Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
MARÇ DE 2012

Núm.: JGL2012/11
Dia i hora: 15/03/2012 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 convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les 9 del matí del dia 15 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 8 de
març de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la Corporació.
S'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 233/09- DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 508/12, de data 8 de març de 2012, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Joaquim Salabert Clarà, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 233/09, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 31 de juliol de 2009 per a la reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Independència número 28, a Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 7 de març de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 2.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 12 d’agost de 2009
pel senyor Joaquim Salabert Clarà, 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 2.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 233/09, 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 Joaquim Salabert Clarà i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 118/12.- 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: Anna Miquel Rigau
Obra Reforma interior no estructural
Carrer Cesàrea, 15 Pis:2
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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Expedient nº
118/12
Condicions
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT NÚMERO 517/09 A FAVOR DEL SENYOR ISIDRO MARQUÉS
VILLAVECCHIA.- Aprovació.Vista la instància de data 27 de febrer de 2012 i número de registre d’entrada 2668,
presentada pel senyor Augusto Le Monnier Gotor, sol·licitant la transmissió de la
llicència d’obres corresponent a l’expedient 517/09, a favor del senyor Isidro Marqués
Villavecchia, constituïda per:
Llicència d’obres majors per a la rehabilitació d’un habitatge existent situat al
carrer Poues número 4 de Llofriu, al terme municipal de Palafrugell, atorgada en
virtut de l’acord de la Junta de Govern Local en data 4 de desembre de 2009 amb
número d’expedient 517/09, a favor del senyor Augusto Le Monnier Gotor,
condicionada, entre d’altres coses, a:
a)
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.
Atès que en l’escrit presentat en data 27 de febrer de 2012 i número de registre
d’entrada 2668, es sol·licita la transmissió de la llicència d’obres corresponent a
l’expedient número 517/09, i tots els annexos derivats d’aquesta, a favor del senyor
Isidro Marqués Villavecchia, adjuntant, entre d’altres coses, document signat per les
dues parts, en el que es comunica la cessió de la llicència d’obres corresponent a
l’expedient 517/09 per part del senyor Augusto Le Monnier Gotor, i del qual es desprèn
que s’adquireixen els drets i deures sobre la llicència esmentada per part del senyor
Isidro Marqués Villavecchia.
Atès el que disposa l’article 86 del Decret 179/95 de 13 de juny pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la transmissió de la llicència d’obres corresponent a l’expedient
número 517/09, i tots els annexos derivats, a favor del senyor Isidro Marqués
Villavecchia, condicionada al previ dipòsit per part d’aquest, a la Tresoreria municipal
d’aquest Ajuntament, de la quantitat total 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.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Augusto Le Monnier Gotor, amb domicili a
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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efectes de notificació a la plaça Letamendi número 5 de Barcelona (CP 08007).
Tercer.- Notificar aquest acord el senyor Isidro Marqués Villavecchia, amb domicili a
efectes de notificació al carrer Muntaner número 400 de Barcelona (CP 08010).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria municipal d’aquest
Ajuntament pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3. CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE MILLORA DE LES ESCALES DE GARBÍ I DEL PASSEIG DE
XAVIER MISERACHS A LLAFRANC.- Aprovació plec i inici procediment.Es dóna compte de l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a la millora de les escales de Garbí i del passeig de Xavier
Miserachs, a Llafranc, inclose a la memòria valorada Ref. 28-11, de setembre de 2011,
redactada per l'Àrea d'Urbanisme de Serveis Municipals.
Atès que el pressupost base de licitació d'aquest servei és de 169.715,72 €, IVA
inclòs, a la baixa, amb un termini previst de tres mesos per a l'execució de les obres
objecte del contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques,
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les
obres per a la millora de les escales de Garbí i del Passeig de Xavier Miserachs, a
Llafranc, incloses a la memòria valorada Ref.28-11, setembre de 2011, per import de
169.715,72 € IVA inclòs, a la baix.
Segon.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61926 “Millora Escales de Garbí i Passeig X. Miserachs”es
urbanes”, del pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2012. serà
requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari
estigui en fase disponible, per l'import de licitació.
Tercer.- Convidar a les següents empreses perquè presentin proposta tècnica i
econòmica, fins el dia 29 de març de 2012, a les 18:00 hores, que seguidament es
relacionen:
–
–
–
–

EXCAVACIONES TODI 3000 SL (B-17860313)
JARDINERIA ROSÉS AMETLLERS SL (B-17586165)
PRICU 2001, SL (B-17683608)
PERE GIRALT SAGRERA SA (A-17121849)

3.2 LICITACIÓ SELECCIÓ MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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PROFESSIONALS.- Aprovació del plecs i convocatòria.Havent estat redactat el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que regiran en
el contracte administratiu de serveis d'una Mútua d'accidents de Treball i malalties
professionals a la Seguretat Social, als treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell
Atès que actualment l'Ajuntament de Palafrugell té contractada ACTIVA MÚTUA 2008,
amb domicili al carrer Clavé, 2 (17200) de Palafrugell, fins el dia 31 de maig de 2012,
que és quan finalitza el contracte de prestació que té concertat amb l'Ajuntament de
Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el
Plec de condicions particulars reguladores del contracte de Mútua d'accidents de
treball i malalties professionals dels treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell, i
disposar-ne l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si
s’escau, de presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en l’article 277 de la
mateixa llei catalana.
El finançament de totes les prestacions que s'integren en el contracte, no suposaran
cap desemborsament econòmic per part de l'Ajuntament de Palafrugell, el qual
assumeix únicament l'obligació d'ingressar les quotes exigides per la Seguretat Social
en la quantia, contingències i formes que determini el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials.
Segon.- Convocar licitació oberta, a l’empara del que disposa el Reial decret legislatiu
3/2011, pel qua s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic,
publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé
aquesta s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions
contra el plec, de conformitat amb el que determina l’article 122.2 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Tercer.- Es formalitza el preavís o denuncia prèvia de finalització de contracte, amb
antel.lació suficient, amb ACTIVA MUTUA 2008, amb els efectes administratius
pertinents, ja que el contracte finalitza el dia 31 de maig de 2012.
Quart.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que
s’estableix al Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

3.3 CONTRACTE MENOR D'OBRES, DE PAVIMENTACIÓ DE LES VIES G - A - BC - D - G NORD - F NORD I B NORD DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que des de la Regidoria de l'Àrea de Serveis Municipals s'ha sol·licitat la
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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realització de obres de pavimentació de les vies G – A – B – C – D – G Nord – F Nord i
B Nord del Cementiri Municipal de Palafrugell.
Per aquest motiu l'Àrea de Serveis Municipals ha elaborat una memòria, amb plànols i
amidaments de les obres que s'han de realitzar, aprovada per la Junta de Govern
Local del dia 8 de març de 2012, per un import de 38.504,27 € IVA inclòs.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses:
–
–
–

PERE GIRALT SAGRERA SA (A-17121849) --- (40.613,77 € IVA inclòs)
CONSVIDAL SL (B-17534694)
--- (40.164,97 € IVA inclòs)
ANEMCO SL ( B-17284225)
--- (37.500,00 € IVA inclòs)

Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contracte menor
d'obres.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a ANEMCO SL, CIF B-17284225, amb domicili al carrer Mestre
Sagrera, 47-53 baixos 1 (17200) Palafrugell, el contracte menor d'obres de
pavimentació de les vies G – A – B – C – D – G Nord – F Nord i B Nord del Cementiri
Municipal de Palafrugell, per import de 37.500,00 euros IVA inclòs.
Segon.- Atesa l'escassa quantia del contracte no caldrà dipositar la garantia definitiva
del 5% del preu d'adjudicació.

3.4 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, PER A LA MILLORA DEL PASSEIG, DES DEL CARRER CAP DE
CREUS FINS EL MIRADOR DE CARLES SENTÍS, A CALELLA DE
PALAFRUGELL.- Aprovació plec i inici procediment.Es dóna compte de l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a la millora del Passeig, des del carrer Cap de Creus fins al
Mirador de Carles Sentís, a Calella de Palafrugell, inclosa a la memòria valorada
Ref.31-11, de setembre de 2011, redactada per l'Àrea d'Urbanisme de Serveis
Municipals.
Atès que el pressupost base de licitació d'aquest servei és de 110.995,19 € IVA inclòs,
a la baixa, amb un termini previst de dos mesos per a l'execució de les obres objecte
del contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques,
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les
obres, de millora del Passeig, des del carrer Cap de Creus fins al Mirador de Carles
Sentís, a Calella de Palafrugell, per import de 110.995,19 € IVA inclòs, a la baixa.
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61927 “Millora Passeig Cap de Creus fins al Mirador Carles
Sentís” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2012. Serà requisit
necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en
fase disponible, per l’import de licitació.
Tercer.- Convidar a les següents empreses perquè presentin proposta tècnica i
econòmica, fins el dia 29 de març de 2012, a les 18,00 hores, que seguidament es
relacionen:
–
–
–
–

EXCAVACIONES TODI 3000 SL - (B-17860313)
JARDINERIA ROSES AMETLLERS SL - (B-17586165)
PRICU 2001 SL – (B-17683608)
PERE GIRALT SAGRERA SA - (A-17121849)

3.5 CONTRACTACIÓ, MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DE LA CALÇADA DELS CARRERS METAL·LÚRGIA, GAS,
INDÚSTRIA I PALS, A LA CIRCUMVAL·LACIÓ NORD DE PALAFRUGELL.Aprovació dels plecs i inici del procediment.Havent estat redactat el Plec de Clàusules Administratives i Particular que regiran, la
contractació, mitjançant licitació, de les obres de reparació de la calçada dels carrers
Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la circumval·lació nord de Palafrugell.
Atès el que estableix el Reaial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules econòmiques, administratives particulars i
prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte, mitjantçant la modalitat
de licitació oberta, de les obres de reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia,
Gas, Indústria i Pals, a la circumval·lació nord de Palafrugell, amb un pressupost base
de licitació de 540.000, 00 euros IVA inclòs, i un termini d'execució de 2 mesos, i amb
càrrec a la partida pressupostària 21 150 61928 “Tractament urba, dels carrers
Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la circumval·lació nord de Palafrugell”, i disposarne l'exposició al públic, per un període de 20 dies hàbils als efectes, si s'escau, de
presentació de reclamacions, d'acord amb el previst en l'article 277 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (LMRLC).
Segon.- Convocar licitació oberta, a l'empara del que disposa el Reial Decret legislatiu
3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, de les
obres de reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
circumval·lació nord de Palafrugell, publicant-se simultàniament amb l'anunci del plec
de clàusules, el de licitació, si bé aquesta s'ajornarà el temps necessari en el supòsit
de formular-se reclamacions contra el plec, de conformitat amb el que determina
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012

7

Ajuntament de Palafrugell

l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Tercer.- Disposar, així mateix, la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, d'acord amb el que
s'estableix al Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

3.6 CONTRACTE MENOR, D'OBRES, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSERA
DE RELIGA PER TAL DE FER VISITABLE LA PART DE DALT DEL JARDÍ DE
SOTA DE LA TORRE DE CAN MARIO.- Adjudicació.S'acorda tractar aquest assumpte fora de l'ordre del dia.

