Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE
MARÇ DE 2012

Núm.: JGL2012/12
Dia i hora: 22/03/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Juntes de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les nou del matí del dia 22 de març de 2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'esborrany de l'acta de la sessió anterior,
corresponent al dia 15 de març de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots
els membres de la Corporació. S'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 363/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Vista la instància presentada en data 13 de març de 2012, amb registre d’entrada
número 3512/12, pel senyor Xavier Gómez Moner, sol·licitant 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 363/10, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 30 de juliol de 2010.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 16 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 23 de novembre de
2010 per garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 13 de març de 2012, amb registre
d’entrada número 3512/12, pel senyor Xavier Gómez Moner, i retornar la garantia de
2.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 363/10, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Xavier Gómez Moner i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 644/08. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 22 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2462/12, pel senyor Albert Roselló Martínez, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 644/08, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 22 de maig de 2009.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 16 de març de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 12 de juny de 2009
per garantir la correcta execució de les obres atès la naturalesa del sòl no s’ubica.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 22 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 2462/12, pel senyor Albert Roselló Martínez, i retornar la garantia de
6.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 644/08, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
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Segon.- Notificar el present acord al senyor Albert Roselló Martínez i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2. LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 157/12.- 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: Miquel Gispert Armengol
Representat per :David Becerro Chia
Obra Construcció piscina
Carrer Eivissa, 6
Població: CALELLA
Expedient núm.
157/12
Condicions
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 157/12)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 149/12.- 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
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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: Juan Ariza Colmenero
Obra Legalització de porxo existent
Carrer Manuel de Falla, 25
Expedient núm. 149/12
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
360,37 €

Població: PALAFRUGELL

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 630/10.- 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: Parc Comercial Palafrugell, S.L.
NIF: B-55.039.952
Representat per :Josep Cruz Plaja
Obra Annex per a la construcció dels murs perimetrals zona 3
Carrer Fanga, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 630/10 Annex
Condicions
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
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2.3 LLICÈNCIES PARCEL·LACIONS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PARCEL•LACIÓ EXPEDIENT 33/12X.- Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències per a
les parcel·lacions que tot seguit s’ esmenten i a favor de les persones que igualment s’
assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals
Vist els articles 187, 191 i 192 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i els articles 238, 242 i 246 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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei
4/1999:
Concedir les llicències de parcel·lacions amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Josep Quibus Prats i Joaquim Quibus Prats
Representat per :
Obra Segregació d'una finca en quatre finques. Finca inicial c. Torroella núm. 10
Sup.1.178,50 m2. Finca resultant Aa Sup.405,30 m2, fiinca resultant Ab Sup.298,70
m2; Finca resultant Ba Sup. 273,20 m2, finca resultant Bb Sup. 201,30 m2.
Carrer Torroella, 10
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 33/12-x
Elements de tribut
Parcel·lació
128,10 €

3. RECURSOS HUMANS
3.1 MOBILITAT INTERNA DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.- Aprovació.-

4. SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER CORAL, 12 DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 9 de març de 2012 la Cap de l'Àrea de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Palafrugell, ha emès informe on l’establiment denominat
PERRUQUERIA MARIA ÀNGELA, situat al carrer Coral, 12 de Llafranc, està ocupant
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la via pública amb la instal·lació d'un rètol informatiu en aquesta plaça, sense
autorització d'ocupació de la via pública i amb l'agreujant que aquest rètol és de ferro
està rovellat i té els cantons sense polir amb el conseqüent perill per la seguretat.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a PERRUQUERIA MARIA ÀNGELA, com a titular la senyora
Maria Àngela Gallart Jordi, amb domicili al carrer Coral, 12 (17211) de Llafranc, perquè
en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a
retirar el rètol del situat al carrer Coral, 12 de Llafranc, fent-li l’advertiment que si no ho
fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA A
L'AVINGUDA COSTA BRAVA, 33 DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 13 de març de 2012 s'ha realitzat una inspecció ocular de la finca
situada a l'Avinguda Costa Brava, 33 de Calella de Palafrugell i s'observa que de dins
el jardí s'han esporgat dos arbres, mimoses de fulla ampla, deixant les branques
dipositades a la via pública, al costat de l'entrada a aquesta finca, la qual cosa vulnera
les ordenances municipals.
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 als propietaris de les finques, senyor RAMON CALAFELL PONT,
amb domicili a l'Avinguda Costa Brava, 33 Esc 1 -1 i al senyor FRANCISCO VIVO
BERENGUER, amb domicili a l'Avinguda Costa Brava, 33 Esc 1-2 (17210) de
CALELLA DE PALAFRUGELL, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar les restes vegetals dipositades a la
via pública procedents de la poda dels arbres de la finca situada a l'Avinguda Costa
Brava, 33 (1-1 i 1-2) de Calella de Palafrugell, 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 22 de març de 2012
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4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER CARRILET, 22 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que hi ha constància de l'estat deplorable en què es troba l'estructura de
cobriment de l'establiment Bar Restaurant AKI SI, SC, situat al carrer Carrilet, 22 de
Palafrugell el qual té penjant tots els elements d'ombratge.
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 Llei d'Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al titular del BAR RESTAURANT AKI SI, SC, amb NIF número J55077226 amb domicili al carrer Carrilet, 22 (17200) PALAFRUGELL, perquè en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar
els elements d'ombratge que té l'estrutura de l'establiment situat al carrer Carrilet, 22
de Palafrugell, 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.

4.4 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CLUB VELA CALELLA, PER A LA REDUCCIÓ PROGRESSIVA DEL CAMP DE
BOIES.- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Club Vela Calella,
per a la reducció gradual i progressiva del nombre de boies, des de l'any 2012 i fins a
l'any 2015, a la badia del nucli costaner de Calella.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Club Vela Calella, per
a la reducció gradual i progressiva del nombre de boies, des de l'any 2012 i fins a l'any
2015, a la badia del nucli costaner de Calella. La durada d’aquest conveni és de l'any
2012 fins a l'any 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

4.5 DOCUMENT D'INCORPORACIONS I ACLARIMENTS A LES AUTORITZACIONS
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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I EXPLOTACIÓ D'ELEMENTS DE FONDEIG, PER LA TEMPORADA 2012.Aprovació.Atesa la proposta de l'equip de govern, d'aprovar un document únic d'incorporacions i
aclariments a les autoritzacions i explotació dels elements de fondeig dels nuclis
costaners de Palafrugell (Calella, Llafranc i Tamariu), per la temporada 2012, que
literalment diu:
1. Objecte del present document:
Aquest document es redacta com a aclariment al Plec de Condicions Econòmiques,
administratives i jurídiques que han de regir la licitació amb concurrència per a
l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a
les platges de Palafrugell, així com per a la instal.lació i explotació d'elements de
fondeig (boies), aprovat per acord municipal plenari de 23 de desembre de 2008, en
especial d'acord amb el que especifica el títol tretzè del present Plec, apartats a, b i c).
L'Ajuntament, d'acord amb les factultats que li autoritza l'article 256 del text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es reserva les següents prerrogatives:
a) La intepretació de l'autorització i els seves clàusules.
b) La determinació de les directrius de les condicions mínimes per a la prestació del
servei.
c) La implantació de mesures complementàries o correctores per al bon funcionament
del servei.
Així doncs, atenent a les prerrogatives municipals i al que aquí s'especifica, i vist que
cal definir mesures complementàries pel bon funcionament del servei i la millor
conservació dels hàbitats marins presents, fent-ho complementari amb l'explotació
comercial de les activitats que s'hi desenvolupen, es redacta aquest document que es
basa en la implantació de les bones pràctiques ambientals en els serveis d'instal.lació,
manteniment i retirada d'elements de fondeig a les platges de Palafrugell.
2. Condicions d'ús i prestació del servei:
Atès el contingut de les negociacions realitzades amb tots els adjudicataris dels
serveis d'explotació d'elements de fondeig, així com amb la Sots Direcció General de
Costes i Acció Territorial, Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya,
per millorar les condicions dels estudis submarins dels camps de boies i la possible
presència de fanerògames marines, així com l'afectació dels elements de fondeig, es
modifica l'apartat 13.d) del plec de condicions que quedarà redactat com segueix:
L'estudi a realitzar serà una base de dades completa i georeferenciada de tots els
elements de fondeig existents, que seran enumerats individualitzadament amb una
fotografia d'aquests, així com de la seva zona circumdant, definint el fons marí i les
característiques que l'envolten.
Aquest estudi anirà a càrrec de tots els adjudicataris, a un preu unitari fixat de 15
euros més IVA, per adjudicatari. L'Ajuntament tramitarà i gestionarà els treballs
d'execució de l'estudi per assolir un millor resultat i una tabulació més eficient de les
dades.
No obstant això, resta vigent l'obligació de col.locar boies intermedies (no ampolles).
S'aplicarà la proposta dictada el dia 15 d'abril de 2011 per la Direcció General
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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d'Ordenació del Territori i Urbanisme, fins que es redacti un nou reglament que
desenvolupi, de forma pormenoritzada els aspectes anteriorment esmentats.
No obstant l'exposat i amb el vistiplau de les administracions anteriorment
esmentades, la condició particular 4.3 serà substituida pel següent redactat:
a) En llocs on no hi ha posidonia se segueixen acceptant els morts anteriors.
b) En llocs on sí hi ha posidonia (compacta) no hi pot haver boies amarrades, per l'any
2012.
c) En llocs on sí hi ha posidonia (dispersa), de menys d'un metre de distància del mort
existent, la solució tècnica serà substituir per morts ecològics: platina si hi ha roca;
tirabuixó o àncora de fixació si no hi ha roca, amb el calendari de cinc anys establert a
la resolució de 15 d'abril de 2011.
Ara bé, a l'espera de tenir la base de dades actualitzada i sobre la taula, després de
l'estiu de 2012, i amb el redactat reglamentari definitiu de la Generalitat de Catalunya,
la temporada 2012 no es tocaran cap dels morts que estiguin afectats per aquest
acord, a l'espera de saber si és més o menys perjudicial per la posidonia, els seu
manteniment o la substitució dels morts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el document d'incorporacions i aclariments a les autoritzacions i
explotació d'elements de fondeig per la temporada 2012, com a nova clàusula 13 d)
del Plec de Condicions, d'acord amb els criteris consensuats amb la Direcció General
de Pesca i el Sotsdirector General de Costes i Acció Territorial, vinculant
obligacionalment als adjudicataris de l'esmentat servei.
Segon.- Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local d'11 de març de 2011,
que modificava la clàusula 13 d) del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
reguladores del contracte de manteniment i retirada dels elements de fondeig.
Tercer.- Notificar el present acord als adjudicataris de l'esmentat servei.

5. ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS DE
NETEJA I TANCAMENT DE L'OBRA SITUADA AL CARRER DEL NORD NÚMERO
20, A PALAFRUGELL. Adjudicació.Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor dels treballs de neteja i tancament
de l’obra situada al carrer del Nord número 20, a Palafrugell, de manera sòlida i
segura, amb un pressupost d’execució de mil vuit-cents cinquanta euros amb tres
cèntims (1.850,03 €) IVA inclòs.
Atès que la societat Construccions i Promocions Anemco, S.L. ha presentat una oferta
per un import de mil vuit-cents cinquanta euros amb tres cèntims (1.850,03 €) IVA
inclòs, per efectuar els treballs de neteja i tancament de l’obra situada al carrer del
Nord número 20, a Palafrugell.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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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 de neteja i tancament de l’obra situada al carrer del Nord
número 20, a Palafrugell, de manera sòlida i segura.
Segon.- Adjudicar els treballs de neteja i tancament de manera sòlida i segura de
l’obra situada al carrer del Nord número 20, a Palafrugell, a la societat Construccions i
Promocions Anemco, S.L., amb CIF B-17284225, domiciliada al carrer Mestre Sagrera
números 47-53, escala 1, baixos, Palafrugell (17200), per la quantia total de mil vuitcents cinquanta euros amb tres cèntims (1.850,03 €) 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.

6. BENESTAR SOCIAL
6.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER AL
PROJECTE "PROGRAMA PER A L'ATENCIÓ DE LA GENT GRAN AL PROPI
MEDI".- Aprovació.Vistes les bases específiques reguladores de subvencions, que concedeix la Diputació
de Girona als ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives, per a projectes d'Acció
Social a l'àmbit de les comarques gironines.
Atès que l'ajuntament de Palafrugell està interessat en sol·licitar una subvenció per
finançar el projecte: “Programa per a l'atenció de la gent gran al propi medi”; l'objectiu
del qual és oferir, a les famílies que tenen al seu càrrec persones grans amb dificultats
d'autonomia, els serveis i recursos necessaris que afavoreixin l'atenció de la persona i
la salut de les persones cuidadores.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar, a la Diputació de Girona, la concessió de la màxima subvenció
possible per al finançament del projecte: “Programa per a l'atenció de la gent gran al
propi medi”.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

6.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. ANY 2012.- Aprovació.Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Palafrugell, per mantenir i desenvolupar el programa de teleassistència domiciliària; la
gestió tècnica del qual és a càrrec de l'empresa TELEVIDA, SL
Atès que ambdues institucions comparteixen la voluntat de cooperar, a través dels
seus corresponents serveis socials, per propiciar l'atenció adequada a les persones en
situació de risc que tenen dificultats per resoldre els problemes quotidians que
presenta el seu entorn natural.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Palafrugell i la Diputació de Girona per al manteniment i desenvolupament del
programa de teleassistència domiciliària, l'any 2012.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

6.3 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
GRAMC, PER A L'ANY 2012.- Aprovació.Vista la proposta de contracte de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i el GRAMC
(Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers).
Atès que el GRAMC és una associació sense afany de lucre que treballa en el camp
de la immigració, la interculturalitat i de la lluita antiracista.
Atès que l'associació GRAMC de Palafrugell desenvolupa, des de fa anys, diferents
activitats dins l'àmbit social i educatiu.
Atès l'interès d'ambdues parts de continuar treballant en el camp de la immigració, la
interculturalitat i la lluita antiracista.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i el GRAMC,
per aquest any 2012.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 52,231,48900, una
despesa de 5.500,00 euros, tal i com s'estableix a la clàusula cinquena del contracte.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

6.4 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I CÀRITES
PARROQUIAL DE PALAFRUGELL PER AL SERVEI D'ATENCIÓ A IMMIGRANTS,
2012.- Aprovació.Vist que ha finalitzat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
Càrites Parroquial de Palafrugell, per coordinar un servei d'atenció a immigrants.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell vol continuar facilitant un servei on s'orienti a les
persones establertes a la seva població sobre qüestions d'assessorament jurídic.
Atès que Càrites Parroquial de Palafrugell té un servei de consulta sobre temes de
documentació per a immigrants, davant el nombre important d'estrangers no
comunitaris empadronats a Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Palafrugell i Càrites Parroquial de Palafrugell, per coordinar un servei d'atenció a
immigrants, durant l'any 2012.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària núm.: 52.231.48905, una
aportació econòmica de 2.906,00,-€, en concepte de despeses de suport jurídic.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

6.5 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
CÀRITES PARROQUIAL DE PALAFRUGELL, PER COORDINAR UN SERVEI
D'ORIENTACIÓ LABORAL A LA POBLACIÓ DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Càrites
Parroquial de Palafrugell, per coordinar un servei d'orientació laboral a la població de
Palafrugell, durant l'any 2012.
Atès que ambdues parts coincideixen en la necessitat d'impulsar accions dirigides a la
inserció laboral de persones excloses socialment i que, d'acord amb aquest esperit
comú de consensuar polítiques integrals de cohesió social, decideixen donar
continuïtat, consolidar i ampliar la relació iniciada el mes de maig de 1998 mitjançant
l'execució del Servei d'Orientació Laboral a la població de Palafrugell.
Atès que per garantir el desenvolupament d'aquesta col·laboració, es creu convenient
la signatura d'un conveni.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012

12

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Palafrugell i Càrites Parroquial de Palafrugell, per coordinar un servei d'orientació
laboral a la població de Palafrugell, durant l'any 2012.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida 52.231.22605, una aportació econòmica de
5,812,00,-€ en concepte de manteniment del Servei que, tal i com s'estableix en el
pacte V del conveni, es pagarà el dia 30/06/2012, mitjançant un ingrés al compte
corrent de l'entitat.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

7. EDUCACIÓ
7.1 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ
PER A LA COMISSIÓ DE MATRICULACIÓ DEL CURS 2012-2013.- Aprovació.Atès que el Sr. Albert Bayot i Fuertes, director dels Serveis Territorials del
Departament d'Ensenyament de Girona, sol·licita en escrit amb registre d'entrada 3557
i amb data de 13 de març de 2012, que es comuniqui, com en els darrers cursos
escolars, la persona de la corporació que en serà representant en la Comissió de
Garanties d'Admissió de Primària i de Secundària, per el curs 2012-2013.
Atès que en la Resolució d'Alcaldia número 1480/2011, de 17 de juny es va conferir al
regidor, senyor Xavier Rocas Gutiérrez, la delegació d'Ensenyament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Designar el senyor Xavier Rocas Gutiérrez com a representant d'aquesta corporació
per a la Comissió de Garanties d'Admissió de Primària i de Secundària, per el curs
2012-2013 i com a suplent la cap d'Àrea d'Educació, senyora Núria Aupí Gifre

8. IPEP
8.1 MERCATS MUNICIPALS.- UNIFICACIÓ PARADES MERCAT CARN.Vist el padró de parades del mercat diari (edifici carnisseries), pel qual les parades
núm.2 i 3 de l'esmentat mercat consten a favor del mateix titular CARNISSERIA
PLÀCID SC.
Vist que a efectes de distribució d'espai, estructuralment consta com a una sola
parada; per la qual cosa, des de l'Àrea de comerç i mercats, es considera més adient
girar un sol rebut amb la suma dels metres de les dues parades.
Vist que la parada núm. 2 tributa per 1,65 ml i que la parada núm.3 tributa per 3,25 ml.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Unificar les parades 2 i 3 del mercat de la carn, quedant una sola parada
amb el número 3 i amb 4,90 metres lineals, corresponents a la suma dels metres de la
parada núm.2 i la parada núm.3, a nom del titular CARNISSERIA PLÀCID SC.
Segon.- Modificar el padró corresponent, mantenint la mateixa domiciliació bancària.
Tercer.- Informar a l'interessat que el proper rebut del mercat diari de la carn, tindrà
efectes el proper mes d'abril i correspondrà a la parada 3 de 4,90 metres lineals i
d'import 161,70,-€/mensuals.
Quart.- Notificar el següent acord a l'interessat i a l'àrea d'Intervenció per als efectes
que correspongui.

8.2 MERCAT SETMANAL.- ANUL·LACIÓ REVOCACIÓ LLOC DE VENDA 1.030.
Vist l'acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 25 d'agost de 2011
pel qual es va revocar l'autorització del lloc de venda núm.1.030 del mercat setmanal
dels diumenges a nom del senyor Alberto Reyes Reyes, per manca de pagament
dels rebuts corresponents a l'esmentat lloc de venda.
Vist l'informe emès pel recaptador Municipal de l'Ajuntament de Palafrugell, pel qual
informa que el senyor Alberto Reyes Reyes, en data 12 de març de 2012, es troba al
corrent de pagament dels tributs municipals.
Vista la instància amb número de registre d'entrada 3.484 de data 12 de març de
2012, presentada pel senyor Alberto Reyes Reyes, per la qual manifesta que està al
corrent de pagament dels deutes del mercat setmanal i sol·licita poder tornar al seu
lloc de venda habitual.
Vist que l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell proposa procedir a deixar
sense efecte l'acord del 25 d'agost de 2011 de revocació de la llicència del mercat
setmanal, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
•
•
•

Presència real del senyor Alberto Reyes Reyes (titular) a la parada.
Estar al corrent de pagament de tots els rebuts.
No generar cap més problema al mercat que impliqui informes ni evidentment
expedients sancionadors.

Atès que des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es comprova que el
titular de la parada 1.030 del mercat setmanal, el senyor Alberto Reyes Reyes, no
consta com a deutor dels tributs municipals corresponents al mercat setmanal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Primer.- Deixar sense efecte l'acord de revocació del lloc de venda núm. 1.030
aprovat per Junta de Govern Local en data 25 d'agost de 2011.
Segon.- Informar que queda autoritzada la llicència de venda al mercat setmanal sota
les condicions a dalt esmentades. L'incompliment dels requisits anteriorment
esmentats, podrà suposar la revocació definitiva del lloc de venda al mercat setmanal.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a l'interessat i a la Recaptació Municipal, per als efectes que
correspongui.

