGL:06/10/11(MA)

2012 11 920 22100 2.471,79

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
CONSUMS MES DE GENER 2012

DE

2012 33 321 22100 848,46

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
CONSUMS MES DE GENER 2012

DE

2012 71 165 22100 24.689,14

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
CONSUMS MES DE GENER 2012

DE

2012 73 430 22100 294,81

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
CONSUMS MES DE GENER 2012

DE

2012 71 155 22712 99.554,82

PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE FEBRER 2012

2012 71 171 22717 35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI
MANTENIMENT JARDINERIA MES DE FEBRER
2012

2012 51 312 48908 235.000,00 FUNDACIÓ
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APORTACIO
PER
LA
GESTIO
RESIDENCIA GERIATRICA 2012
TOTAL

DE

LA

408.622,71

11.3 SEGON TERMINI SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ COM. PROP. EDIFICI
PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la instància 2806 presentada en data 29 de febrer de 2012 pel senyor JORDI
ARCAS MARTÍNEZ, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE
L’EDIFICI PALAFRUGELL, per la qual sol·licita el segon termini de la subvenció
atorgada per la rehabilitació de l’edifici acreditant els certificats tècnics conforme s’han
executat més del 50% de l’obra prevista.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2011 pel qual , en
relació a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per actuacions
d’ascensors i rehabilitació d’edificis d’especial interès a la zona del carrer Ample de
Palafrugell dins del programa del Pla de Barris la Sauleda-carrer Ample, s’atorga una
subvenció a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Palafrugell per import de
181.188,93 euros per realitzar obres de millora i rehabilitació de l’edifici situat al carrer
Ample 89-93.
Atès que d’acord amb les Bases reguladores s’estableix el següents terminis de
pagament de la subvenció atorgada:
-40% en el termini d’un mes des de la resolució de la convocatòria
-40% en el termini d’un mes des de que es justifiqui que s’ha executat el 50% de
l’obra programada
-20% en el termini d’un mes des de que es justifiqui la finalització de les obres.
Vist l’informe favorable emes per l’arquitecte tècnic municipal dels serveis tècnics
municipals conforme s’ha executat més del 50% de l’obra programada.
Vist l’informe favorable emes per la Directora del Pla de Barris per procedir al
pagament del segon termini de la subvenció.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions procedeix aprovar el segon
pagament de la subvenció per import de 72.745,57 euros (40%*181.188,93 euros).
Vist l’informe emes per l’interventor acctal segons el qual l’Ajuntament ,per error, en
data 22 de novembre de 2011 va fer el pagament del total de la subvenció atorgada
(181.188,93 euros) amb la resolució de la subvenció ,en compte del 40% que constava
a les Bases reguladores, i en conseqüència es va fer un pagament en excés per
import de 108.713,36 euros, que correspon al 60% de la subvenció concedida (40%
del segon termini + 20% del tercer termini).
Atès que d’acord amb l’informe procedeix el reintegrament de l’excés de subvenció
pagada per import de 108.713,36 euros.
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Atès que es comprova que en data 29 de febrer de 2012 la Comunitat de Propietaris
de l’Edifici Palafrugell ha fet un ingrés a favor de l’Ajuntament per import de 36.237,79
euros , que correspon al 20% de la subvenció concedida.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la Comunitat de Propietaris
de l’Edifici Palafrugell (CIF H17274903) per import de 72.475,57 euros, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 20.152.78001 ,corresponent al 2n. pagament de la subvenció
atorgada per acord de Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2011 per
realitzar obres de millora i rehabilitació de l’edifici situat al carrer Ample 89-93
Segon.- Compensar el pagament de la despesa aprovada en el punt anterior amb la
liquidació en concepte de reintegrament de la subvenció que consta pendent a nom de
la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Palafrugell, d’acord amb el següent detall:
Import
reintegrament
Import
pendent
subvenció per excés de Import a pagar
reintegrament desprès de
pagament
2n. Termini subvenció la compensació
108.713,36 €
72.475,57 €
36.237,79 €
Tercer.- Aplicar pressupostàriament l’ingrés d’import 36.237,79 euros efectuat per la
Comunitat de Propietaris de l’Edifici Palafrugell en data 29 de febrer de 2012 a l’import
pendent pel reintegrament de la subvenció ,desprès de la compensació acordada en el
punt anterior, resultant totalment regularitzat el reintegrament de la subvenció , d’acord
amb el següent detall:
Import
pendent
reintegrament desprès Ingrés efectuat per la
de la compensació
Comunitat 29/02/12
Import pendent
36.237,79 €
36.237,79 €
0,00 €
Quart.- Notificar el present acord al senyor JORDI ARCAS MARTÍNEZ, en
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI PALAFRUGELL