4. RECURSOS HUMANS
4.1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'UNIFORMITAT DELS MEMBRES DE LA
POLICIA LOCAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.-

5. SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
PUNTA DE L'ESTELA, 9.- Aprovació.Atès que el dia 8 de març de 2012, l'Inspector de la via pública de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al Carrer Punta de
l'Estela, 9, d'Aigua Xelida (17212) Tamariu, en què fa constar que el solar es troba en
estat d'abandonament amb gran quantitat de vegetació, fet que ocasiona males
condicions d’higiene i seguretat, 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 al senyor SALUSTIANO CARMONA RODRIGUEZ amb domicili a
l'Avinguda Pompreu Fabra, 3 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació i la
brutícia de la finca situada al carrer Punta de l'Estela, 9, 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.
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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5.2 RECURS DE REPOSICIÓ EDUARD GUERRA CASTILLO - EL RUN RUN DE LA
PANXA.- Desestimació.Atès l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 2 de febrer de 2012, que
literalment diu:
Primer.- Cal que el titular, senyor Eduard Guerra Castillo, ajusti l'activitat real que
desenvolupa, a la llicència autoritzada, que és la de venda de xarcuteria i degustació
de pernil, embotits i formatges.
Segon.- Cas que no opti per l'opció primera, caldrà realitzar una nova comunicació
prèvia d’adequació per l’activitat que desenvolupa realment, i en concret per l’activitat
de bar (activitat recreativa i de restauració). Caldria aportar la següent documentació:
 Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
 Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al
decret 112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
 Formalització de la comunicació prèvia.
Tercer.- No es poden ocupar els elements comuns amb aliments i begudes (cal
comprovació dels serveis d’inspecció a efectes de salubritat).
Quart.- Cal que l’activitat disposi del corresponent full de reclamacions, d’acord amb el
que estableix la normativa.
Cinquè.- Lavabos: S’han d’adaptar a la normativa esmentada, ja que actualment no
compleixen per una activitat de bar (servei de taula per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes acompanyades de tapes i entrepans).
Atès que el dia 5 de març de 2012, registre d'entrada 3124 el senyor EDUARD
GUERRA CASTILLO, ha interposat recurs de reposició contra l'acord de Junta de
Govern Local anteriorment esmentat, i en què sol·licita s'acordi la nul·litat de l'esmentat
acord, ja que entén que no està motivat ni justificat, i no té l'obligació de clausurar
l'esmentada activitat.
Atès que existeix un error en el plantejament del recurs de reposició, en el sentit que
s'interpreta que l'Ajuntament vol clausurar l'esmentada activitat, quan ha estat el propi
titular d'aquesta el que s'ha donat de baixa i l'ha tancada, amb efectes 29 de febrer de
2012, tal i com es reconeix en la Resolució de l'alcaldia 497/2012, en què s'accepta la
baixa voluntària de l'activitat de venda de xarcuteria i degustació, ubicada a Plaça
Nova, 14, a nom del senyor Eduard Guerra Castillo.
Atès que no existeix falta de motivació ni justificació en l'acord de Junta de Govern
Local de 2 de febrer de 2012, sinó que se li plantegen una sèrie d'opcions per
regularitzar la situació en la que es troba l'activitat.
Atès que l'esmentat acord de Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012, ja no
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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produirà efectes jurídics al haver-se donat de baixa l'activitat per renúncia voluntària, el
dia 29 de febrer de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de
Govern Local de 2 de febrer de 2012, en el sentit que aquest es troba justificat, motivat
i presenta diverses opcions o alternatives per regularitzar la situació administrativa.

5.3 REGISTRE FUNCIONARIS HABILITATS ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.Aprovació.Atès que és necessari facilitar als ciutadans, per part de l'Ajuntament de Palafrugell, la
identificació d'aquests, mitjançant signatura electrònica o certificat digital, quan no en
disposin, per realitzar tràmits administratius en qualsevol administració pública.
Atès que l'article 22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics estableix que quan un ciutadà no disposi de signatura electrònica o
certificat digital, la seva identificació podrà ser vàlidament realitzada per funcionaris
públics mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica de què estiguin dotats.
Atès que en aquest cas, el ciutadà haurà d'identificar-se mitjançant el DNI i prestar
consentiment exprés mitjançant formulari, perquè així en quedi constància.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell ha de mantenir actualitzat en el registre de
funcionaris habilitats, la identificació anteriorment esmentada.
Atès el que estableix la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear el registre de funcionaris habilitats per identificació dels ciutadans que no tinguin
signatura electrònica o certificat digital, als efectes del que disposa l'article 22 de la
Llei 11/2007, que estarà format per:
–
–
–

Dolores Perea Jiménez – Grup C1
Joan Giró Rue – Grup C2
Dolors Casado Leon – Grup C2

6. ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 EXECUCIÓ DE LA FIANÇA DEPOSITADA PER LA SOCIETAT
CONSTRUCCIONS DUCA, S.A. PER GARANTIR LA CORRECTA REPOSICIÓ DE
LES OBRES D'URBANITZACIÓ, A L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D'OBRES
NÚMERO 736/06. Aprovació.Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 de març de 2007, va
concedir llicència d’obres majors, expedient número 736/06, a la societat
Construccions Duca, S.C. per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de tres
habitatges a la finca situada al carrer Torroella número 79, a Palafrugell, amb el dipòsit
d’una finança de sis mil euros per garantir la correcta reposició de les obres
d’urbanització.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2008, va
aprovar la transmissió de la llicència d’obres majors, expedient número 736/06, en
favor del senyor Jordi Baster Ros, condicionada al previ dipòsit a la tresoreria
municipal de la quantia de 6.000 euros en concepte de garantia per a la correcte
reposició de les obres d’urbanització.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2042/10, de data 23 d’agost de 2010, es
va requerir al senyor Jordi Baster Ros perquè de manera immediata, amb un màxim de
quinze dies, deixés lliure la via pública portant a terme la retirada de les tanques
metàl·liques, el provisional d’obres, les estructures metàl·liques i resta de materials que
ocupen la vorera del carrer Torroella número 79, a Palafrugell. Així mateix, es va
requerir al senyor Jordi Baster Ros perquè en el termini de quinze dies des de la
recepció del requeriment, restituís la vorera del carrer Torroella número 79, a
Palafrugell, al seu estat anterior, deixant-la en perfecte estat de seguretat, salubritat i
ornat públic i a l’hora portés a terme el tancament amb obra de la planta baixa de
l’edifici situat al carrer Torroella número 79, a Palafrugell, a fi i efecte d’impedir-hi el
lliure accés, fent-li l’advertiment que en cas contrari s’executaria subsidiàriament per
part d’aquest ajuntament.
Atès el trasllat de l’anterior resolució fou notificat al senyor Jordi Baster Ros en data 1
de setembre de 2010.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2862/10, de data 2 de desembre de
2010, es varen reiterar els requeriments efectuats per Resolució de l’Alcaldia número
2042/10, de data 23 d’agost de 2010, al senyor Jordi Faster Ros.
Atès el trasllat de l’anterior resolució fou notificat al senyor Jordi Baster Ros en data 21
de desembre de 2010.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 168/11, de data 24 de gener de 2011, es
va desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Jordi Baster Ros contra la
Resolució de l’Alcaldia número 2862/10, de data 2 de desembre de 2010, la qual fou
ratificada.
Atès el trasllat de l’anterior resolució fou notificat al senyor Jordi Baster Ros en data 10
de febrer de 2011.
Atès que davant de la constatació que l’obra situada al carrer Torroella número 79, a
Palafrugell, estava totalment aturada, amb estat d’abandonament i lliure accés al seu
interior, i a més no s’havia donat compliment al condicionant establert a l’acord pres
per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2008, per acord
de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2011, previ
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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tràmit d’audiència a les parts, es va declarar la caducitat de l’expedient de llicència
d’obres expedient número 736/06.
Atès el trasllat de l’anterior acord fou notificat a la societat Construccions Duca, S.C.
en data 3 de juny de 2011 i al senyor Jordi Baster Ros en data 9 de juny de 2011,
sense que aquest acord fos recorregut per les parts, per la qual cosa va esdevenir
ferm en via administrativa i jurisdiccional.
Atès que es constata que actualment l’obra situada al carrer Torroella número 79, a
Palafrugell, està totalment aturada, amb estat d’abandonament i lliure accés al seu
interior, i a més s’està ocupant la via pública, amb el perill que això representa per a
les persones i els béns de les persones usuàries de la mateixa, per la qual cosa es
urgent actuar per poder donar solució a tota aquesta problemàtica.
Atès el contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Executar la fiança dipositada per la societat Construccions Duca, S.C. per un
import de sis mil euros (6.000 €).
Segon.- Notificar el contingut d’aquest acord a totes les persones interessades,
concedint-les un termini de deu dies, des de l’endemà de la data de notificació
d’aquest acord, perquè puguin formular les al·legacions que estimin convenients en
defensa dels seus interessos.