9. JOVENTUT
9.1 CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE EL SOC, L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I ELS PARTICIPANTS AL PROGRAMA EUROPEU EURODYSSÉE
BRUNO FARIAS I JOSÉ MIRANDA.- Aprovació.Atès que dins l’Assemblea de les Regions d’Europa, de la qual la Generalitat de
Catalunya forma part, es porta a terme des de l’any 1986 el programa Eurodissea,
d’intercanvis multilateral de joves.
Atès que aquests programes afavoreixen la mobilitat dels joves, ajudant-los a conèixer
altres cultures i contribuint a donar-los una consciència de ciutadania europea, i tot
plegat els situa en unes condicions favorables per trobar feina quan retornen al seu
país d’origen.
Atès que el programa Eurodissea està adreçat a joves de 18 a 30 anys que hagin
finalitzat la seva formació universitària i/o professional i que en la majoria dels casos
tenen experiència professional, i també un coneixement de la llengua del país en el
que volen realitzar les pràctiques.
Atès que l’Àrea de Joventut està interessada en acollir joves en programes
d’intercanvis europeus per a la formació pràctica de caràcter professional d’aquests.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de pràctiques entre el Servei d’Ocupació de Catalunya,
l’Ajuntament de Palafrugell i els participants en el programa Bruno Farias (Portugal) i
José Miranda (Portugal) que regirà a partir del dia 26 de març fins al 29 de juliol de
2012.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

10. MEDI AMBIENT
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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10.1 DRAGATGE SORRA PLATJA LLAFRANC.- Aprovació
Sol·licitud del Club Nàutic Llafranc per dur a terme els treballs de dragatge i
transvasament de sorra a la platja de Llafranc.
Vista la instància núm. 1228 de 27 de gener de 2012, presentada per el Club Nàutic
Llafranc per a la realització del dragatge i trasvàs de sorra de la platja de Llafranc.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
1.
Incorporar a l’autorització corresponent, els condicionants ambientals recollits en
l’informe abans esmentat, sens perjudici del compliment dels tràmits corresponents en
matèria d’obres, seguretat, etc, que corresponguin:
a)
L’execució del transvasament per mitjà terrestre, amb el benentès que la zona
extreta del port i que no complís els paràmetres: absència de coliformes fecals,
hidrocarburs, olis i escumes, fongs i residus sòlids orgànics i inorgànics, fos retirada i
transportada a un dipòsit controlat, o bé sotmetre’s a un procés de neteja, airejament i
cribatge.
b)
El cúbic aproximat a desestimar correspondria als 80 metres del perfil de la
platja, a comptar des del port.
c)
La presentació per part del promotor dels perfils topogràfics del moviment de
terres a executar, contemplant el cúbic de terra aprofitable i el que no.
d)
El volum de terra desestimada s’hauria d’aportar del fons de la badia, mitjançant
equips de draga o xucladora, o bé procedent de pedrera.
e)
L’obtenció de les autoritzacions que corresponguin a d’altres administracions
públiques.
f)
S’haurà de respectar la cota actual de la llera de la riera.
g)
Un cop finalitzat el dragat, s’hauran de retirar les pedres soltes que quedin a la
superfície de la sorra. Seguidament s’haurà de llaurar i cribar la sorra amb mitjans
mecànics i acabar de recollir les pedres que puguin aflorar a la superfície.
h)
Una vegada acabades totes les operacions descrites anteriorment, hauran de
presentar una anàlisi de salubritat de la mateixa.
i)
En cap cas es podran abocar a la platja sorres que no compleixin amb els
paràmetres químics i microbiològics establerts a les recomanacions del CEDEX per la
regeneració de platges.
j)
La presentació d’analítiques prèvies i posteriors a la realització de les obres,
d’un mínim de cinc punts de la badia. Un dels punts de mostreig serà de sorra
desestimada procedent de la zona d’acreció.
k)
Els paràmetres a analitzar en cada mostra seran:
Coliformes fecals o E. Coli.
Estreptococs fecals
Fongs
Hidrocarburs totals
Mercuri
Cadmi
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-

Plom
Coure
Zinc
Carboni Orgànic Total
Percentatge de fins

l)
El promotor haurà de presentar l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el
RD 1627/1997, que servirà per plasmar les mesures de tancament i seguretat de
l’entorn de les obres mentres aquestes s’estiguin executant.
m) No es podran iniciar les obres fins que no s’hagin presentat els documents abans
sol.licitats
n)
S’haurà de comunicar a l’Ajuntament de Palafrugell l’inici de les feines.
2.
Els treballs s’hauran de realitzar entre els dies 16 i 27 d’abril de 2012, excepte el
cap de setmana del 21 i 22 d’abril en el qual la platja haurà d’estar en condicions per
poder-ne permetre l’accés públic. Els dies en què es realitzin els treballs la platja
romandrà tancada a tota persona aliena a l’obra.
3.
L’Ajuntament no es farà responsable de treballs extres de dragatge que s’hagin
de realitzar en cas de temporals marítims.
4.
Comunicar el present acord al Servei Provincial de Costes de Girona (Gran Via
de Jaume I, 41, 17001 Girona), a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya (Av. Litoral Mar, 36-40, 08005 Barcelona), a la Capitania
Marítima de Palamós (Port, s/n, 17230 Palamós), i a les àrees municipals de Serveis
Municipals, Urbanisme, Policia Local i a l’Inspector de Via Pública.

11. MUSEU DEL SURO
11.1 PETICIÓ D'UNA PRÒRROGA PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE
CAL GANXÓ, NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL A CAN
MARIO, FASE VI.- Aprovació.Vist que el dia 1 de desembre de 2011 es va signar a Madrid el Conveni de
Col·laboració entre el Ministerio de Fomento i l’Ajuntament de Palafrugell pel
finançament de les obres de “Rehabilitació de Cal Ganxó, nova seu del Museu del
Suro de Palafrugell a Can Mario, fase VI”, a Palafrugell (Girona).
Vista la clàusula 4 del citat conveni que exposa “L’ajuntament es compromet a
realitzar la licitació pública de les obres i adjudicar-les en el termini de quatre mesos
des de la data del present Conveni, que haurà de comunicar, en la major brevetat
possible, a la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos
del Ministerio de Fomento. El termini per a l’adjudicació de les obres podrà ser
prorrogat, per causes justificades, amb prèvia conformitat de les parts signants
d’aquest conveni”.
Vist l’informe adjunt del conservador del Museu del Suro, amb data del dia 13 de març
de 2012, que mostra la maduresa del procés i de l’estat de la licitació de les obres
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(només pendent de l’adjudicació), amb la previsió que en el termini de dos mesos,
l’Ajuntament de Palafrugell tindrà resolta de forma definitiva, la part pendent de
finançament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar a la Subdirecció General de Arquitectura y Edificación del Ministerio
de Fomento, una pròrroga de dos mesos per a l’adjudicació de les obres, amb la
finalitat de donar temps l’Ajuntament de Palafrugell de disposar de tot el crèdit
necessari pel finançament de l’obra.
Segon.- Sol·licitar així mateix a la Subdirecció General de Arquitectura y Edificación
del Ministerio de Fomento, la notificació a l’Ajuntament de Palafrugell del nomenament
dels representants del Ministerio de Fomento pel seguiment del projecte.

11.2 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FEDER PEL PROJECTE "SUBEROGRAFIA
INTERPRETANT EL MÓN DEL SURO A CATALUNYA".- Aprovació.Vista l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER
Catalunya 2007/2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds
(DOGC 6057 de 1/02/2012).
Vista la voluntat de l’Ajuntament de desenvolupar el projecte “SUBEROGRAFIA.
Interpretant el món del suro a Catalunya” que consisteix sobretot en la redacció del
projecte i l’execució de la museografia del Museu del Suro de Palafrugell.
Vist l’encaix de l’esmentat projecte de l’Ajuntament de Palafrugell en l’eix 4-58 de la
convocatòria (desenvolupament sostenible local i urbà: protecció i conservació del
patrimoni cultural).
Vist que el pressupost del projecte és d’un milió d’euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals (Direcció General
d’Administració Local) una subvenció de 500.000 €, a través dels fons FEDER, 20072013, segona convocatòria, per al projecte “Suberografia: Interpretant el món del suro
a Catalunya”.

12. OBRES PÚBLIQUES
12.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER TORRENT, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs asfàltic del carrer
Torrent, a Palafrugell , redactat per l'empresa Construccions Fusté S.A.
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Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
repàs asfàltic del carrer Torrent, a Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs
asfàltic del carrer Torrent, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Construccions Fusté S.A.

12.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER CUL DE SAC I UN TRAM DEL CARRER FLAÇÀ,
A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs asfàltic del carrer
Cul de Sac i un tram del carrer Flaçà, a Palafrugell, redactat per l'empresa
Construccions Fusté S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
repàs asfàltic del carrer Cul de Sac i un tram del carrer Flaçà, a Palafrugell, redactada
pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de
seguretat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs
asfàltic del carrer Cul de Sac i un tram del carrer Flaçà, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Construccions Fusté S.A.

12.3 MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA DE LA INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA DE
LA LLAR D’INFANTS TOMANYÍ. Aprovació.Vista la memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica de la Llar d’Infants
Tomanyí, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 363/2004, de 24 d’agost, del Departament de Treball i
Indústria pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Atès el que disposa el Real Decret 842/2002, de 2 d’agost del Reglament electrotècnic
de baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.
Atès el que disposa la instrucció 10/2005, de 26 de desembre, de la Direcció General
d’Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció
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d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió existents, sotmeses al règim
d’inspecció periòdica.
Atès el que disposa la instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General
d’Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la instrucció
10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica
de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica de la Llar d’Infants
Tomanyí, redactada pels tècnics de l’Àrea de Projectes i Obres de l’Ajuntament de
Palafrugell.

13. TRESORERIA
13.1 SOREA. PADRÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA GRANS CONSUMIDORS,
FEBRER 2012.- Aprovació.Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
febrer de 2012, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
5.491
0

Concepte
IMPORT
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
6.519,08
2 Quota
2.978,63
3 Consum
3.540,45
4 Sobreelevació
88,20
5 Conservació i lloguer
77,10
6 Clavegueram
864,81
7 Escombraries
3.426,85
8 Incendis
6,37
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
528,58
10 IVA 18%( sobre 5)
13,88
TOTAL IVA (9+10)
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
7821,2
TOTAL ( 11 )
TOTAL

SUBTOTALS

10.982,41

542,46

7.821,22
19.346,09

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de febrer de 2012, grans
consumidors, que importa la quantitat total de DINOU MIL TRES-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (19.346,09 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

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

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

14. SERVEIS MUNICIPALS
14.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
14.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA EL RUM RUM DE LA PANXA – Baixa.Vista la Resolució de l’Alcaldia 2012/497 de data 06 de març de 2012, en la que
s’accepta la baixa voluntària de l’establiment EL RUM RUM DE LA PANXA que es
dedica a l’activitat de venda de xarcuteria i degustació, ubicat a Plaça Nova, 14 de
Palafrugell, a nom del senyor EDUARDO GUERRA CASTILLO, amb efectes el 29 de
febrer de 2012, i es dona de baixa el registre de la base de dades municipal
d’activitats.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 18 de març de 2011
va autoritzar al senyor EDUARDO GUERRA CASTILLO a ocupar la via pública amb la
instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires, amb una superfície de 12 m2 amb
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caràcter anual i per un període de 4 anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2012, 2013 i 2014.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública d’una terrassa amb
taules i cadires aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de
2011, davant de l’establiment El Rum Rum de la Panxa, a nom del senyor EDUARDO
GUERRA CASTILLO, amb efectes l’01 de març de 2012.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a l’interessat, a l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de
Tresoreria.