11.4 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, DINS L'AMBIT
DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL "FONS SUBVENCIONS 2012".
Aprovació.Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona de data 13 de febrer de 2012, entrat al
Registre general d’aquest Ajuntament el 22 de febrer de 2012, amb el núm. 2521, on
es notifica en relació al fons perdut per al finançament d’actuacions de competència
municipal “Fons de subvencions”, per a l’exercici de 2012, s’atribueix, en principi, i per
a l’esmentat exercici, una subvenció de 248.700,00 euros a l’Ajuntament de
Palafrugell.
En aquest sentit es comprova l’Ajuntament de Palafrugell té previst executar durant
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l’exercici 2012, les següents actuacions:
Actuacions inversió
Aplicació

Denominació
Import
Millora de les escales de Garbí i del Passeig de Xavier
21.150.61926 Misserachs, a LLafranc.
169.716,00€
Reparació de la calçada dels carrers de la Metal·lurgi,
20,150,61928 Gas, Indústria i Pals, a la circunvalació de Palafrugell. 540.000,00€
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció total de dos-cents quarantavuit mil set-cents euros (248.700,00 €), dins l’àmbit del Programa de concessió de
subvencions a fons perdut per al finançament d’actuacions de competència municipal
“Fons de Subvencions” corresponent a l’any 2012, pel finançament parcial de
l’execució de les següents actuacions:
Actuacions inversió
Aplicació

Denominació
Import
Millora de les escales de Garbí i del Passeig de Xavier
21.150.61926 Misserachs, a LLafranc.
169.716,00€
Reparació de la calçada dels carrers de la
Metal·lurgia, Gas, Indústria i Pals, a la circunvalació
20,150,61928 de Palafrugell.
540.000,00€
Segon.- Facultar al senyor Alcalde-President de l’Ajuntament per a la formalització
dels documents necessaris derivats de la tramitació d’aquest acord.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Serveis Tècnis i d’Intervenció.

12. PROPOSTES URGENTS
12.1 EDUCACIÓ
12.1.1 CONVENI COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL – JORDI PADROSA PLAZA
Atesa la proposta de l’Institut Baix Empordà, centre depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d’un alumne del PQPI, Auxiliar de Serralleria i
Construccions Metàliques, lloc de pràctiques itinerant per la Federació de Municipis
Catalunya.
Atès que l’horari de pràctiques s’ha pogut adaptar es proposa del 9 de març de 2012
al 30de març de 2012, amb un horari de dilluns a divendres de 8 a 13 hores
Atès que s’ha realitzat una proposta de conveni entre l’Àrea d’Educació i l’Institut Baix
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Empordà per a la realització de les pràctiques de Formació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2011-2012 i s’accepti
l’alumne proposat, JORDI PADROSA PLAZA per a la realització de les pràctiques del
PQPI, del 9 de març de 2012 al 30 de març de 2012, amb un horari de dilluns a
divendres de 8 13 hores.

12.1.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL – BEATRIZ ARIZA HURTADO
Atesa la proposta de l'Institut La Bisbal, centre depenent del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d'una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior
d'Educació Infantil a l'Escola Bressol Belluguets.
Atès que l'horari de pràctiques s'ha pogut adaptar al horari de l'esmentada Escola
Bressol, del 5 de març al 20 d'abril de 2012, de dilluns a divendres de 15h a 18h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2011-2012 i s'accepti
l'alumna proposada BEATRIZ ARIZA HURTADO per a la realització de pràctiques del
Cicle Formatiu de Grau Superior, d'Educació Infantil del 5 de març al 20 d'abril de
2012, de dilluns a divendres de 15h a 18h.