6.2 CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS
D'ENDERROC D'UNA ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL INSTAL·LADA AL
CARRER SUQUET NÚMEROS 2-4, A CALELLA DE PALAFRUGELL. Adjudicació.Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor dels treballs d’enderroc i retirada
d’una antena de telefonia mòbil i les obres complementàries al carrer Suquet números
2-4, a Calella de Palafrugell, amb un pressupost d’execució de la part tècnica de mil
quatre-cents setze euros (1.416 €) IVA inclòs, i un pressupost d’execució de la part
d’obra de dos mil cent setanta-sis euros amb onze cèntims (2.176,11 €) IVA inclòs.
Atès que el senyor Alfonso Font Carbó, ha presentat una oferta per un import de mil
quatre-cents setze euros (1.416 €) IVA inclòs, per efectuar els treballs tècnics de
l’enderroc i retirada d’una antena de telefonia mòbil i les obres complementàries al
carrer Suquet números 2-4, a Calella de Palafrugell.
Atès que la societat Construccions i Reformes Germans Ferrer, S.L., amb NIF número
B-17766163, ha presentat una oferta per un import de dos mil cent setanta-sis euros
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012
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amb onze cèntims (2.176,11 €) IVA inclòs, per a l’execució de la part d’obra dels
treballs d’enderroc i retirada d’una antena de telefonia mòbil i les obres
complementàries al carrer Suquet números 2-4, a Calella de Palafrugell.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor d’obres per a l’execució
subsidiària dels treballs d’enderroc i retirada d’una antena de telefonia mòbil i les obres
complementàries al carrer Suquet números 2-4, a Calella de Palafrugell.
Segon.- Adjudicar els treballs tècnics corresponents a les obres d’enderroc i retirada
d’una antena de telefonia mòbil i les obres complementàries al carrer Suquet números
2-4, a Calella de Palafrugell, a la societat Alfonso Font Carbó, domiciliada al carrer
Hospital número 46, 17230 Palamós, per la quantia de mil quatre-cents setze euros
(1.416 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21.151.22608 Despeses derivades
d’execucions subsidiàries.
Tercer.- Així mateix, adjudicar els treballs d’obra corresponents a les obres d’enderroc
i retirada d’una antena de telefonia mòbil i les obres complementàries al carrer Suquet
números 2-4, a Calella de Palafrugell, a la societat Construccions i Reformes Germans
Ferrer, S.L., amb NIF número B-17766163, domiciliada al carrer Sant Pere número 64,
a Palafrugell, per un import de dos mil cent setanta-sis euros amb onze cèntims
(2.176,11 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21.151.22608 Despeses derivades
d’execucions subsidiàries.
Quart.- Atesa la quantia del contracte, no és necessari constituir garantia definitiva.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde, Juli Fernández Iruela, perquè en representació
d’aquest ajuntament procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que
siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

6.3 CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS
D'ESTABILITZACIÓ D'UN TALÚS I EL TANCAMENT DE L'OBRA SITUADA AL
CARRER SA RONCADORA NÚMERO 14, A TAMARIU. Adjudicació.Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor dels treballs d’estabilització d’un
talús i el tancament de l’obra situada al carrer Sa Roncadora número 14, a Tamariu, de
manera sòlida i segura, amb un pressupost d’execució de nou mil set-cents setantacinc euros (9.775 €) IVA inclòs.
Atès que la societat Construccions i Obres Freitas, S.L. ha presentat una oferta per un
import de nou mil set-cents setanta-cinc euros (9.775 €) IVA inclòs, per efectuar els
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treballs d’estabilització d’un talús i el tancament de l’obra situada al carrer Sa
Roncadora número 14, a Tamariu.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor d’obres per a l’execució
subsidiària dels treballs d’estabilització d’un talús i el tancament de l’obra situada al
carrer Sa Roncadora número 14, a Tamariu, de manera sòlida i segura.
Segon.- Adjudicar els treballs d’estabilització d’un talús i el tancament de l’obra situada
al carrer Sa Roncadora número 14, a Tamariu, de manera sòlida i segura, a la societat
Construccions i Obres Freitas, S.L., amb CIF B-17270919, domiciliada a la
urbanització La Vinya número 9, Begur (17255), per la quantia total de nou mil setcents setanta-cinc euros (9.775 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21.151.22608
Despeses derivades d’execucions subsidiàries.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte, no és necessari constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar al senyor alcalde, Juli Fernández Iruela, perquè en representació
d’aquest ajuntament procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que
siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

7. PLA DE BARRIS
7.1 CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 6.5. JORNADA
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES: "COMPARTIM ELS ERRORS PER MILLORAR
ELS NOSTRES ÈXITS" EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS
2011.- Adjudicació.Vista la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a la l’execució
de l’actuació 6.5: Jornada d’Intercanvi d’Experiències: “Compartim els errors per
millorar els nostres èxits” dins el marc del projecte Treball als Barris 2011.
Vist l’informe de la cap d’àrea de Pla de Barris.
Vist que s’ha presentat la següent proposta d’honoraris:
- Mar Morollón Pardo – ........................... 4.336,50 € (IVA inclòs)
Un cop valorada la proposta rebuda per a dur a terme el servei durant el període de 31
de desembre de 2011 a 30 de desembre de 2012, ambdós inclosos, en base als
següents criteris:
- Preu
- Reconeguda experiència en aquesta tipologia d’accions
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- Coneixement de la Llei de Barris
- Coneixement de les necessitats de l’àrea en aquesta matèria
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Adjudicació del contracte menor de serveis per a l’execució de l’actuació 6.5: Jornada
d’Intercanvi d’Experiències: “Compartim els errors per millorar els nostres èxits” dins el
marc del projecte Treball als Barris 2011 a Mar Morollón Pardo.
Aquesta despesa suposa un import de 4.336,50 euros, a càrrec de la partida
20.231.22613 “Millora convivència espais comuns” del pressupost de 2012.
Es proposa que la forma de pagament sigui prèvia presentació de factura un cop
realitzada la tasca objecte del contracte..
Que d’acord amb l’estableix a l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de
Palafrugell s’aprovi la present proposta de despesa per tal que sigui retingut el crèdit
de la partida pressupostària per a la seva utilització.

8. SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA QUATRIANUAL PISCOLABIS - Aprovació
Vista la instància núm. 3260 de data 07 de març d’enguany, presentada pel senyor
AHMED LASSMI GHARBAQUI per tal de modificar la superfície de la terrassa del seu
establiment anomenat PISCOLABIS situat al carrer de Cavallers, 5 de Palafrugell.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 02 de febrer
d’enguany va autoritzar al senyor Ahmed Lassmi Gharbaqui a ocupar la via pública
amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires, amb una superfície de 17 m2
amb caràcter anual.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar la liquidació aprovada en data 02 de febrer de 2012 a càrrec del
senyor Ahmed Lassmi Gharbaqui per un import de 759,72 €, i donar de baixa el rebut
número 549.150.
Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, a
favor de :
CONTRIBUENT:

AHMED LASSMI GHARBAQUI

DOMICILI FISCAL:

RISSEC, 13 – 17253 MONT-RAS

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

CAVALLERS, 5 – 17200 PALAFRUGELL

Tercer.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15
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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

Taxa OVP

CONCEPTE

CATEG.
Especial

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

TEMP.

Anual

MÒDUL
21,93 €

TIPUS
Taules i
cadires
23 m2

SUP.

TARIFA TOTAL

2 m2

0,00 €

0,00 €

21 m2

44,80 €

940,80 €

Jardineres

Incloses en espai autoritzat

SUPERF.

COEF.
(5)

23 m2

5

TOTAL
109,65 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 1,050,45 € 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. 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.

8.2 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS SIGNAT AMB L'EMPRESA EULEN, SA. ALTA NETEJA A CÀRREC
DE LA BOSSA D'HORES DEL NOU LOCAL DESTINAT A OFICINA DEL
DISPOSITIU INSERCIÓ SOCIOLABORAL
"TREBALLA'T PEL TEU FUTUR",
SITUADA AL CARRER DARÓ, 53 BAIXOS LOCAL A.- Aprovació.Atès que amb motiu de l’entrada en funcionament del Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral “treballa't pel teu futur” s'ha llogat un local al carrer Daró, 53 Baixos –
Local A, el qual no està donat d’alta al servei municipal de neteja de dependències.
Atès que l'Ajuntament disposa d'una bossa d'hores a lliure disposició (394 en total)
sense càrrec, oferides per l'empresa adjudicatària del servei, EULEN, com a millora del
contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Incorporar l'oficina del Dispositiu d'Inserció Sociolaboral ubicada al carrer
Daró, 53 al lot núm. 3 del servei de neteja dels edificis municipals i procedir a realitzar
els treballs amb càrrec a la bossa d'hores disponible, a raó de dues hores setmanals
més 0,5 hores mensuals per la neteja de vidres, el que suposaria un total de 88,20
hores, d'acord amb el quadre següent:
CATEGORIA
Netejadora

H. SETMANA
2
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Especialista
CATEGORIA
Netejadora
Especialista

H. SETMANA
2

0,5 H.

4,5 H.

H. MES (març)
4 H.
0,5 H.

TOTAL
4 H.
0,5 H.

Segon.- Les condicions tècniques particulars seran les descrites en el full adjunt.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa EULEN, SA, a la Cap de Pla de Barris i
a la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals.