14.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL L'ENXANETA –
Aprovació.Vista la instància núm. 3721 de data 16 de març d'enguany, presentada pel senyor
Jordi Domingo Garcia sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per
ocupar la via pública amb la instal·lació de dues màquines infantils davant del seu
establiment anomenat L'ENXANETA situat al carrer de Cavallers, 35 de Palafrugell.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació de dues màquines
infantils, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:

GELATS ENXANETA S.L.
B-17991274
AMPLE, 128 – Local 2 - 17200 PALAFRUGELL
CAVALLERS, 35 – 17200 PALAFRUGELL

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

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Màquina infantil

2 ut.

171,20 €

342,40 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 342,40 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins
el 31 de juliol d’enguany. Si transcorregut aquest termini no s’ha fet efectiva
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l’esmentada quantitat, el deute serà exigit via constrenyiment amb els recàrrecs,
interessos de demora i costos.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
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.
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14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de
Tresoreria.

14.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL KOSA BISTRO –
Aprovació.Vista la instància núm. 3671 de data 15 de març d’enguany, presentada per la senyora
ELIA ZORITA SANTANA sol.licitant modificar la temporalitat de la terrassa del seu
establiment anomenat KOSA BISTRO situat al carrer dels Valls, 16 de Palafrugell, de
manera que 5 m2 siguin anuals i els altres 5 m2 siguin temporals, de Setmana Santa
al 31 d’octubre.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 08 d’abril de 2011 va
autoritzar a la senyora Elia Zorita Santana a ocupar la via pública amb la instal·lació
d’una terrassa amb taules i cadires, amb una superfície de 10 m2 amb caràcter anual i
per un període de quatre anys.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 08 d’abril de 2011.
Segon.- Autoritzar l’ocupació
favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, a
MARIA ELIA ZORITA SANTANA
MAJOR, 14 - 17200 PALAFRUGELL
VALLS, 16 – 17200 PALAFRUGELL

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

Taxa OVP

CONCEPTE

CATEG. TEMP.

TIPUS

Anual

Taules i 2 m2
cadires
3 m2
(5 m2)

Temporada

Taules i
5 m2
cadires

Especial

TEMP.

SUP.

MÒDUL
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SUPERF.

TARIFA

TOTAL

No subjecció

0,00 €

44,80 €

134,40 €

35,80 €

179,00 €

COEF. (5)

TOTAL
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Taxa recollida Anual
escombraries Temporada

21,93 €

5 m2

1

21,93 €

12,79 €

5 m2

1

12,79 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 348,12 € 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
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,
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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 d’Intervenció i a l’Àrea de
Tresoreria.

14.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE MILLORA DE
L'ENTORN DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I INFANTIL DEL MAS MASCORT.Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut de les obres de millora de l’entorn de l’equipament
esportiu i infantil del Mas Mascort, redactat per l’empresa CONSVIDAL, SL
Vista l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora de l’entorn
de l’equipament esportiu i infantil del Mas Mascort, redactada per l’Àrea de Serveis de
l’Ajuntament i en què s’informa favorablement sobre el Pla de Seguretat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora de l’entorn de
l’equipament esportiu i infantil del Mas Mascort.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa CONSVIDAL, SL.

14.3 PLA DE DISTRIBUCIÓ D'USOS I SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES
2012-2016. PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LES PLATGES DE TAMARIU,
CALELLA I LLAFRANC PER A LA TEMPORADA 2012.- Aprovació.Vist el projecte d'ordenació de les platges de Tamariu, Llafranc i Calella – Pla d'Usos i
Serveis 2012, redactat per l'Àrea de Serveis d'aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el projecte d’ordenació de les platges de Tamariu, Llafranc i Calella –
Pla d’Usos i serveis temporada 2012-2016, pel període 2012 i sol·licitar l’autorització
corresponent de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Notificar aquest acord i trametre els exemplars necessaris d’aquest projecte,
en cada cas a:
a. Generalitat de Catalunya - Direcció General de Ports, Aeroports i Costes.
Servei de Costes. Avda. Litoral 36-40 - 08005 Barcelona.
b. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
c. Policia Local de Palafrugell.
d. Àrea de Medi Ambient.
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15. RENDES
15.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
15.1.1 RECLAMACIÓ J R R. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE ESTIMADA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2.343 de data 20 de febrer del
2012, presentada pel senyor J R R en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -1079-CTR,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats a transportar-les.Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors
no són aplicables als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle
simultàniament.A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones
amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -1079-CTR, 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 del senyor
J R R, tal com segueix a continuació:
Exercici

Núm. rebut

Matrícula

Concepte

Import

2012

546094

-1079-CTR

IVTM

137,66 €

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -1079-CTR a nom del senyor J R R 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.
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15.1.2 RECLAMACIÓ. DIEGO DÍAZ RAMÍREZ ANUL.LACIÓ REBUTS IVTM
Vista la instància con número de registre de entrada 3.178 de data 6 de març del
2012, presentada pel senyor DIEGO DÍAZ RAMÍREZ, en la qual sol.licita l’anul.lació
dels rebuts pendents corresponents als exercicis 2008 al 2012 en concepte de l’
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de la motocicleta matrícula -4357-DCT,
al.legant que consta domiciliada en el municipi de Sanlucar de Barrameda.
Vist el que disposa l’article 97 de la llei reguladora d’Hisendes Locals el qual diu
textualment:
“ La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.”
Vist el permís de circulació compulsat per l’Ajuntament de San Lucar de Barrameda de
la motocicleta matrícula -4357-DCT, en el qual es compova que consta com a titular el
senyor Diego Díaz Ramírez de data 18 de novembre del 2.004 en el municipi de San
Lucar de Barrameda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primero.- Donar de baixa els rebuts pendents a la recaptació Municipal a nom del
senyor DIEGO DÍAZ RAMÍREZ, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2008
2009
2010
2011
2012
Total

265985
328282
399930
468252
535904

-4357-DCT
-4357-DCT
-4357-DCT
-4357-DCT
-4357-DCT

8,13€
8,46€
8,46€
8,46€
8,46€
41,97€

Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d'intervenció i
tresoreria.

15.1.3 RECLAMACIÓ JOSEP RUIZ CALONGE. FUITA AIGUA 2011/03. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 537 de data 13 de
gener de 2012 a nom de RUIZ CALONGE JOSEP, sol·licitant la revisió de les
liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 3r. Trimestre de 2011 amb núm.
de pòlissa 4463266.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 23 de gener a nom de JOSEP RUIZ CALONGE,
del cr. AV. DE LA COSTA BRAVA N.38 apt. Nº 7 de Calella sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d´ aigua del període 2011/03 al·legant
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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 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.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2011/03 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut del 2011/03 per un import
de 1210,37 €.”
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:
Càlcul factura
Tarifa
Pòlissa 4463266
M3. Consum
Període 20
Imports Aigua
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Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,3615 30,00
0,6500 30,00
1,0863 273,00

Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Sobreelevació
IVA Sobreelevació
Servei
prevenció
Incendis

1,8400
0,1128
8%

7,20 €
10,85 €
19,50 €
296,56 €
0,00 €
334,10 €
26,73 €
1,84 €
0,33 €
37,56 €
3,00 €

333

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

81,73 €

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 13,00
0,8472 11,00
2,1180 122,00
0,4179 17,00
0,8854 13,00
2,2135 157,00
0,4303

5,20 €
9,32 €
258,40 €
7,10 €
11,51 €
347,52 €
639,05 €
51,12 €
1.210,36 €

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

Nova factura

Pòlissa 4463266
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

333

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
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Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Sobreelevació
IVA Sobreelevació
Servei
prevenció
Incendis

1,8400
0,1128
8%

333

1,84 €
0,33 €
37,56 €
3,00 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

51,95 €

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

5,00

315,00

5,20 €
0,00 €
0,00 €
2,09 €
0,00 €
135,54 €
142,83 €
11,43 €
475,46 €

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

15.1.4 RECLAMACIÓ FRANCISCO IRUELA APROVAR BONIFICACIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 3214 de data 07 de març de 2012,
presentada pel senyor IRUELA PINTOR, FRANCISCO, sol·licitant li sigui concedida la
bonificació pel vehicle amb la matricula SE-064097.
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Atès el que disposa l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre vehicles
de Tracció Mecànica, el qual diu textualment:
” 2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès que segons la documentació aportada pel vehicle amb matrícula SE-064097
reuneix els requisits per a la bonificació, amb efectes a partir de l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica per l’exercici 2012 i següents del vehicle amb matrícula SE-064097,
a nom del senyor IRUELA PINTOR, FRANCISCO.
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 539517.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat.

15.1.5 RECLAMACIÓ. JOSEP PÉREZ MORENO APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA VEHICLE. ESTIMACIÓ.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-6012-BG, aportada pel senyor JOSEP
PÉREZ MORENO, 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.”
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JOSEP PÉREZ
MORENO, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2012

543869

GI-6012-BG

103,24 €

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

15.1.6 RECLAMACIÓ. NARCIS TRIAS FERRER. SOL.LICITUD DESESTIMADA
DEVOLUCIÓ TAXES PER ÚS COMPOSTADOR ANY 2010. DESESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 2.470 de data 22 de febrer del
2012, presentada pel senyor NARCIS TRIAS FERRER, en la qual sol.licita l’aplicació
de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques
corresponent a l’immoble situat al carrer Garriga, número 88 de l’exercici 2010.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superf´ície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00 €.
b)Quotes reduïdes
c)1.Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 12 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan autocompostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
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d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat
que haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui
preceptiva segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de
presentar abans del 30 de juny del següent exercici al que es sol.liciti la
seva aplicació. En tot cas l’establiment de la quota reduïda suposarà la
devolució de la diferència amb la quota normal pagada durant l’exercici.
Atès que la instància ha estat presentada en data 22 de febrer de 2012, i per tal motiu
no compleix els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor Narcís Trias Ferrer de
l'aplicació de la quaota reduïda en concepte de taxa per recollida d'escombraries
domèstiques.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als Departaments d'Intervenció i
Tresoreria.