12.1.3 SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL ALS DOS INSTITUTS, EN
LA PETICIÓ PER PODER IMPLANTAR LA JORNADA INTENSIVA EN EL CURS
ESCOLAR 2012 - 2013.- Aprovació.Atès el compromís del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
d’estudiar de fer jornada intensiva en els centres d’educació secundària i d’iniciar una
prova pilot per al curs 2012-2013.
Donat que els respectius Consells Escolars de Centre dels dos instituts de la població:
Institut Baix Empordà i Institut Frederic Martí Carreras han votat i aprovat per
unanimitat sol·licitar al Departament d’Ensenyament autorització per poder implantar la
jornada intensiva en el curs escolar 2012-2013.
Atès que han sol·licitat el suport de l’Ajuntament en la seva demanda, argumentada en
punts importants com la millora del rendiment acadèmic dels alumnes, la conciliació de
la vida familiar i l’estalvi econòmic.
Donat que la petició de jornada intensiva ha estat aprovada unànimement pels
Consells Escolars dels respectius Centres, on hi ha representació de totes les parts a
les quals pot afectar la modificació i que hi han mostrat la seva conformitat.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar suport als dos instituts de Palafrugell en la seva petició d’implantar la
jornada intensiva en el curs escolar 2012-2013.
Segon.- Traslladar aquest suport al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als efectes oportuns.

12.1.4 CONVENI DE COLABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL – AZZEDINE HADDADI
Atesa la proposta de l'Institut Baix Empordà, centre depenent del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part de l'alumne del PQPI d'Auxiliar de serralleria i
construccions, de forma itinerant.
Atès que l'horari de pràctiques s'ha pogut adaptar a les necessitats dels serveis, els
dimecres, dijous i divendres de 8h a 13h del de març al 30 de març de 2012
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per el curs 2011-2012 i s'accepti
l'alumne proposat, AZZEDINE HADDADI, per a la realització de les pràctiques del
PQPI els dimecres, dijous i divendres de 8h a 13 hores de 2012

12.1.5 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL – MARTA GARCIA CARBALLO
Atesa la proposta de l'Institut Santa Coloma de Farners, centre depenent del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la
realització de pràctiques per part d'una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior
d'Educació Infantil, a l'Escola Bressol Belluguets.
Atès que l'horari en pràctiques s'ha pogut adaptar al horari de l'esmentada Escola
Bressol i es proposa del 12 de març al 25 de maig de 2012 de dilluns a divendres de
9a13h i de 14 a 17h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per el curs 2011-2012, i s'accepti
l'alumna proposada, MARTA GARCIA CARBALLO, per a la realització de pràctiques
del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil, del 12 de març al 25 de maig,
de dilluns a divendres de 9 a13h i de 14 a 17h.

12.1.6 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
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CENTRES DE TREBALL – CRISTINA MASCAROS LACASA
Atesa la proposta de l'Institut La Bisbal, Centre depenent del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d'una alumna del Cicle formatiu de Grau Superior
d'Educació Infantil, a l'Escola Bressol Belluguets.
Atès que l'horari de pràctiques s'ha pogut adaptar als horaris de l'esmentada Escola
Bressol, del 5 de març al 20 d'abril de 2012, de dilluns a divendres de 15h a 18h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2011-2012 i s'accepti
l'alumna proposada, CRISTINA MASCARÓS LACASA per a la realització de les
pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil del 5 de març al 20
d'abril de dilluns a divendres de 15h a 18h.

12.1.7 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL – OLGA PONT LARA
Atesa la proposta de l'Institut La Bisbal, centre depenent del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d'una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior
d'Educació Infantil a la Llar d'Infants Tomanyí.
Atès que l'horari de pràctiques s'ha pogut adaptar a les hores d'obertura de
l'esmentada llar d'infants, del 23 d'abril al 30 de juny, de dilluns a divendres de 8h a
15h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Conveni de col·laboració en pràctiques per el curs 2011-2012 i s'accepti
l'alumna proposada, OLGA PONT LARA, per a la realització de pràctiques del Cicle
Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil del 23 d'abril al 30 de juny, de dilluns a
divendres de 8h a 15h.