8.3 REVISIÓ DE PREUS DELS SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
LA JARDINERIA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist l’escrit núm. 3322 de data 8 de març de 2012, presentat pel senyor JOAN MANEL
MONTES PONS, com a representant del CENTRE DE JARDINERIA PALAFRUGELL,
SL, sol·licitant la revisió de preus del contracte del servei de manteniment de jardineria
de Palafrugell.
Vista la clàusula 11 de revisió de preus del plec de condicions que regeix el contracte
esmentat, diu textualment: “CLÀUSULA 11. REVISIÓ DE PREUS.- Durant el primer
any no hi haurà revisió de preus, essent el contracte a risc i ventura de l’adjudicatari.
Un cop transcorregut un any s’aplicarà el 85 % de l’índex de referència l’IPC nacional
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadístic durant els dotze darrers mesos.”
Atès que s’ha comprovat que l’índex definitiu de l’IPC durant els dotze darrers mesos
que correspon de desembre de 2010 a desembre de 2011, ha estat d’un 2,4%, que
aplicant el 85% resultaria un augment del 2,04%, aquesta Àrea de Serveis considera
que es pot aprovar la revisió de preus del servei de manteniment de jardineria amb un
2,04% amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus en un 2,04% amb efectes a partir de l’1 de gener
de 2012 quedant la certificació mensual de la manera següent:
MENSUAL + 2,04%
Mant. Zones verdes
Neteja zones verdes
Manteniment jardineres
Neteja jardineres

24.995,59
3.888,58
1.633,61
131,71

TOTAL IVA INCLÒS
Junta de Govern Local de 15 de març de 2012

25.505,50
3.967,91
1.666,94
134,40

IVA
18%
8%
18%
8%

TOTAL
30.096,49
4.285,35
1.966,99
145,16
-----------------36.493,99
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Segon.- Reconèixer la següent regularització de les factures presentades els mesos
de gener i febrer i que ascendeix a 1.459,21 euros (impostos inclosos):
GENER I FEBRER
Manteniments
Neteges
TOTAL IVA INCLÒS

2 mesos
+ 2,04%
IVA
TOTAL
53.258,40
1.086,48 18%
1.282,05
8.040,58
164,03
8%
177,16
---------------1.459,21

8.4 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU
DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA (CALDERA) DE L'ÀREA DE JOVENTUT (CAN
GENÍS).- Adjudicació.Vist que des de l’any 2008, Can Genís disposa d’una nova caldera mixta per a la
instal·lació de calefacció, la qual no disposa de cap servei de manteniment preventiu.
Vist que d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis, el titular de
la instal·lació és responsable de que es realitzin els corresponents treballs de
manteniment.
Vist que l’oferta presentada per l’empresa TÈCNICS 4, SL per a la realització
d’aquests treballs de manteniment ascendeix a 115 euros anuals impostos inclosos.
Atès que de conformitat amb el pressupost presentat, la tramitació de l’expedient pot
fer-se a través de contracte administratiu de serveis de manteniment.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del sector públic.
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Serveis.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa TÈCNICS 4, SL NIF número B17232398 representada
pel senyor Miquel Crous i Ramió, el contracte administratiu de manteniment preventiu
de la caldera de Can Genís, pel preu i condicions que tot seguit es ressenyen:
a) El cost total anual del manteniment de la instal·lació esmentada ascendeix a un
total de 115 euros impostos inclosos a càrrec de la partida 11.920.21200
“conservació dependències municipals”.
b) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir
del segon any de contracte.
c) La durada del contracte s’estableix pel període de quatre anys prorrogable any a
any fins a un màxim de sis a partir de la data de la signatura del contracte.
d) El contracte de manteniment inclou, segons el vigent RITE les següents operacions
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un cop l'any:
• Comprovació i neteja si s’escau, del circuït de fums de la caldera.
• Neteja del cremador de la caldera.
• Revisió del vas d’expansió.
• Comprovació del material refractari.
• Revisió general de la caldera.
• Comprovació de nivells d’aigua en circuïts.
• Comprovació de taratge d’elements de seguretat.
• Revisió de bombes i ventiladors.
• Anàlisi de fums.
e) Condicions particulars: queden fora del contracte aquelles peces que s’hagin de
substituir.
Segon.- Facultar al senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa TÈCNICS 4, SL amb domicili a la Plaça
Monestir, 6 de 17820 – Banyoles.

8.5 MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE PASSERA
ALS JARDINS DE LA PLAÇA DE CAN MARIO.- Aprovació.Vista la memòria valorada per portar a terme les obres de construcció de passera als
jardins de la Plaça de Can Mario.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar aquesta memòria valorada per portar a terme les obres de
construcció de passera als jardins de la Plaça de Can Mario, redactada per l'Àrea de
Serveis Municipals de l'Ajuntament, i que es composa d'amidaments i amb un
pressupost d'execució per contracta de QUARANTA-UN MIL QUARANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (41.047,97 € - IVA inclòs-).
Segon.- Traslladar aquest acord a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultura.

9. RENDES
9.1. EXACCIONS - RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓ LLUÍS VERGOÑOS SOLES. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2011/04. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa del SR. LLUÍS VERGOÑOS SOLES i vist l’informe emès per SOREA,
amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 3288, de data 8 de març de 2012, que diu
textualment:
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“En contestació a la instància de data 16 de febrer de 2011, referent a la reclamació a
nom de Lluis Vergoños Soles del cr. De Begur, 42-2 de Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 218 m3 en la liquidació del període 2011/04 quan s’haurien de
haver facturat 30 m3, degut a un error a la lectura del comptador. Procedim a fer el
càlcul que correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2011/04
-lectura erronea 3449 lectura correcta 3261
-facturats 218 m3 i s’haurien d’haver facturat 30m3
En aquests moments resta de pagament el rebut pertanyent a la liquidació del
2011/04 per un import de 766,60€ .”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:

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

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

4454208
2011/04
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
30
0,6500
19,50 €
158
1,0863
171,64 €
218
201,98 €
1
1,84
1,84 €
0
0,40
0,00 €
0
0,1128
0,00 €
1
35,45
35,45 €
25,00%
50,50 €
8%
16,73 €
18%
0,33 €
314,03 €
7
0,4179
2,93 €
6
0,8854
5,31 €
38
2,2135
84,11 €
0
0
21
0,4339
9,11 €
13
0,9192
11,95 €
133
2,298
305,63 €
0
419,05 €
8%
33,52 €
452,57 €
TOTAL
766,60 €
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FACTURACIÓ ERRONEA
766,60 €
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
01/10 a 02/12/2011
1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON

4454208
2011/04
ACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
0
0,6500
0,00 €
0
1,0863
0,00 €
30
10,85 €
1
1,84
1,84 €
0
0,40
0,00 €
0
0,1128
0,00 €
1
35,45
35,45 €
25,00%
2,71 €
8%
1,44 €
18%
0,33 €
59,82 €
7
0,4179
2,93 €
0
0,8854
0,00 €
0
2,2135
0,00 €
0
0
0,00 €
21
0,4339
9,11 €
2
0,9192
1,84 €
2,298
0
13,88 €
8%
1,11 €
14,99 €
TOTAL
74,81 €
FACTURACIÓ CORRECTA
74,81 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
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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.

9.1.2
RECLAMACIÓ. CONSTRUCCIONES LOSEN S.A. APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS IAE SEGONS RESOLUCIÓ DE L'AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA.
Vista la resolució estimatoria emesa per l‘Agència Tributària de Granollers en data 5
de març de 2012, segons la qual la societat CONSTRUCCIONES LOSEN S.A.
(NIFA08586653), ha cessat de l’activitat amb número de referència 8901510025852 en
data 12 d’abril de 2010.
Atès que es comprova que consten pagats els rebuts números 459580 i 525325 en
concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents als primer, segon i
tercer trimestres de l’any 2010 i totalitat del 2011 i d’acord amb les dades comunicades
per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, i el que disposa l’article 92 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la la societat
CONSTRUCCIONS LOSEN S.A. amb NIF A08586653, prèvia presentació dels rebuts
originals pagats relacionats a continuació:
Exercici
Núm. rebut Quota municipal
Recàrrec Diputació Total a retornar
2010(1r-2n-3r 459580
64,20€
19,26€
83,46€
trimestres)
2011
525325
258,78€
77,63€
336,41€
Total a retornar
322,98€
96,89€
419,87€
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada, a l’agència tributària i als
departaments d’intervenció i tresoreria.

9.1.3 RECLAMACIÓ EL HASSAN ABARKAN BOUNOU, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.-Estimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1948 presentada en data 10 de
febrer de 2012 pel senyor EL HASSAN ABARKAN BOUNOU, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3601402EG1430S0049ZJ, al·legant tenir la condició de
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família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3601402EG1430S0049ZJ.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.4 RECLAMACIÓ. A G G APROVÁCIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE ESTIMADA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 32.70 de data 7 de març del 2012,
presentada per la senyora A G G en la qual sol·licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-0367-BD,
al·legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
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“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats a transportar-les. Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors
no són aplicables als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle
simultàniament. A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones
amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-0367-BD, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
senyora A G G, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2012

537837

GI-0367-BD

65,21 €

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-0367-BD a nom de la senyora A G G amb efectes
de l’any 2012 i posteriors.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

9.1.5 RECLAMACIÓ BOUZZIAN BELLACHI ZIANI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 650 presentada en data 16 de
gener de 2012 pel senyor BOUZZIAN BELLACHI ZIANI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 2713108EG1421S0011SQ, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
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l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 2713108EG1421S0011SQ
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.6 RECLAMACIÓ MOHAMED ZOUBIR, BONIFICACIÓ IBI 2012.- Estimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3379 presentada en data 9 de
març de 2012 pel senyor MOHAMED ZOUBIR, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3004101EG1430S0053KK, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
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- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3004101EG1430S0053KK.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.7 RECLAMACIO ATRACCIONS
CONSTRENYIMENT DESESTIMAR