15.1.7 RECLAMACIÓ DAVID GALCERAN APROVAR BONIFICACIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 3436 de data 12 de març de 2012,
presentada pel senyor DAVID GALCERAN VILA, en la que sol·licita la bonificació de
l’IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica), pel vehicle amb matrícula H-7978BBC.
Atès que d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica i amb l’article 4t 2 que diu textualment:
“Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Jefatura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/11995.”
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol·licitud.”
Vist que el permís de circulació i la fitxa tècnica aportades per l’interessat, consta com
a vehicle històric el vehicle amb matricula H-7978-BBC i amb núm. de bastidor
VBB2T263485.
Atès que s'ha produït un duplicat en la generació del vehicle amb matrícula 8663HDK
amb el mateix núm. de bastidor, que el vehicle amb matrícula H-7978-BBC.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la bonificació en concepte d'IVTM per l’exercici 2012 i següents del
vehicle matrícula H-7978-BBC a nom del senyor DAVID GALCERAN VILA.
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa els rebuts núm. 537.490 i
537.489.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a la recaptació municipal.

15.1.8 RECLAMACIÓ JOAQUIMA PINTADO BLASI. FUITA AIGUA 2011/03.
ESTIMACIÓ.
Vistes les instancies amb núms. de registre d’entrada a l’Ajuntament 13184 de data 7
de setembre de 2011 i 17872 de data 7 de desembre de 2011 a nom de JOAQUIMA
PINTADO BLASI, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d’aigua del 3r. Trimestre de 2011 amb núm. de pòlissa 4468539.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la sol·licitud de data 13 de febrer a nom de JOAQUIMA PINTADO
BLASI del cr. D’Aigua Xelida, 17, de Tamariu 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.
El client efectua els pagaments al compte corrent.
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 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 al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
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I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d´aplicació del cànon de l´
aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut del 2011/03 per un import
de 1.481,13 €.”
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:
Càlcul factura
Tarifa
Període 2011/03
Pòlissa 39091841Y
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc

Consum Real

418
7,20
0,3615
0,6500

30,00
30,00
358,0
0

7,20 €
10,85 €
19,50 €

Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

1,0863

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,33 €

0,4000

0,40 €

Clavegueram

25,00%

104,81 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Servei
Incendis

388,90 €
0,00 €
426,44 €
34,12 €

prevenció

Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2

0,3999
0,8472

ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2

2,1180
0,4179
0,8854

ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon

2,2135
0,4303
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IVA cànon
TOTAL REBUT

65,09 €
1.481,13 €

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa
Període 2011/03
Pòlissa 39091841Y
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.

Nova factura

418
7,20
0,3615 30,00
388,0
0,6500
0
1,0863 0,00

7,20 €
10,85 €
252,20 €
0,00 €
0,00 €
270,25 €
21,62 €

1,8400

1,84 €
0,33 €

0,4000

0,40 €

Clavegueram

25,00%

65,76 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Servei
Incendis

prevenció

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

0,3999 21,00
0,8472 18,00
2,1180
0,4179 9,00
0,8854 6,00
2,2135
364,0
0,4303
0

8,40 €
15,25 €
0,00 €
3,76 €
5,31 €

156,63 €
189,35 €
15,15 €
599,20 €

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

15.1.9 RECLAMACIÓ A H M APROVAR EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3486 de data 13 de març del
2012, presentada per la senyora H M, A, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula B-0994VN, 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
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 B-0994-VN, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 1 de desembre de
1999 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 2013 i posteriors, a nom de la senyora H M, A, pel vehicle amb
matrícula B-0994-VN
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 539.295.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessada i a la Recaptació Municipal
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15.1.10 RECLAMACIÓ JOSÉ SALINAS ABAD. FUITA AIGUA 2011/03. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa del Sr. JOSÉ SALINAS ABAD i vist l’informe emès per SOREA, amb
registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 1874, de data 9 de febrer de 2012, que diu
textualment:
“En contestació a la instància de data 24 de novembre de 2011 a nom de JOSE
SALINAS ABAD del cr. De la Primavera 28 2 , de Calella de Palafrugell 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 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 per fuita.
En aquests moments té pendent l’ esmentat rebut per l’ import de 1491,05 ( 2011/03).”
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:
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Període: 2011/03
Pòlissa: 4461277
Càlcul factura
Tarifa

Consum Real

M3. Consum

418

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc

7,20
0,3615
0,6500

30,00
30,00
358,0
0

7,20 €
10,85 €
19,50 €

Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

1,0863

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8360

1,84 €
0,33 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

104,81 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Servei
Incendis

388,90 €
0,00 €
426,44 €
34,12 €

prevenció

Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2

0,3999
0,8472

ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2

2,1180
0,4179
0,8854

ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,2135
0,4303

14,00
11,00
168,0
0
16,00
13,00
196,0
0

5,60 €
9,32 €
355,82 €
6,69 €
11,51 €
433,85 €
822,78 €
65,82 €
1.491,03 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Període 2011/03
Pòlissa: 4461277
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Càlcul factura
Tarifa

Nova factura

M3. Consum

418

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.

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

2,00
416,00

7,20 €
0,72 €
270,40 €
0,00 €
0,00 €
278,32 €
22,27 €

1,8360

1,84 €
0,33 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

67,78 €

Brosses

34,5000

34,50 €

Servei
Incendis

prevenció

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

14,00

4,00

400,00

5,60 €
0,00 €
0,00 €
1,67 €
0,00 €
0,00 €
172,12 €
179,39 €
14,35 €
599,17 €

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.

15.1.11 RECLAMACIÓ G F M. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.538 de data 13 de març del
2012, presentada per la senyora G F M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula –2235-HDH,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats a transportar-les.Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors
no són aplicables als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle
simultàniament.A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones
amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula –2235-HDH, 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 G F M, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2012

537417

-2235-HDH

65,21 €

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -2235-HDH a nom de la senyora G F M 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.
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15.1.12 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 27 de
desmbre de 2011 que diu literalment:
Que el dia 30 de desembre s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Belluguets pel curs
2011-2012 l'infant A A V havent assistit a aquesta fins el dia 30 de desembe de 2011.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les
modificacions dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva les mensualitats corresponents al
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2011 així com la matrícula
corresponent al curs 2011-2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Belluguets a l’alumna A A V amb efectes 1
de gener de 2012.
Segon.- Aprovar una devolució de 92,92 € corresponents a 2/3 parts de la matrícula
en concepte de matricula de la Llar d’Infants Belluguets a nom de JOSE AGUILAR
MOROBA que s’ingressaran en el compte de l’interessat.

15.1.13 RECLAMACIÓ. MARIA LOURDES PELEGRÍ ROSES APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSACIÓ DE DEUTE. ESTIMACIÓ
Vistos els rebuts presentats per la senyora MARIA LOURDES PELEGRÍ ROSÉS, en
concepte de Taxa per recollida Escombraries Industrials com a local sense activitat
corresponents als l’exercicis 2009 i 2010 de l’immoble situat al carrer Torres i Jonama,
número 39, al.legant que el titular de l’immoble i de l’activitat era la societat Caixa
d’Estalvis de Girona.
Atès que es comprova que el titular a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana de l’immoble situat al carrer Torres i Jonama, número 39 durant els
exercicis 2009 fins al 2011, era la societat Caixa d’Estalvis de Girona.
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Atès que la senyora Maria Lourdes Pelegrí Roses manté deutes pendents amb la
recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
senyora MARIA LOURDES PELEGRÍ ROSES, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Objecte Tributari

Import

2011

494975

C.Torres i Jonama,39

81,14 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MARIA
LOURDES PELEGRÍ ROSES, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Objecte Tributari

Import

2009

354836

C.Torres i Jonama,39

81,14 €

2010

419786

C.Torres i Jonama,39

81,14 €

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que
manté la senyora Maria Lourdes Pelegrí Roses amb la recaptació municipal ( números
rebuts 476061/2 i 514406).
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i Intervenció.

15.1.14 CORRECCIÓ ACORD JGL 08/03/12 PUNT. NÚM. 10 RENDES.- 10.1
EXACCIONS - RECLAMACIONS.- 10.1.6. RECLAMACIÓ MARGARITA CABAYOL
SANTOS. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA. ESTIMACIÓ.
Vist i comprovat el text de l’acord 10.1 EXACCIONS- RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
10.1.6, de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Deixar sense efecte els apartat Primer.- i Segon.En el seu lloc aprovar els següents apartats:
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua que
consten pendent, d’acord amb el següent detall:
CONCEPTE
S
Pòlissa
4474852

FACTURACIÓ
ERRONEA
m3.
tarife
Fact
s
import
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Període
2011/03
Quota
Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COM
PT
INCENCIS
SOBREELEVA
CIÓ
BROSSA
CLAVEGUE
RAM

1

7,2 0,29 €
0,361
1
5 0,36 €
0,650
1
0 0,65 €
1,086
16
3 17,38 €
18
18,39 €
1

1,84

0,112
0
8 0,00 €
1 35,45 44,16 €
4,60 €
1,49 €
0,01 €
69,02 €

8%
18%
TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a
26/08

0,399
1
9 0,40 €
0,847
1
2 0,85 €
16 2,118 33,89 €
0

1º tram
2º tram
3º tram
mínim 01/10 a
17/10
2º tram
3º tram
Cànon
sense IVA

0,07 €
0,00 €

0
0,417
9
0,885
4
2,213
5
0,433
9
0,919
2
2,298

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

18
8%

35,14 €
2,81 €

TOTAL

37,95 €
106,96
€

TOTAL
CANON

FACTURACIÓ
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ERRONEA
106,96
€
CONCEPTE
S
Pòlissa
4474852
Període
2011/04
Quota
Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COM
PT
INCENCIS
SOBREELEVA
CIÓ
BROSSA
CLAVEGUE
RAM

FACTURACIÓ
ERRONEA
m3.
tarife
Fact
s
import

1

7,2
0,361
30
5
0,650
30
0
1,086
1068
3
1128
1

0
1 35,45

0,00 €
35,45 €
297,63 €
95,82 €
0,33 €
1.628,78
€

0,399
9
0,847
6
2
286 2,118
8

0

1º tram

10

2º tram

8

3º tram
mínim 01/10 a
17/10
2º tram

19,50 €
1.160,17
€
1.190,51
€
1,84 €
0,00 €

TOTAL

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

10,85 €

1,84

8%
18%

Mínim

7,20 €

360
11
7

0
0,417
9
0,885
4
2,213
5
0,433
9
0,919
2
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3º tram
Cànon
sense IVA

432 2,298
1128
8%

TOTAL
CANON
TOTA
L

992,74 €
2.426,10
€
194,09 €
2.620,18
€
4.248,96
€

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

Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTE
S

Quota Servei
1r Bloc

447485
2
2011/03
FACTURACIÓ
CORRECTA
m3.
Fact
tarifes import
1
18

2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COM
PT
INCENCIS
SOBREELEVA
CIÓ
BROSSA
CLAVEGUE
RAM

0
18
1
0
0
1

7,2
0,361
5
0,650
0
1,086
3

1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a
26/08
1º tram
2º tram

0

0,00 €
0,00 €
6,51 €

1,63 €
1,10 €
0,33 €
54,05 €

TOTAL
18

6,51 €

1,84 1,84 €
0,40 0,00 €
0,112
8 0,00 €
35,45 35,45 €

8%
18%

Mínim

7,20 €

0,399
9
0,847
2
2,118
0
0,417
9
0,885
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4
2,213
5
0,433
9
0,919
2
2,298