12.2. OBRES PÚBLIQUES
12.2.1 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST I TÍTOL DE LA MEMÒRIA VALORADA
PER AL CONDICIONAMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA I ENTORN, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’octubre de 2011 en que s’aprova la
nova sol·licitud d’inclusió al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2011 per
les obres de condicionament del Centre d’Acollida Turística i entorns, a Palafrugell.
Atesa la memòria valorada per al condicionament del Centre d’Acollida Turística i
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entorn, a Palafrugell, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de novembre de
2011, amb un pressupost d’execució per contracte de 335.186,56 €, amb el 18% d’IVA
inclòs.
Atès que en data 18 de novembre de 2011 i número de registre d’entrada 17107, s’ha
rebut un escrit del Departament de Governació i Relacions Institucionals - Secretaria
General - Serveis Territorials a Girona en el qual ens demanen completar la
documentació tramesa per poder estudiar la petició d’inclusió al Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2011.
Atès que en data 25 de gener de 2012 i número de registre de sortida es va trametre
als Serveis Territorials de Girona la documentació requerida anteriorment.
Atès que en data 24 de febrer de 2012 i número de registre d’entrada 2637 s’ha rebut
un escrit dels Serveis Territorials de Girona, en el qual ens requereixen més
documentació tècnica i administrativa, entre la qual cal que la memòria valorada
objecte de subvenció passi a ser projecte executiu i que del pressupost s’elimini el
capítol 7 (Mobiliari interior).
Atès l’informe redactat en data 7 de març de 2012 pels tècnics de l’Àrea de Projectes i
Obres en el qual s’informa del canvi de títol de la memòria valorada que passa a
anomenar-se “Projecte Bàsic i Executiu per al condicionament del Centre d’Acollida
Turística i entorn, a Palafrugell” i de la supressió del capítol 7 de mobiliari interior, per
la qual cosa el pressupost d’execució per contracte del projecte passa a ser
273.880,82 €, amb el 18% d’IVA inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del canvi de títol i del pressupost de la Memòria
valorada per al condicionament del Centre d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell
que passa a ser el següent:
Nou títol: “Projecte Bàsic i Executiu per al condicionament del Centre d’Acollida
Turística i entorn, a Palafrugell”
Nou pressupost: 273.880,82 €, pressupost d’execució per contracte amb el 18% d’IVA
inclòs.
Segon.- Sotmetre aquest acord de Junta de Govern Local a ratificar en el proper Ple
Municipal.

12.3 RENDES
12.3.1 LIQUIDACIÓ PROVISIONAL EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DOICAT SL.Aprovació
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2009 pel qual es ratifica
l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2008 per tal que l’Àrea
de serveis municipals adjudiqui les obres de reposició de la legalitat urbanística
alterada procedint a l’enderroc de l’antena de telefonia mòbil i les obres
Junta de Govern Local de 8 de març de 2012

49

Ajuntament de Palafrugell

complementàries a la coberta de l’edifici situat al carrer Suquet 2-4 de Calella de
Palafrugell.
Atès que el referit acord estableix que el cost de les obres executades sigui liquidat a
la societat DOICAT 1998 SL.
Vist l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment administratiu comú, que diu textualment:
“1. És procedent l’execució subsidiària quan es tracta d’actes que, pel fet de no ser
personalíssims, poden ser realitzats per algú diferent de la persona obligada.
2. En aquest cas, les administracions públiques han de realitzar l’acte, elles mateixes o
per
mitjà de les persones que determinin, a costa de la persona obligada.
3. L’import de les despeses, danys i perjudicis s’ha d’exigir d’acord amb el que disposa
l’article anterior.
4. Aquest import pot liquidar-se provisionalment i realitzar-se abans de l’execució, amb
vista a la liquidació definitiva.”
Vist els pressupostos presentats per tal de procedir a l’enderroc de l’antena de
telefonia mòbil i les obres complementàries a la coberta de l’edifici situat al carrer
Suquet 2-4 de Calella de Palafrugell per un import total de 3.592,11 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar provisionalment la liquidació en concepte d’execució subsidiària a
nom de la societat DOICAT 1998 SL per l’enderroc de l’antena de telefonia mòbil i les
obres complementàries a la coberta de l’edifici situat al carrer Suquet 2-4 de Calella de
Palafrugell per un import total de 3.592,11 euros.
Segon.- Notificar el present acord a DOICAT 1998 SL informant que el pagament de la
liquidació aprovada en el punt anterior s’haurà de fer efectiu una vegada es notifiqui el
corresponent document liquidatori.

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

Junta de Govern Local de 8 de març de 2012

50