FERNANDEZ

ANUL·LAR

PROVISIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 18701 de data 23 de desembre de
2011, presentada pel senyor Joan Fernàndez Ruiz en nom d'ATRACCIONS
FERNANDEZ LUPOTTO, SC per la qual sol·licita l'anul·lació del rebut 524.542 en
concepte de taxa per ocupació de la via pública per fires i barraques de l'atracció
denominada Jamaica al·legant que aquest tribut havia estat ja satisfet pel senyor
Emilio Velasco Quiros i que aquest li va cedir el dret d'instal·lació.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2011 pel qual s'autoritza
al sr. Emilio Velasco Quirós per la instal·lació de 2 atraccions a la Festa Major i en
conseqüència s'aproven les liquidacions 523615 d'import 562,80 € per l'atracció
denominada Jamaica i 523616 d'import 365,25 € per l'atracció denominada Tombola.
Atès que es comprova que en data 14 de juliol de 2011 es va fer efectiu el pagament
de la liquidació 523615 a nom del sr. Emilio Velasco Quiros per import de 562,80 € per
l'atracció denominada Jamaica.
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Atès que en data 14 de juliol de 2011 el sr. Emilio Velasco Quiros presenta escrit
informant que no assistirà a la fira i que per l'atracció denominada Jamaica la cedeix al
sr. Juan Fernàndez ( representat d'ATRACCIONS FERNANDEZ LUPOTTO SC ).
Vist l'article 7è. 2. de l'Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local vigent a l'exercici 2010, que diu
textualment:
“2.Sense prejudici del previst en el punt anterior , l’Ajuntament pot exigir dipòsit previ
de l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització de l’ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic. Quan per causes que no són imputables a
l’obligat a pagament de la taxa el dret a la utilització del domini públic no es practiqui,
l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Per les activitat incloses en l’apartat 3. Llicències per activitats recreatives,
corresponent a la Taxa per Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic , serà imprescindible el
pagament del 50% de l’import total de la taxa amb la presentació de la sol·licitud de
l’ocupació, restant condicionada l’efectivitat de l’autorització al pagament del 50%
restant. En el cas que una vegada sol·licitada l’ocupació, aquesta no es faci efectiva no
es retornarà la part ja ingressada.
Atès que per Resolució d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2011, s'accepta la renúncia
presentada i considerant que s'havia d'aplicar l'article abans transcrit es va acordar:
–
–

Aprovar la devolució del 50% de l'import pagat per l'atracció Jamaica.
Aprovar la compensació de l'anterior devolució amb l'import pendent de
l'atracció denominada Tombola, resultant un import líquid favor del Sr. Emilio
Quiros d'import 128,78 € que resta pendent de pagament a la tresoreria
municipal.

Atès que en data 14 de juliol la societat Atraccions Fernandez Lupotto SC sol·licita
autorització per instal·lar l'atracció denominada Jamaica i per resolució d'Alcaldia de
data 15 de juliol de 2011 s'autoritza l'ocupació aprovant la liquidació 524.542 per
import de 562,80 Euros.
Ates que aquesta liquidació es va notificar en data 21 de juliol de 2011, sense que es
presentés cap tipus de recurs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor Joan Fernàndez Ruiz en nom
d'ATRACCIONS FERNANDEZ LUPOTTO, SC.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada pels efectes oportuns.

9.1.8 RECLAMACIÓ PILAR RUBAU INFORMACIO EMBARGAMENT FINCA
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Vista la instància amb registre d'entrada núm. 2.300 de data 17 de febrer de 2012,
presentada per la senyora RUBAU PRATS, PILAR, al·legant no haver rebut cap
notificació anterior, i demanant informació sobre l’embargament de la finca, sítia al
carrer Sant Sebastià 39.
Atès l’informe emes per l'Àrea de Recaptació en data 05 de març de 2012, el qual diu
el següent: “El deute reclamat correspon a l’Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys, per transmissió “mortis causa” de la finca del carrer Sant Sebastià núm. 39,
titularitat de l’Herència Jacent de la Sra. Rogèlia PRATS PLA. La Sra. Prats va morir
en data 04/02/2007 i els successors no van presentar en el termini legal, la preceptiva
declaració per a liquidar l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys. Per tal
d’evitar la prescripció es va liquidar el deute a l’herència jacent.
La liquidació va ser notificada al Sr. Jordi Rubau Prats (fill), en data 24/03/2010. Contra
la liquidació no es va interposar cap recurs.
La provisió de constrenyiment va ser notificada per Edictes, després d’intentar-se dues
vegades en el domicili del carrer Sant Sebastià, 39 (Butlletí Oficial de la Província el
20/09/2010).
Examinat el testament atorgat en data 27/01/2003 per la difunta, consta un prelegat a
favor del Sr. Jordi Rubau Prats de la finca del carrer Sant Sebastià, 39, i s’institueixen
hereters universals als fills, Pilar i Jordi Rubau Prats.
Atès que no consta l’acceptació del legat o de l’herència, es va acordar l’embargament
de la finca, el qual va ser notificat als hereters; el dia 23/01/2012 rep l’embargament la
Sra. Pilar Rubau, i el dia 25/01/2012 refusa signar el Sr. Jordi Rubau.
La notificació de l’embargament a tots els possibles hereters obeeix al fet de que, al no
constar acceptat el legat, la Sra. Pilar Rubau pot tenir drets d’adquisició sobre la finca
embargada.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Informar a la senyora Pilar Rubau Prats que, de les actuacions que figuren a
l’expedient de constrenyiment, es podran obtenir còpies, mitjançant compareixença a
la Recaptació municipal de Palafrugell, una vegada acreditada la representació de la
persona sol·licitant, i el pagament previ de la taxa per expedició dels documents que
interessin.
Segon.- Informar a la interessada que continuarà el procediment de constrenyiment
pel deute pendent.

9.1.9 RECLAMACIÓ MARIA CONXA GRANÉS ROJAS, BONIFICACIÓ IBI 2012.Estimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2415 presentada en data 21 de
febrer de 2012 per la senyora M.CONXA GRANÉS ROJAS, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 001500800EG14A0001KH, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
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Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 001500800EG14A0001KH.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.10 RECLAMACIÓ JORDI RUBAU ANDÚJAR, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 633 presentada en data 16 de
gener de 2012 pel senyor JORDI RUBAU ANDÚJAR, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 4006206EG1440N0022XG, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
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3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 4006206EG1440N0022XG.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.11 RECLAMACIÓ ALÍCIA DOTES BELMONTE, BONIFICACIÓ IBI 2012.Estimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3211 presentada en data 7 de
març de 2012 per la senyora ALÍCIA DOTES BELMONTE on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3601101EG1430S0062UQ, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
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3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3601101EG1430S0062UQ.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.12 RECLAMACIÓ LIQUIDACIÓ EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA GESTION INTEGRAL
DE OBRAS Y SERVICIOS. Aprovació

Vista la Resolució de l'Alcaldia 2695/11 de data 28 de novembre de 2011 requerint a
l'empresa Gestión Integral de Obras y Servicios Altus SL per tal que porti a terme la
neteja i tancament de la finca de la seva propietat al carrer Nord, 20, informant que en
cas contrari es procediria a la seva execució subsidiària liquidant-li el cost de
l'actuació.
Atès que es comprova que no s'ha donat compliment a aquest requeriment.
Vist l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
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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 el pressupost presentat de l'actuació per import de 1.850,03 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d'execució subsidiària a nom de
l'empresa Gestión Integral de Obras y Servicios Altus SL per import de 1.850,03 euros.
Segon.- Notificar l'acord a l'empresa Gestión Integral de Obras y Servicios Altus SL

9.1.13 RECLAMACIÓ A C T IVTM APROVAR EXEMPCIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2975 de data 2 de març del 2012,
presentada pel senyor C T, A en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula 7345-CGT, atès
que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Atès que aporta certificat d'incapacitat permanent en grau d'absoluta emes per la
Seguretat Social, i on consta que la qualificació podrà ser revisada a partir del 18 de
gener de 2013.
Vist el que disposa l'article 2 del Reial Decret 1414/2006, de 1 de desembre, pel qual
es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei
51/2003, de 2 desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, segons la qual: “(...) 1. Als efectes del
disposat en la Llei 51/2003, de 2 desembre, el grau de minusvalidesa igual al 33%
s’acreditarà mitjançant els següents documents:
a. Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
b. Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició
de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c. Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent
una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
A aquests efectes, en cap cas serà exigible resolució o certificat de l'IMSERSO o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de
minusvalidesa igual al 33% dels pensionistes a que es fa referència en els paràgrafs a
i b de l’article 1.2 d’aquest Reial Decret (.....).
Referent a això els pensionistes als quals es refereix l'article 1.2 és precisament als
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citats en la consulta, pel que es conclou dient que efectivament bastaria justificant o
resolució Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de
pensionista per minusvalidesa igual al 33%, sense que sigui exigible la resolució o
certificat del IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat autònoma. Corresponent
per a acreditar al grau de minusvalidesa.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula 7345-CGT, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2012 i 2013, a nom del senyor C T, A, pel vehicle amb
matrícula 7345-CGT
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 534.427.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a la Recaptació Municipal.

9.1.14
RECLAMACIÓ.
MARIO
MASCARÓS
DESESTIMADA ANUL.LACIÓ REBUT TAXES.

BORRELL

SOL.LICITUD

Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.048 de data 5 de març del 2012,
presentada pel senyor MARIO MASCARÓS BORRELL, en la qual sol.licita l’anul.lació
del rebut pendent número 494813 en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials corresponent a l’exercici 2011, al.legant que es va pagar pel banc BBVA de
Palafrugell el dia 29 de juliol de 2011.
Vist l’informe emès pel recaptador de data 6 de març de 2012, el qual diu textualment:
“La provisió de constrenyiment del rebut 49813 es va notificar en data 02/03/2012.
Examinats els arxius i els extractes de comptes de l’Ajuntament, no consta cap ingrés
referit al rebut esmentat, per import de 458,48 Euros. Pel que respecta als períodes
d’ingrés, cal afegir que el pagament en via voluntària terminava el dia 01/08/2011.
Després es podia pagar fins el dia 02/09/2011 amb el 5% de recàrrec, però només en
les oficines de “La Caixa” o per “ Servicaixa”.
Tampoc consta cap ingrés seguint el procediment de l’article núm. 19 del Reglament
General de Recaptació ( Entitats col.laboradores amb la Recaptació municipal de
Palafrugell).
Amb data d’avui, el BBVA informa telefònicament que per una errada informàtica no es
va efectuar l’ingrés, i que pagaran amb el 10% de recàrrec, via transferència bancària.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor MARIO MASCARÓS
BORRELL.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresoreria.
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9.1.15 RECLAMACIÓ JUAN MANUEL LÓPEZ MARTÍN, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3149 presentada en data 6 de
març de 2012 pel senyor JUAN MANUEL LÓPEZ MARTÍN, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3511109EG1431S0004DQ, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3511109EG1431S0004DQ.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.
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9.1.16 RECLAMACIÓ FACTOR HABAST SL DECLARACIÓ FINAL D'OBRA
APROVAR LIQUIDACIÓ
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 2817 de data 29 de gener de 2012,
presentada per la societat FACTOR HABAST SL, en la qual presenta declaració del
cost definitiu de la llicència d’obres núm. 727/08 per import de 5.771.813,87 Euros
( parcel·la 1: 1.634.302,22 Euros + parcel·la 2: 4.137.511.65 Euros ).
Atès que es comprova que l’import pel qual es va aprovar la liquidació provisional va
ser de 5.239.253,42 euros.
Vist l’article 4.5 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, el qual diu :
“ 5. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació
administrativa corresponent , podrà modificar la base imposable a què es refereix
l’apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte
passiu o li reintegrarà , si és el cas, la quantitat que correspongui.”
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2009 que, d'acord amb
les ordenances fiscals, va atorgar una bonificació del 50% per tractar-se de vivenda
de protecció oficial i un altre del 25% per la construcció d'habitatge adaptat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la liquidació complementària en concepte d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, a nom de la societat FACTOR HABAST, SL amb NIF núm.
B64628787, d’acord amb el següent detall:
Liquidació
Provisional