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

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

18
8%

7,20 €
0,58 €

TOTAL

7,77 €
61,83 €

TOTAL
CANON

FACTURACIÓ
CORRECTA
61,83 €

Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTE
S

Quota
Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COM
PT
INCENCIS
SOBREELEVA
CIÓ
BROSSA
CLAVEGUE
RAM

44748
52
2011/
04
FACTURACIÓ
CORRECTA
m3.
Fact
tarifes

1
30
5
0
35
1
0
0
1

18%
TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram

import

7,2 7,20 €
0,3615 10,85 €
0,6500 3,25 €
1,09 0,00 €
14,10 €
1,84

1,84 €
0,00 €

0,00 €
35,45 35,45 €
3,52 €
1,70 €
0,33 €
64,14 €
0,3999 0,00 €
0,8472 0,00 €
2,118 0,00 €
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minim 30/07 a
26/08
1º tram
2º tram
3º tram
mínim 01/10 a
17/10
2º tram
3º tram
Cànon
sense IVA

7
1

0,4179
0,8854
2,2135

2,93 €
0,89 €
0,00 €

20
7

0,4339
0,9192
2,298

8,68 €
6,43 €
0,00 €

35
8%

TOTAL
CANON

18,92 €
1,51 €
20,44 €

TOTA
L

84,58 €

FACTURACIÓ
CORRECTA
84,58 €
I notificat el present acord de correcció a la interessada i a SOREA.

15.1.15 RECLAMACIÓ. AOUA CHORFI BENAISSA SOL.LICITUD DESESTIMADA
BAIXA REBUTS IVTM.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.225 de data 7 de març del 2012,
presentada pel senyor AOUA CHORFI BENSAISSA, en la qual sol.licita l’anul.lació
dels rebuts pendents en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
vehicle matrícual -8356-FXF, corresponents als exercicis 2009, 2010 i primer semestre
del 2011, al.legant que l’esmentat vehicle consta domiciliat a França de data 14 de
gener de 2009.
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
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist l’historial emès per la prefectura de trànsit del vehicle matrícula -8356-FXF pel
qual es comprova que la baixa definitiva per trànsit comunitari és de data 12 d’abril
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2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor AOUA CHORFI BENAISSA i
en conseqüència ratificar els rebuts pendents en via executiva que consten a la
recaptació municipal.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

15.1.16 RECLAMACIÓ. DIEGO RAMÍREZ GÓMEZ. ACORD DESESTIMATOR TAXES INDUSTRIALS ANY 2009.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.611 de data 14 de març del
2012, presentada pel senyor DIEGO RAMÍREZ GÓMEZ, en la qual sol.licita la
reducció del rebut número 354927 corresponent a l’exercici 2009, en concepte de la
Taxa per Recollida d’Escombraries Industrials de l’immoble situat al carrer Tarongeta,
número 71, al.legant que durant l’esmentat any no hi havia activitat.
Atès que es comprova que el senyor Diego Ramírez en data 14 de juny de 2010 va
presentar instància sol.licitant la reducció de l’esmentat rebut, la qual va ser resolta per
Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2010 desestimant la reducció per no
constar la declaració de baixa tramitada davant del departament d’activitats.
Vist l’article 14 punt ñ) de la Llei d’Hisendes Locals, el qual diu textualment:
“Revisió d’actes en via administrativa
ñ) Impugnació de la resolució. Contra la resolució del recurs de reposició no es pot
interposar aquest recurs una altra vegada, però i els interessats hi poden interposar
directament recurs contenciós administratiu, tot això sense perjudici dels casos en què
la Llei preveu la interposició de reclamacions econòmicoadministratives contra actes
dictats en via de gestió dels tributs locals. “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor DIEGO RAMIREZ GOMEZ i
en conseqüència ratificar el rebut pendent a la recaptació municipal número 354927 en
concepte de Taxa per Recollida d'Escombraries Industrials.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
Tresoreria i Intervenció.

15.1.17 CORRECCIÓ ACORD JGL 15/03/2012 PUNT NÚM. 9 RENDES.- 9.1
EXACCIONS - RECLAMACIONS.- 9.1.23. RECLAMACIÓ JOSÉ MARIA
CAÑAMERAS RIBAS FUITA AIGUA 2011/04. ESTIMACIÓ
Vist i comprovat el text de l’acord 9.1 EXACCIONS- RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
9.1.23, de l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2012.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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Atès que s'ha comprovat que hi ha un error en el nou càlcul de la factura en concepte
de subministrament d'aigua del període 2011/04.
Es proposa:
Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern de data 15/03/2012 i substituir-lo pel
present acord.
“Vista la queixa del Sr. JOSÉ MARIA CANYAMERAS 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 Mº
CANYAMERAS 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, addicionantse 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).”
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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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
Pòlissa 4463095
M3. Consum
Període 2011/04
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc

Consum Real

364

21,63
0,3615
0,6500

30,00
30,00
304,0
0

21,63 €
10,85 €
19,50 €

Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

1,0863

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

3,8700

3,87 €
0,70 €

0,3900

0,39 €

Servei
Incendis

330,24 €
0,00 €
382,21 €
30,58 €

prevenció

Clavegueram
Sobreelevació
iva
Brosses

25,00%
0,1128
35,4500

Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2

0,4179
0,8854

ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2

2,2135
0,4339
0,9192

ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,2980
0,4303

364

12,00
9,00
123,0
0
16,00
11,00
193,0
0

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
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amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa
Pòlissa 4463095
Període 2011/04
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

Nova factura

364
21,63
0,3615
0,6500
1,0863

30,00
334

21,63 €
10,85 €
217,10 €
0,00 €
0,00 €
249,58 €
19,97 €

3,8700

3,87 €
0,70 €

0,3900

0,39 €

25,00%
0,1128

56,99 €
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

364

35,4500

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

12,00
9,00
109,00
16,00
11,00

5,01 €
7,97 €
241,27 €
6,94 €
10,11 €

207,00

89,07 €
360,38 €
28,83 €
800,49 €

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.
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b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

15.2. COMPENSACIÓ DE DEUTES - PRESCRIPCIO DEVOLUCIO D'INGRESSOS
PRESSUPOSTARIS. Aprovació.Revisades les devolucions d’ingressos que es troben a la tresoreria municipal i havent
comprovat la seva vigència temporal (documents compresos per ordre alfabètic de la A
a la Z (ABDERRAHIM JILALI – ZOUBI ABDESLAM) a fi de declarar la prescripció que
correspongui pel transcurs del termini legalment establert, (acords de devolucions
anteriors al 31/12/2007), resulten afectats els següents titulars i pels següents imports :
N. Operació
120060008343
120060008345
120070013447
120060008347
120070013449
120070012971
120060008349
120070012974
120060000914
120060008351
120070013453
120060008353
120070013455
120070013457
120070013459
120070013461
120060008357
120070013465

Data acord
30/03/2006
27/07/2006
29/06/2007
13/04/2006
11/05/2006
14/12/2007
20/04/2006
14/12/2007
10/08/2006
13/04/2006
24/08/2007
08/03/2006
12/06/2007
22/03/2007
14/12/2007
17/05/2007
13/04/2006
03/05/2007

120070013467
120070013469
120070013471
120070013473

14/02/2007
31/08/2007
29/06/2007
29/06/2007

120070013475
120070013031
120060004392
120060007279
120070013032

31/08/2007
14/12/2007
29/06/2006
03/08/2006
14/12/2007
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Nom terc.
ABDERRAHIM JILALI
AHADDOUCH AZIZA
AIKAR YAIKOBE MOHAND
ALIU PUIG, JOAN
ANTON ALBERTI CARMEN
APARHOTEL CAP ROIG SL
AVELLI MATO JAUME
AZCONA GOMEZ CRISTINA
BACHIRI EL ABDELLAH
BADI, BELAID
BENAICHA AMARA SABAH
BERNAL ESPEJO CAYETANO
BISBE PAGES JUAN CARLOS
BOGDAN MARIAN ONU
BONET SARIS MARIA DOLORS
BOURGEOIS JACQUES
CABALLERO NAVARRO J.MANUEL
CABEZUELO VELASCO DANIEL
CACERES
FRANCO
MARIA
CONCEPCION
CALONGE FEU SALVADOR
CAN PATXEI SC
CANE DEULOFEU TERESA
CARMONA
BELINCHON
MARIA
SAGRARIO
CASTRO SOTO JOSE MARIA
CERVOS BULLICH PILAR
CHABOD JEAN ALEXIS
CIEMIC SINICHA

Import
92,67
29,26
80,04
29,26
16,70
8.761,11
98,60
115,85
29,26
92,67
15,22
14,63
16,24
80,00
102,82
199,02
43,89
45,66
128,51
43,96
83,40
1.600,20
1,97
308,31
306,9
250,59
362,97
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120060008361
120070013033
120070013034
120060008363
120060008364
120070013498
120070013500
120070013502
120070003902
120060008368
120060013256
120060008370
120060000887
120070013504
120060000931
120070013506
120060005462
120060008374
120060004388
120070013113
120070013568
120060006444
120060008387
120060004353
120070013515
120070013514
120070013516
120070013288
120060013258
120060008391
120070013518
120070013520
120030000102
120060008397
120070013526
120030000276
120070013530
120030000062
120070013219
120060008405
120060008409
120070013226
120070013227
120070013532
120070013289
120060013260
120070013534
120070013536
120070013538