Liquidació
Definitiva

Diferència
Base
Imposable

5.239.053,42 5.771.813,87 532.760,45

Tipus
ICIO

Quota
integra

Bonificació Quota
75 %
Líquida

3,90% 20.777,68 -15.583,26

5.194,41

9.1.17 RECLAMACIO R B R APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2999 de data 2 de març del 2012,
presentada per la senyora B R, R en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula GI-2822-BB,
atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
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su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-2822-BB, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 17 de maig de 2011
i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2012 i posteriors, a nom de la senyora B R, R, pel vehicle amb
matrícula GI-2822-BB.
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 533.233.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessada.

9.1.18 RECLAMACIÓ DRIFA TAOUIL, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 683 presentada en data 17 de
gener de 2012 per la senyora DRIFA TAOUIL, on sol·licita la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca amb
referència cadastral 3501118EG1430S0170AO, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
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període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3501118EG1430S0170AO.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.19 RECLAMACIÓ PETRU BASCA, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimada
Vista la instància amb número de registre d’entrada 47 presentada en data 3 de gener
de 2012 per la senyora PETRU BALASCA, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca amb
referència cadastral 3010113EG1431S0031YL, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
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adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota de l'IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3010113EG1431S0031YL.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.20 RECLAMACIÓ JAIME AVILES SANTOFIMIA, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 1286 presentada en data 30 de
gener de 2012 pel senyor JAIME AVILÉS SANTOFIMIA, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3802105EG1430S0041JO, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui habitatge habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
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voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2012, en relació a la finca amb referència
cadastral 3802105EG1430S0041JO.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.21 RECLAMACIÓ F R C APROVAR EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2457 de data 29 de febrer del
2012, presentada pel senyor R C, F en la qual sol·licita l’exempció a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -5307FBY, atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -5307-FBY, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 20 de setembre de
2011 i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2012 i posteriors, a nom del senyor R C, F, pel vehicle amb
matrícula -5307-FBY.
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Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 545.342.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

9.1.22 RECLAMACIÓ JOSEP
D'INGRESSOS INDEGUTS

MARIA

AGUILO

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vist l'historial del vehicle amb matricula B-1618-DM on es comprova que l’esmentat
vehicle és va transferir en data 31 de desembre de 2.005.
Atès que es comprova que els rebuts corresponents a l'IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica ) del vehicle matricula B-1618-DM a nom del senyor AGUILO
MIQUEL, JOSEP MARIA amb NIF núm. 40526699D, es van pagar segon el detall
següent:
ANY

REBUT CONCEPTE PRINCIP AL COBRAT

RECÀRREC

TOTAL

2009

323758 B-1618-DM

8,46

0,85

9,31

2010

395480 B-1618-DM

8,46

0,42

8,88

2011

463845 B-1618-DM

8,46

0

8,46

2012

531540 B-1618-DM

8,46

0

8,46

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

35,11

Vist l'article 66 punt c de la Llei General Tributària que diu textualment: “Article 66.
Terminis de prescripció.
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Atès que es comprova que el senyor AGUILO MIGUEL, JOSEP MARIA no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor AGUILO MIQUEL,
JOSEP MARIA, per import de TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS en
concepte d’IVTM i d’acord al detall següent i previ retorn de l'original dels rebuts
que a continuació es detallen:
ANY

REBUT CONCEPTE PRINCIP AL COBRAT

2009

323758 B-1618-DM

8,46

0,85

9,31

2010

395480 B-1618-DM

8,46

0,42

8,88

2011

463845 B-1618-DM

8,46

0

8,46

2012

531540 B-1618-DM

8,46

0

8,46
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TOTAL.............:

35,11

9.1.23 RECLAMACIÓ JOSEP MARIA CAÑAMERAS RIBAS. FUITA AIGUA 2011/04.
ESTIMACIÓ.

Vista la queixa del Sr. JOSÉ MARIA CAÑAMERAS RIBAS i vist l’informe emès per
SOREA, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 3290, de data 8 de març de 2012,
que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 14 de febrer de 2012 a nom de JOSE Mª
CAÑAMERAS RIBAS, del cr. DE SA RONCADORA Nº 33 , de Tamariu (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.”
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 càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2011/04,.per
fuita.
En aquests moments té pendent l’ esmentat rebut per l’ import de 1.393,17
( 2011/04).”
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa

Consum Real

Pòlissa 4463095
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

364

21,63
0,3615
0,6500
1,0863

30,00
30,00
304,00

21,63 €
10,85 €
19,50 €
330,24 €
0,00 €
382,21 €
30,58 €

3,8700

3,87 €
0,70 €

0,3900

0,39 €

prevenció

Clavegueram
Sobreelevació
iva
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

25,00%
0,1128

364

35,4500

0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,2980
0,4303

12,00
9,00
123,00
16,00
11,00
193,00

90,15 €
41,06 €
3,28 €
35,45 €

5,01 €
7,97 €
272,26 €
6,94 €
10,11 €
443,51 €
745,81 €
59,66 €
1.393,16 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
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Tarifa

Nova factura

Pòlissa 4463095
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

364

21,63
0,3615
0,6500
1,0863

21,63 €
10,85 €
137,15 €
105,37 €
0,00 €
275,00 €
22,00 €

3,8700

3,87 €
0,70 €

0,3900

0,39 €

25,00%
0,1128

63,34 €
41,06 €
3,28 €
35,45 €

prevenció

Clavegueram
Sobreelevació
iva
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

35,4500

0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,2980
0,4303

5,01 €
7,97 €
241,27 €
6,94 €
10,11 €
89,07 €
360,38 €
28,83 €
834,30 €

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

9.1.24 RECLAMACIO L B F IVTM APROVAR EXEMPCIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2914 de data 1 de març del 2012,
presentada pel senyor B F, L en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -1999-CZF, atès que
l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Atès que aporta certificat d'incapacitat permanent en grau d'absoluta emes per la
Seguretat Social, i on consta que la qualificació podrà ser revisada a partir del 14 de
desembre de 2013.
Vist el que disposa l'article 2 del Reial Decret 1414/2006, de 1 de desembre, pel qual
es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei
51/2003, de 2 desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, segons la qual: “(...) 1. Als efectes del
disposat en la Llei 51/2003, de 2 desembre, el grau de minusvalidesa igual al 33%
s’acreditarà mitjançant els següents documents:
a. Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
b. Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició
de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c. Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent
una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
A aquests efectes, en cap cas serà exigible resolució o certificat de l'IMSERSO o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de
minusvalidesa igual al 33% dels pensionistes a que es fa referència en els paràgrafs a
i b de l’article 1.2 d’aquest Reial Decret (.....).
Referent a això els pensionistes als quals es refereix l'article 1.2 és precisament als
citats en la consulta, pel que es conclou dient que efectivament bastaria justificant o
resolució Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de
pensionista per minusvalidesa igual al 33%, sense que sigui exigible la resolució o
certificat del IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat autònoma. Corresponent
per a acreditar al grau de minusvalidesa.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -1999-CZF, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2012 i 2013, a nom del senyor B F, L, pel vehicle amb
matrícula -1999-CZF.
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Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 533.358.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a l Recaptació Municipal.

9.1.25 RECLAMACIÓ EDUARD VALLS BERTRAN. FUITA AIGUA 2011/03.
ESTIMACIÓ.
Vista la queixa del Sr. EDUARD VALLS BERTRAN i vist l’informe emès per SOREA,
amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 3058, de data 5 de març de 2012, que diu
textualment:
“En contestació a la queixa de data 23 de gener a nom de EDUARD VALLS
BERTRAN del cr. d’Eivissa núm.1, de Calella sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d´ aigua del període 2011/03 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
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d´ aigua que diu

“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria 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.”
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.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut del 2011/03 per un import
de 834.82 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa

Consum Real

Pòlissa 4062903
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
sobreelevacio
I.V.A. sobreelevació 8%
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei prevenció Incendis

237

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

0,1128

30,00
30,00
177,00

237

1,8400

7,20 €
10,85 €
19,50 €
192,28 €
0,00 €
229,82 €
18,39 €
26,73 €
2,14 €
1,84 €
0,33 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

55,66 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
2,2135
0,4303

13,00
11,00
80,00
17,00
13,00
103,00

5,20 €
9,32 €
169,44 €
7,10 €
11,51 €
227,99 €
430,56 €
34,45 €
834,80 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
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Tarifa

Nova factura

Pòlissa 4062903
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
sobreelevacio
I.V.A. sobreelevació 8%
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei prevenció Incendis

237

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

30,00
207,00

7,20 €
10,85 €
134,55 €
0,00 €
0,00 €
152,60 €
12,21 €
26,73 €
2,14 €
1,84 €
0,33 €

0,1128
1,8400

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

36,35 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
2,2135
0,4303

13,00
11,00
50,00
17,00
13,00

5,20 €
9,32 €
105,90 €
7,10 €
11,51 €

133,00

57,23 €
196,26 €
15,70 €
479,05 €

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

9.1.26 RECLAMACIÓ. FADEL EL ASRI RIFAI APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA VEHICLE.

DEVOLUCIÓ

Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula -4264-DVC, aportada pel senyor FADEL
EL ASRI RIFAI, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per la qual
sol.licita la devolució d’ingressos indeguts corresponents al segon, tercer i quart
trimestres de l’any 2012, al.legant que la baixa definitiva és del primer trimestre del
2012.
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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor FADEL EL ASRI
RIFAI, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
Número rebut Matrícula
Import
2012

532291

-4264-DVC

119,54 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.-Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

9.1.27 RECLAMACIÓ ROSER MANENT SOL. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA 2011/04.
ESTIMACIÓ.
Vist l’informe emès per SOREA, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 3059, de
data 5 de març de 2012, que diu textualment:
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“En contestació a la instància de data 23 de gener de 2012 referent a la reclamació a
nom de ROSER MANENT SOL, cr. Del Coral n.6 de Llafranc, els informem:
Que s´ han facturat 1706m3 en la liquidació del període 2011/04 quan s´ haurien de
haver facturat 0m3, degut a un error en la estimació . Procedim a fer els càlculs que
correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2011/04
- lectura erronea 7627 lectura correcta 7711
- facturats 1706m3 i s´haurien d´haver facturat 84m3
En aquests moments resta de pagament el rebut pertanyent a la liquidació del
2010/04 per un import de 6.763,01€.”
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:

4459620
2011/04

CONCEPTES

FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact

Quota Servei

tarifes

import

1

7,2

7,20 €

1r Bloc

30

0,3615

10,85 €

2n Bloc

30

0,6500

19,50 €

3r Bloc

1646

1,0863

1.788,05 €

AIGUA

1706

CONS.COMPT

1

1,84

1,84 €

0,39

0,39 €

1706

0,1128

192,44 €

1

35,45

35,45 €

INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

1.818,39 €

25,00%

454,60 €

8%

161,44 €

18%

0,33 €

TOTAL
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Mínim

11

0,4179

4,60 €

1 Tram

9

0,8854

7,97 €

602

2,2135

1.332,53 €

0

0

1º tram

17

0,4339

7,38 €

2º tram

12

0,9192

11,03 €

3º tram

1055

2,298

2.424,39 €

mínim 01/10 a 17/10

0,4339

0,00 €

2º tram

0,9192

0,00 €

3º tram

2,298

0,00 €

2n. Tram
minim 30/07 a 26/08

Cànon sense IVA

1706

3.787,89 €

8%

303,03 €

TOTAL CANON

4.090,92 €
TOTAL

6.763,00 €
FACTURACIÓ ERRONEA
6.763,00 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:

Perìode:

445962
0
2011/0
4

CONCEPTES

FACTURACIÓ CORRECTA

Pòlissa :

m3.
Fact

Quota Servei

tarifes

import

1

7,2

7,20 €

1r Bloc

30

0,3615

10,85 €

2n Bloc

30

0,6500

19,50 €

3r Bloc

24

1,0863

26,07 €

AIGUA

84

CONS.COMPT

1
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INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

0

0,39

0,39 €

84

0,1128

9,48 €

1

35,45

35,45 €

25,00
%

14,10 €
5,85 €

18%

0,33 €

TOTAL

131,05 €

Mínim

11

0,4179

4,60 €

1 Tram

9

0,8854

7,97 €

11

2,2135

24,35 €

0

0

0,00 €

1º tram

17

0,4339

7,38 €

2º tram

12

0,9192

11,03 €

3º tram

24

2,298

55,15 €

0,4339

0,00 €

2n. Tram
minim 30/07 a 26/08

mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

84

110,47 €

8%

8,84 €

TOTAL CANON

119,31 €
TOTAL

250,36 €

FACTURACIÓ CORRECTA
250,36 €
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
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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.

9.1.28 RECLAMACIÓ F G D. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLES ESTIMADA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.994 de data 6 d’octubre del
2011, presentada pel senyor F G D en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle turisme matrícula GI-6811-AC,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Atès que no adjunta a la seva petició la resolució oficial emesa per la Generalitat de
Catalunya sinó que va aportar el certificat d’incapacitat permanent emès per la
Seguretat Social.
Vist el que disposa l’article 2 del Reial Decret 1414/2006, de 1 de desembre, pel qual
es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei
51/2003, de 2 desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, segons la qual: “(...) 1. Als efectes del
disposat en la Llei 51/2003, de 2 desembre, el grau de minusvalidesa igual al 33%
s’acreditarà mitjançant els següents documents:
a. Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
b. Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició
de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c. Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent
una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Atès que d'acord amb aquest article el certificat d'incapacitat permanent de la
Seguretat Social justifica que el seu titular té un grau de discapacitat igual al 33%.
Atès que segons la documentació aportada del vehicle turisme matrícula GI-6811-AC,
reuneix els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal del rebut pendent a nom del
senyor F G D, tal com segueix a continuació:
Exercici
2012

Número rebut
537777

Matrícula
GI-6811-AC

Concepte
IVTM

Import
65,21€

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica del vehicle turisme matrícula GI-6811-AC a nom del senyor F G D amb
efectes de l’any 2012 i següents.
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Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar als departaments de tresoreria, intervenció i a la persona
interessada.

10. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 REVISIÓ DE PREUS LLOGUER OFICINA PLA DE BARRIS 2012.- Aprovació.Vist el contracte d’arrendament del local baixos número 29 del carrer Carrilet, a
Palafrugell, per destinar-lo a oficina del Pla de Barris, aprovat per la Junta de Govern
en sessió del dia 28 de novembre de 2008 a favor d’Alimentació Baix Empordà SL.
Vist el punt setè de l’esmentat contracte on diu : “ A partir de l’1 de gener de 2010, la
renda pactada serà revisada amb periodicitat anual, segons els increments i
disminucions que experimenti percentualment l’Índex General Nacional del Sistema
d’Índexs de Preus al Consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) o
organisme que pogués substituir-lo.
A aquest efecte, el termini de cada any natural de vigència del contracte o de les
seves prórrogues, es computarà l’últim índex llavors publicat amb el corresponent a la
mateixa data de l’any anterior, i el percentatge d’increment o disminució en el seu cas
resultant s’aplicarà a la renda vigent en el moment de la revisió.”
Vista la variació de l’índex de preus al consum
Període

Augment IPC

Desembre 2011 a desembre 2012 2,40%
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte d’arrendament del local baixos
número 29 del carrer Carrilet, a Palafrugell, per destinar-lo a oficina del Pla de Barris a
favor d’Alimentació Baix Empordà SL per import de 752,71 € mensuals (iva inclòs) i
reconèixer els endarreriments resultants aplicant l’increment de l’IPC per import de
52,92 € (iva inclòs ) d’acord amb el següent detall:
Preu
2011

IPC
2011

Preu
2012

Dif. revisió de gener a
març 2012

Base
Imposable

622,94

2,40% 637,89

44,85

IVA 18%

112,13

114,82

8,07

IRPF 21%

130,82

133,96

9,42

Total factura

604,25

618,75

43,50
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Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de comptabilitat per al
seu coneixement i efectes.

10.2 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/2012/14 per un
import de DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA euros amb
NORANTA-DOS cèntims (286.216,28 €).
Aplicació

Import

MULTIAPLICACIÓ 37.864,29

Text lliure
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS LOT NUMERO 3 GENER 2012 (AS)

2012 71 161 22101 170.667,74 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL AIGUES.
SUBMINISTRAMENT AIGUA EN ALTA QUART
TRIMETRE 2011 (RM)
2012 81 130 22713 11.357,21

ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. CONTRACTE
SERVEI GRUA FEBRER 2012 (PO)

2012 31 924 22607 6.200,78

ABS
INFORMATICA
SL.
IMPLANTACIO EXPEDIENTS
RESOLUCIONS WEB. (IN)

2012 71 165 22722 16.888,37

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. CERT. 2
CANVI MASSIU DE LAMPADES I NETEJA
LLUMENERES 2011 (AS)

2012 71 165 22722 16.946,97

ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA.
SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES DE
FEBRER 2012

2012 33 321 48901 10.626,17

ESCOLA VEDRUNA. TANCAMENT APORTACIÓ
INTEGRACIÓ EDUCATIVA CURS 2010/2011

2012 33 321 48902 10.953,39

INSTITUT PRATS DE LA CARRERA. TANCAMENT
APORTACIÓ INTEGRACIÓ EDUCATIVA CURS
2010/2011

2012 33 321 48904 5.011,36

ESCOLA SANT JORDI. TANCAMENT APORTACIÓ
INTEGRACIÓ EDUCATIVA CURS 2010/2011

TOTAL

PROJECTE
ACORDS I

286.216,28
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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 :
Primer.- Aprovar les següent proposta de despesa:
Aplicació
2012
61901

71

Import
155

TOTAL RELACIO

Text lliure

GEOTALUD SL. ESTABILITZACIO DE
8.260,00 TALUS A LA CALA D'AIGUA XELIDA
(AS)
8.260,00

Segon.- Aprovar la següent relacio de baixes d'autortizació de disponible:
Aplicació
2012
22611

2012
63200

61

11

337

Import

Text lliure

-300,00

FRED
PICAZO.
MANTENIMENT
DURANT L'HIVERN CALEFACTOR AIRE
CALENT I DIPOSIT DE GASOIL ELS
AMETLLERS. INFORME JOVENTUT(JO)

FRED
PICAZO.
INSTAL.LACIO
TARGETER PEL CONTROL CONSUM
920
-1.711,00 GASOIL
CALEFACTOR
ELS
AMETLLERS. INFORME JOVENTUT
(JO)

TOTAL RELACIO

-2.011,00

10.4 BAIXA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EL PRESSUPOST TANCAT DE
DESPESES PER REGULARTIZACIÓ COMPTABLE.- Aprovació
Vist l’informe emès per l’interventor de fons, de data 15 de març de 2012, en relació a
les obligacions reconegudes pendents en pressupostos tancats de despeses, que
s’han de donar de baixa per regularització comptable,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la comptabilitat de pressupostos tancats de despeses, per
regularització comptable, la quantitat de SIS MIL SEIXANTA-CINC euros amb
QUARANTA-VUIT cèntims (6.065,48 €), d’acord amb el següent detall :
N. Operació
220060005273