12/01/2006
14/12/2007
14/12/2007
14/09/2006
15/06/2006
19/10/2007
04/01/2007
14/03/2007
21/09/2006
28/09/2006
23/11/2006
05/10/2006
11/05/2006
01/03/2007
04/05/2006
14/12/2006
27/04/2006
03/08/2006
29/06/2006
14/12/2007
07/06/2007
06/07/2006
27/07/2006
22/06/2006
29/03/2007
29/03/2007
29/03/2007
14/12/2007
14/12/2006
27/07/2006
19/10/2007
27/07/2007
2003
28/09/2006
01/02/2007
29/06/2007
2003
14/12/2007
13/04/2006
03/08/2006
14/12/2007
14/12/2007
10/05/2007
14/12/2007
14/12/2006
28/09/2007
13/07/2007
04/01/2007
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CIOCAN GHEORGHE
CLARIMON CARRION M ROCIO
CLARYSSE LAURENT
CODINA LLORENS M. LUISA
COLOME NADAL ANTONIO
COLOMER KAMMULLER LLUISA M.
COLOMER PLANAS ISIDRE
COM.PROP. CALA NOSTRA
COMUNITAT PROPIETARIS XALOC
CUBI ROBERT JOAN
DANIEL GUBERT JOSEP
DELGADO RINCON RAQUEL
DIAZ GALLEGO ANNA
DOMINGUEZ RESA JOSEP MARIA
ESMERADO CAPDOUZE LUIS MARIA
ESTEVE BENITEZ CARLOS
FAZAZI EL MOHAMED
FERNANDEZ TENAS ESTEBAN
FLOREA EUGEN
FONT RODES ANTONIO
GARCIA IMBERNON TOMAS
GARCIA JULIAN
GELI PUJADAS JOSEP
GONZALEZ SERRA FERNANDO
GRANES BAYONA, DIANA
GRANES BAYONA LAURA
GRANES BAYONA, M.DOLORS
GRENIER GHISLAINE BERNADETTE
GUERRA RECIO JOSE LUIS
GUERRA RECIO, JAUME
GUTIERREZ HERAS, CONRADO
HEREDIA MORIÑA JOSE ANTONIO
HERRERO HERRERO JORDI
IMMOBILIARIA ARRAHONA SA
IPARRAGUIRRE VILARRASA XAVIER
LA TRESORERA
LACHICA RIVILLA JUAN
LUIS MEDINA CARLOS
MAIXENCHS LLOPART JOSE
MANZANEDA ESCOBAR MIGUEL ANGEL
MARTINEZ SALIDO ORLANDO
MAYOL TAULER MARGARITA
MIRANDA BLANCO VICENTE
MOYA ORTEGA EVA MARIA
OOSTERHOORN CORNELI
PARALS QUEROL ADRIAN
PAVON ESPADA ANA
PELAEZ MATOS ANTONIA
PEREA CANAS ALBERT

29,70
399,56
115,85
1,90
43,89
38,39
14,64
690,70
123,6
14,63
34,20
1,99
28,14
1,28
1.521,73
22,40
1.054,15
95,20
64,87
115,85
26,73
383,61
29,26
31,19
2,26
0,43
2,50
504,16
22,4
42,21
160,72
3,95
24,55
1.327,73
89,13
905,00
80,04
184,17
405,67
54,45
54,00
399,56
115,85
3,95
405,67
123,57
8,80
131,66
30,90
55

Ajuntament de Palafrugell

120070013542
120070013463
120060008421
120070013305
120060000894
120070013546
120070005517
120070013548
120060013262
120060013264
120060013268
120030000017
120060013298
120070013552
120070013556
120060000948
120060001124
120070013389
120070013390
120070013391
120070013393
120070013394
120070005522
120060001121
120060000949
120060013279
120070013562
120060000896
120070013566
120070013413
120060013281
120070013574
120070013433
120070013576
120060000927

25/01/2007
19/04/2007
28/09/2006
14/12/2007
04/05/2006
21/09/2006
31/05/2007
17/05/2007
14/08/2006
03/08/2006
28/09/2006
05/10/2006
29/06/2007
31/08/2007
18/05/2006
01/06/2006
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007
31/05/2007
01/06/2006
18/05/2006
03/08/2006
19/10/2007
04/05/2006
08/03/2007
14/12/2007
09/02/2006
10/05/2007
14/12/2007
13/07/2007
11/05/2006

PINAR DOVAL DIEGO
PIÑERO GOMEZ, JOANA
PLA CASADEVALL MARIA
PLANA VIVES FAUSTO
PONS JOVE TERESA
PONS PALMADA, JOANA
PROMOCIONES PINEDA PARK S.A.
PUJOL COMA, SEGUNDA
QUADRAT D'OR INMOBILIARIA SL
QUIVIL SA
RAMIO COSTA MIQUEL
RECAPTADOR MUNICIPAL
REGI BOIX JOAN
ROMERO BERMUDO J. ANTONIO
RUBAU TARRES,SA
SABALLS AVELLI LEONOR
SABATER GUISSET, JORDI
SANS BARGALLO MANUEL
SANZ MAGRANE JORDI
SARRO ALONSO MANUEL
SEBASTIA GARCIA JAIME
SEN ANTONIETTI FELIX
SEPULVEDA FERNANDEZ J. RAMON
SERRA SAIS JOSEP LLUIS
SERVIA ROYAN MERCE
SIMON AGUSTI M.DOLORS
SINGUL SL
TAOUIL AHMED
TOLEDO MORAGON JESUS
TOMAS MIRANGELS MONTSERRAT
UNICA ARANDA MANUEL
VERDAGUER NADAL ARTURO
WEBSTER JAMES MITCHEL
ZIANI DRISS
ZOUBI ABDEASLAM
TOTAL :

49,55
18,57
27,22
1.335,48
52,38
48,72
64,27
1.875,17
186,63
54,00
1.010,67
317,41
44,10
36,05
57,43
61,72
115,44
399,41
534,20
362,97
339,32
68,78
56,03
43,89
43,89
54,00
159,60
29,70
62,97
146,36
336,36
15,00
444,28
96,38
61,78
31.526,23

Vist el requeriment del recaptador municipal de data 15/03/2012 sol·licitant que es
procedeixi a la compensació d’ofici respecte als deutors/creditors que es relacionen a
continuació :
DEUTOR
ABDERRAHIM JILALI
BADI, BELAID
BOGDAN MARIAN ONU
DELGADO RINCON RAQUEL
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012

CONCEPTES/EXERCICIS

IMPORT
DEUTE

IBI URBANA 2009 A 2011

2.183,34

IVTM 2011

171,17

IBI 2010-11, IVTM 2011-12, IIVT
1.162,11
2011
IVTM 2008

172,72
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FAZAZI EL MOHAMED

IVTM
2006
A
IMMOBLES 2006

FLOREA EUGEN
GUTIERREZ
CONRADO

2008,

TAXA

166,35

IVTM 2011-12

169,89

IBI 2010-11

465,28

IVTM 2007, 2008 i 2010

495,83

IBI 2007

218,99

IBI 2011, IVTM 2010 A 2012

1.291,93

PAS VEHICLES 2008 A 2011

257,70

IBI 2011

1.258,10

HERAS,

HERRERO HERRERO JORDI
IMMOBILIARIA ARRAHONA SA
PEREA CANAS ALBERT
PLANA VIVES FAUSTO
RUBAU TARRES,SA
TOTAL ………….......................

8.013,41

Vista la legislació aplicable en matèria de compensació i prescripció de drets i
obligacions de les Hisendes Públiques, en els següents punts :
1.- COMPENSACIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Tributària art. 71 i 73.
R.D. 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglamento General de
Recaudación (RGR) art. 55, 58 i 59.
2.- PRESCRIPCIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Tributària, art. 66 d) en relació a l’art. 67 aprt. 1
paràgraf últim i següents.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels
contribuents següents, amb els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda
municipal, tal i com s’exposa a continuació :
IMPORT
DEUTE

DEUTE
PENDENT

IMPORT
PRESCRIT

2.183,34

IMPORT
A
COMPENSAR
92,67

2.090,67

0,00

171,17

92,67

78,50

0,00

80,00

1.082,11

0,00

1,99

170,73

0,00

1.054,15

0,00

887,80

CONCEPTES/
EXERCICIS

NIF/DEUTOR
ABDERRAHIM JILALI

IBI 2009 A 2011
IVTM 2011

BADI, BELAID

IBI 2010-11, IVTM 1.162,11
2011-12, IIVT 2011
172,72
RINCON, IVTM 2008

BOGDAN MARIAN ONU
DELGADO
RAQUEL

FAZAZI EL MOHAMED

IVTM 2006 A 2008, 166,35
TAXA
IMMOBLES
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2006
IVTM 2011-12

FLOREA EUGEN

169,89

64,87

105,02

0,00

465,28

160,72

304,56

0,00

495,83

24,55

471,28

0,00

218,99

1.327,73

0,00

1.108,74

30,90

1.261,03

0,00

1.335,48

0,00

1.077,78

57,43

1.200,67

0,00

4.323,16

6.764,57

3.074,32

GUTIERREZ HERAS, IBI 2010-11
CONRADO
HERRERO
JORDI

HERRERO

IMMOBILIARIA
ARRAHONA SA

IVTM 2007, 2008 i
2010
IBI 2007

IBI 2011. IVTM 2010 A 1.291,93
PEREA CANAS ALBERT 2012
PAS VEHICLES 2008 257,70
PLANA VIVES FAUSTO A 2011
1.258,10
IBI 2011
RUBAU TARRES SA
8.013,41
TOTAL

Segon.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es
troben a la Tresoreria municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps
senyalat i computat segons la Llei i, que es relacionen a continuació :
N. Operació
120060008345
120070013447
120060008347
120070013449
120070012971
120060008349
120070012974
120060000914
120070013453
120060008353
120070013455
120070013459
120070013461

Data acord
27/07/2006
29/06/2007
13/04/2006
11/05/2006
14/12/2007
20/04/2006
14/12/2007
10/08/2006
24/08/2007
08/03/2006
12/06/2007
14/12/2007
17/05/2007

120060008357
120070013465

13/04/2006
03/05/2007

120070013467
120070013469
120070013471
120070013473

14/02/2007
31/08/2007
29/06/2007
29/06/2007

120070013475
120070013031
120060004392
120060007279
120070013032
120060008361

31/08/2007
14/12/2007
29/06/2006
03/08/2006
14/12/2007
12/01/2006

Tercer
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Nom terc.
AHADDOUCH AZIZA
AIKAR YAIKOBE MOHAND
ALIU PUIG, JOAN
ANTON ALBERTI CARMEN
APARHOTEL CAP ROIG SL
AVELLI MATO JAUME
AZCONA GOMEZ CRISTINA
BACHIRI EL ABDELLAH
BENAICHA AMARA SABAH
BERNAL ESPEJO CAYETANO
BISBE PAGES JUAN CARLOS
BONET SARIS MARIA DOLORS
BOURGEOIS JACQUES
CABALLERO
NAVARRO
J.
MANUEL
CABEZUELO VELASCO DANIEL
CACERES
FRANCO
M.
CONCEPCION
CALONGE FEU SALVADOR
CAN PATXEI SC
CANE DEULOFEU TERESA
CARMONA
BELINCHON
M.
SAGRARIO
CASTRO SOTO JOSE MARIA
CERVOS BULLICH PILAR
CHABOD JEAN ALEXIS
CIEMIC SINICHA
CIOCAN GHEORGHE

Import
29,26
80,04
29,26
16,70
8.761,11
98,60
115,85
29,26
15,22
14,63
16,24
102,82
199,02
43,89
45,66
128,51
43,96
83,40
1.600,20
1,97
308,31
306,90
250,59
362,97
29,70
58
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120070013033
120070013034
120060008363
120060008364