Aplicació
2006 11
16100

220060005274

2006 11
16100

920

Saldo
626,26

920

319,39
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Text lliure
LA TRESORERA. MENYSCAPTA
DE CAIXA RECAPTACIO EXERCICI
2006
LA TRESORERA
MENYSCAPTA
DE
CAIXA
AJUNTAMENT
EXERCICI 2006
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220080008285

2008 61
48900

337

504,00

G17606518

220090009801

2009 33
48908

321

43,40

P6700009A

220090010214

2009 52
48000

231

76,78

P6700009A

220090012994

2009 11
62600

920

1.000,00

B17782343

220090021507

2009 21
64000

151

540,91

A62166871

220090021508

2009 21
64000

151

383,00

A62166871

220100007075

2010 11
22000

920

185,80

B62505524

220100018907

2010 12
22708

934

18,63

220100019431

2010 31
21600

924

40,00

220100020011

2010 11
22100

920

332,17

B82846817

220100020012

2010 11
22100

920

963,25

B82846817

220100020018

2010 33
22600

321

708,00

220100020049

2010 61
22611

337

287,39

B17378621

220110019502

2011 33
48900

321

36,50

V17902958

TOTAL

ASSOCIACIO
IL.LUSIONS.
2a
APORTACIO CONVENI PER LA
REALITZACIO CASAL D'ESTIU
2008
CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDA. AJUDES MENJADOR
IES
BAIX
EMPORDA.XAVIER
MORENO FUNALLERAS (BS)
CONSELL
COMARCAL
BAIX
EMPORDA. MENJADOR ESCOLAR
CEIP
PIVERD.
ALUMNE
X.MORENO FONALLERAS (BS)
DPS
GIRO-CONSULTING
SL.
MILLORES EXTENSIO GARANTIA
EQUIPAMENTS
PUNT
WIFI
CONTROLADOR
SMC
I
IMPRESSORA TICKETS (IN)(ML)
LOCALRET
SA.
ESTUDI
I
ELABORACIO
PROJECTE
INFRAESTRUC.
TELECOM.
SECTOR PMU 1.5 ENERGIA (UR)
LOCALRET
SA.
ESTUDI
I
ELABORACIO
PROJECTE
INFRAESTRUC.
TELECOM.
SECTOR
PA
1.5
ACCES
PALAFRUGELL (UR)
ONEDIRECT COMUNICACIONES
SL. DOS TELEFONS INALAMBRICS
PER L'ALCALDIA (IN)
CARLOS LLORENTE. DESPESES
REGISTRALS
OFICINA
DE
RECAPTACIO
JORDI
BRUGUERA
MARTI.
ADQUISICIO
COMPLEMENT
ESPECIFIC PER A L'AGENDA
D'ACTES DEL WEB
ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA SL. CONSUM PLAÇA
CAN MARIO PISTA GEL NADAL
(UR)
ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA SL. CONSUM PLAÇA
CAN MARIO PISTA DE GEL (UR)
MAJO
CRUZATE
JOAN.
CONFERENCIA
INUGURACIO
CURS
ESCOLAR
2010-2011
27/10/2010
CRISI
ECONOMICA,CRISI DE VALORS
(ED)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
INSTAL.LACIO I RETIRADA DOS
FOCUS FESTA DE CAP D'ANY AL
PAVELLO HOQUEI (JO)
AMPA
ESCOLA
BRESSOL
BELLUGUETS. SUBVENCIO PER
ACTIVITATS DE SUPORTS CURS
2010/2011

6.065,48
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10.5 RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL ADJUDICACIÓ OBRES
CARRER SUREDA BERTRAN.- Aprovació.Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2012 que adjudica
l'expedient de contractació menor d'obres per a la reforma de l'enllumenat públic d'un
tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i Torroella, a
l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL , per import de 22,432,18 euros (IVA
inclòs).
Atès que a l'acord consta que s'executa la contractació a càrrec de l'aplicació
pressupostària 71.155.61900 “Millores enllumenat”.
Atès que el projecte consta redactat des dels serveis tècnics municipals dins de les
actuacions previstes a executar a càrrec de l'aplicació 21.150.61900 “Millores urbanes”
per aquest 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Rectificar l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2012 que adjudica
l'expedient de contractació menor d'obres per a la reforma de l'enllumenat públic d'un
tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i Torroella, a
l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL , per import de 22,432,18 euros (IVA
inclòs), establint que la despesa es realitzarà a càrrec de l'aplicació 21.150.61900
“Millores urbanes”.

10.6 RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN EXECUCIÓ OBRES CARRER
VINYA VELLA, ERMITA CORBERA I PINTOR JOAN SERRA.- Aprovació.Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2012 que adjudica
l'expedient de contractació menor d'obres per al nou enllumenat del carrer Vinya Vella i
substitució de les llumeneres dels carrers Ermita Corbera i Pintor Joan Serra , a
l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL , per import de 16.989,60 euros (IVA
inclòs).
Atès que a l'acord consta que s'executa la contractació a càrrec de l'aplicació
pressupostària 71.155.61900 “Millores enllumenat”.
Atès que el projecte consta redactat des dels serveis tècnics municipals dins de les
actuacions previstes a executar a càrrec de l'aplicació 21.150.61900 “Millores urbanes”
per aquest 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Rectificar l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2012 que adjudica
l'expedient de contractació menor d'obres per al nou enllumenat del carrer Vinya Vella i
substitució de les llumeneres dels carrers Ermita Corbera i Pintor Joan Serra , a
l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL , per import de 16.989,60 euros (IVA
inclòs) establint que la despesa es realitzarà a càrrec de l'aplicació 21.150.61900
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“Millores urbanes”.

11. PROPOSTES URGENTS
11.1 CONTRACTACIÓ
11.1.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SEGURETAT A LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, PER SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR ISICIO CRUZ
FERNANDEZ.- Adjudicació.-

11.1.2 CONTRACTE MENOR, D'OBRES, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
PASSERA DE RELIGA PER TAL DE FER VISITABLE LA PART DE DALT DEL
JARDÍ DE SOTA DE LA TORRE DE CAN MARIO.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres de
construcció d’una passera de religa per tal de fer visitable la part de dalt del jardí de
sota de la torre de Can Mario, on la Fundació Vila Casas instal·larà 14 noves estàtues,
d’acord amb l’informe valorat de 41.047,97 € IVA inclòs, les feines s’hauran de
realitzar-se i finalitzar durant el mes de març.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
Obra civil:
·
ANEMCO SL …………….. 10.967,36 euros IVA inclòs.
·
SEBASTIÁ MORENO SL .. 10.344,12 euros IVA inclòs.
·
SEITEC SL ….......……….. 9.650,63 euros IVA inclòs.
Passera i escales de religa:
·
R.PARALS SL …………….. 28.272,80 euros IVA inclòs.
·
GERMANS TURRO SL …… 24.532,20 euros IVA inclòs.
SEITEC SL …………………. 19.203,97 euros IVA inclòs.
·
Enllumenat passera:
·
ENLL. COSTA BRAVA SL 12.708,26 euros IVA inclòs.
SEITEC SL ………………… 5.829,00 euros IVA inclòs.
·
Vist l’informe emés pel tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres, per la construcció
d’una passera a la Plaça de Can Màrio.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa SEITEC SL, amb domicili a C. Trefi
Pol.Ind.Les Brugueres, 16 (17200) Palafrugell, amb NIF: B-17613563, el contracte
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menor d’obres, per la construcció d’un passera a la plaça de Can Màrio, a Palafrugell,
pel preu de 34.683,60 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 71 155 61901 “millores
via pública” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia d’aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernandez Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

11.2 EDUCACIÓ
11.2.1 NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT PER A LA
SELECCIÓ DE DIRECTOR O DIRECTORA DELS CENTRES ESCOLARS INSTITUT
BAIX EMPORDÀ, ESCOLA JOSEP BARCELÓ I MATAS I ESCOLA TORRES
JONAMA.- Aprovació.Atès que en el DOGC núm. 6053, de data 26 de gener de 2012, es fa pública la
Resolució ENS/30/2012, de 12 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per
seleccionar el director o directora dels centres educatius depenents del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Donat que entre els centres que es detallen a l'annex 2 de la dita resolució hi consten
tres centres escolars de Palafrugell: Escola Josep Barceló i Matas, Escola Torres
Jonama i Institut Baix Empordà.
Atès que en el punt 5 s'estableix una Comissió de selecció, en la qual i d'acord al punt
5.3 hi ha d'haver una persona representant de l'Administració local, designada pel
corresponent ajuntament.
Atès el que disposa l'article 25.2 n) de la Llei 7/1985, en què reconeix que el municipi
té competències en matèria d'ensenyament i centres docents públics.
Atès el que disposen els articles 26 i 28 de la Llei 7/1985.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Nomenar com a representant de l'Ajuntament per a la selecció de director o
directora dels centres escolars INSTITUT BAIX EMPORDÀ, ESCOLA JOSEP
BARCELÓ I MATAS I ESCOLA TORRES JONAMA, al regidor d'Educació senyor
XAVIER ROCAS I GUTIÉRREZ.
Segon.- Notificar el present acord a les actuals direccions de l'INSTITUT BAIX
EMPORDÀ, l'ESCOLA JOSEP BARCELÓ I MATAS I l'ESCOLA TORRES JONAMA.
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11.3 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.3.1 ADHESIÓ CONVENI PLA D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL. Aprovació
Vist el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials
catalanes amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC, amb què
s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de 174.374,36 euros, per compte dels
crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen
tot seguit:
NºDoc.Pres Nº Doc. FI

C.Gestor

650762980 1000331556GO03
650761806 1000325846GO03

Pos. Press
Import Brut Import Net
D/460000300/7110/00
19.660,63 19.660,63
00
D/460000300/7110/00
154.713,73 154.713,73
00

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’import sol·licitat, l’Ajuntament transmet
els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de
fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la
Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.

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

Junta de Govern Local de 15 de març de 2012

61