14/12/2007
14/12/2007
14/09/2006
15/06/2006

120070013498
120070013500
120070013502
120070003902
120060008368
120060013256
120060000887

19/10/2007
04/01/2007
14/03/2007
21/09/2006
28/09/2006
23/11/2006
11/05/2006

120070013504

01/03/2007

120060000931
120070013506
120060005462
120060008374
120070013113
120070013568
120060006444
120060008387
120060004353
120070013515
120070013514
120070013516

04/05/2006
14/12/2006
27/04/2006
03/08/2006
14/12/2007
07/06/2007
06/07/2006
27/07/2006
22/06/2006
29/03/2007
29/03/2007
29/03/2007

120070013288
120060013258
120060008391

14/12/2007
14/12/2006
27/07/2006

120070013520
120060008397

27/07/2007
28/09/2006

120070013526
120030000276
120070013530
120030000062
120070013219

01/02/2007
29/06/2007
2003
14/12/2007

120060008405
120060008409
120070013226
120070013227
120070013532
120070013289
120060013260
120070013534
120070013536
120070013542

13/04/2006
03/08/2006
14/12/2007
14/12/2007
10/05/2007
14/12/2007
14/12/2006
28/09/2007
13/07/2007
25/01/2007
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CLARIMON CARRION M ROCIO
CLARYSSE LAURENT
CODINA LLORENS M. LUISA
COLOME NADAL ANTONIO
COLOMER KAMMULLER LLUISA
M.
COLOMER PLANAS ISIDRE
COM.PROP. CALA NOSTRA
CITAT DE PROPIETARIS XALOC
CUBI ROBERT JOAN
DANIEL GUBERT JOSEP
DIAZ GALLEGO ANNA
DOMINGUEZ
RESA
JOSEP
MARIA
ESMERADO CAPDOUZE LUIS
MARIA
ESTEVE BENITEZ CARLOS
FAZAZI EL MOHAMED
FERNANDEZ TENAS ESTEBAN
FONT RODES ANTONIO
GARCIA IMBERNON TOMAS
GARCIA JULIAN
GELI PUJADAS JOSEP
GONZALEZ SERRA FERNANDO
GRANES BAYONA, DIANA
GRANES BAYONA LAURA
GRANES BAYONA, M.DOLORS
GRENIER
GHISLAINE
BERNADETTE
GUERRA RECIO JOSE LUIS
GUERRA RECIO, JAUME
HEREDIA
MORIÑA
JOSE
ANTONIO
IMMOBILIARIA ARRAHONA SA
IPARRAGUIRRE
VILARRASA
XAVIER
LA TRESORERA
LACHICA RIVILLA JUAN
LUIS MEDINA CARLOS
MAIXENCHS LLOPART JOSE
MANZANEDA
ESCOBAR
M.
ANGEL
MARTINEZ SALIDO ORLANDO
MAYOL TAULER MARGARITA
MIRANDA BLANCO VICENTE
MOYA ORTEGA EVA MARIA
OOSTERHOORN CORNELI
PARALS QUEROL ADRIAN
PAVON ESPADA ANA
PELAEZ MATOS ANTONIA
PINAR DOVAL DIEGO

399,56
115,85
1,90
43,89
38,39
14,64
690,70
123,60
14,63
34,20
28,14
1,28
1.521,73
22,40
887,80
95,20
115,85
26,73
383,61
29,26
31,19
2,26
0,43
2,50
504,16
22,40
42,21
3,95
1.108,74
89,13
905,00
80,04
184,17
405,67
54,45
54,00
399,56
115,85
3,95
405,67
123,57
8,80
131,66
49,55
59
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120070013463
120060008421
120070013305
120060000894
120070013546

19/04/2007
28/09/2006
14/12/2007
04/05/2006
21/09/2006

120070005517
120070013548

31/05/2007
17/05/2007

120060013262
120060013264
120060013268
120030000017
120060013298

14/08/2006
03/08/2006
28/09/2006
05/10/2006

120070013552
120060000948
120060001124
120070013389
120070013390
120070013391
120070013393
120070013394

29/06/2007
18/05/2006
01/06/2006
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007
14/12/2007

120070005522
120060001121
120060000949
120060013279
120070013562
120060000896
120070013566

31/05/2007
01/06/2006
18/05/2006
03/08/2006
19/10/2007
04/05/2006
08/03/2007

120070013413
120060013281
120070013574
120070013433
120070013576
120060000927

14/12/2007
09/02/2006
10/05/2007
14/12/2007
13/07/2007
11/05/2006

PIÑERO GOMEZ, JOANA
PLA CASADEVALL MARIA
PLANA VIVES FAUSTO
PONS JOVE TERESA
PONS PALMADA, JOANA
PROMOCIONES PINEDA PARK
S.A.
PUJOL COMA, SEGUNDA
QUADRAT D'OR INMOBILIARIA
SL
QUIVIL SA
RAMIO COSTA MIQUEL
RECAPTADOR MUNICIPAL
REGI BOIX JOAN
ROMERO
BERMUDO
JOSE
ANTONIO
SABALLS AVELLI LEONOR
SABATER GUISSET, JORDI
SANS BARGALLO MANUEL
SANZ MAGRANE JORDI
SARRO ALONSO MANUEL
SEBASTIA GARCIA JAIME
SEN ANTONIETTI FELIX
SEPULVEDA
FERNANDEZ
J.
RAMON
SERRA SAIS JOSEP LLUIS
SERVIA ROYAN MERCE
SIMON AGUSTI M.DOLORS
SINGUL SL
TAOUIL AHMED
TOLEDO MORAGON JESUS
TOMAS
MIRANGELS
MONTSERRAT
UNICA ARANDA MANUEL
VERDAGUER NADAL ARTURO
WEBSTER JAMES MITCHEL
ZIANI DRISS
ZOUBI ABDEASLAM
TOTAL:

18,57
27,22
1.077,78
52,38
48,72
64,27
1.875,17
186,63
54,00
1.010,67
317,41
44,10
36,05
61,72
115,44
399,41
534,20
362,97
339,32
68,78
56,03
43,89
43,89
54,00
159,60
29,70
62,97
146,36
336,36
15,00
444,28
96,38
61,78
30.277,39

Tercer.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats i només a ells, en
compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).
Quart.- Notificar aquest acord al Server d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al
seu coneixement i als efectes oportuns.

16. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
16.1 OBRES.- CERTIFICACIONS
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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 de certificacions d’obres núm. O/2012/17 per un import
de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES euros amb
VUIT cèntims (164.473,08 €).
Aplicació
Import
2012 21 150 61905 35.394,03

Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA. CERT.1, OBRA 24/2011
""PAVIMENTACIO D'UN TRAM DEL CAMI VELL DE
LLOFRIU"" (UR)

2012 21 150 61936 68.324,32

JARDINERIA ROSES AMETLLER SL. CERT.3, OBRA
30/2010 BIS ""ADEQ.CAMI PEATONAL I PISTA
CICLABLE AUTOVIA 2a FASE""

2012 21 150 61905 18.581,81

PERE GIRALT SAGRERA. CERT.1, OBRA 23/2011
""FORMACIO D'UN TRAM DE VORERA C/CEMENTIRI
DE PALAFRUGELL (UR)

2012 71 165 22722 19.272,76

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. CERT.3 OBRES
""CANVI MASSIU DE LAMPADES I NETEJA
LLUMENERES ANY 2011""
CONSVIDAL SL. CERT.1, OBRA 01/2012 ""MILLORA
ENTORN DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I INFANTIL
DEL MAS MASCORT""

2012 21 150 61905 22.900,16

TOTAL

164.473,08

16.2 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/2012/18 per un
import de CENT TRENTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE euros amb
DIVUIT cèntims (137.594,18 €).
Aplicació
2012
34
22604
2012
22001

34

2012
22601

33

Import
Text lliure
6.843,60 ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL IL.LUSIONS.
MONITORATGE LLAR INFANTS TOMANYI
FEBRER 2012 (ED)
321 30.895,08 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEI
ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS FEBRER
2012 (ED)
321
6.400,00 SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI UNITAT
ESCOLARITZACIO COMPARTIDA. UEC. FEBRER
2012 (ED)
321
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MULTIAPLICACI
40.627,25
Ó
2012
32
430 52.828,25
41001
TOTAL
137.594,18

UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRICITAT DESEMBRE 2011 (SG)
INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA. 1a
APORTACIO MUNICIPAL 2012

17. PROPOSTES URGENTS
17.1 SERVEIS MUNICIPALS
17.1.1 CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Modificació.Vist que la Junta de Govern celebrada el dia 4 d’abril de 2009 va adjudicar a l’empresa
AGBAR INCENDIOS, SA, actualment EMTE FIRE & SECURITY, la contractació dels
serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contraincendis dels
edificis de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que amb motiu de les obres portades a cap a l'edifici de la bòbila vella (Armaflex)
situat al carrer de la Garriga, s’han instal·lat elements contra incendis diferents dels
que havia, dels que cal fer la revisió corresponent.
Atès que els elements a revisar són els següents:
AJ-005 – SALA ARMAFLEX
• 1 extintor de CO2
• 6 extintors de pols
• 3 BIES
Atès que els preus del pressupost presentat per l’empresa Emte Fire & Security
(abans AGBAR, SA), s’ajusten als aprovats per la Junta de Govern Local de data 4
d’abril de 2009.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar el pressupost presentat per Emte Fire & Security (abans AGBAR,
SA), pel manteniment trimestral dels elements relacionats anteriorment i d’acord amb
els preus estipulats al contracte.
Segon.- Modificar l’inventari establert al Plec de Condicions, quedant de la manera
següent:
COD

11.121.21200
– ADREÇA
CONSERVACIÓ
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

EXTINTORS
PS

CO2

TOT

3

17

AJ-001 Ajuntament

c/ Cervantes, 16

14

AJ-002 Arxiu documentació

c/Josep Pla, 5 Baixos

2

Junta de Govern Local de 22 de març de 2012

BIE

CDA

2
62

Ajuntament de Palafrugell

AJ003

Aula música

c/Josep Pla, 5 1r

1

1

AJ004

GIS

c/ Josep Pla

3

3

AJ005

Sala Armaflex

c/Garriga

6

1

7

AJ006

Fundació Josep Pla

c/ Nou, 51

7

1

8

AJ007

Nau Carrosses

c/ Vall Aran

8

2

10

AJ008

Serveis Socials

c/ Progrés, 11

3

AJ009

Serveis SocialsCentre Obert

c/Mestre J. Bonay, 32

1

AJ010

Serveis Municipals

Can Bech

3

AJ011

Arxiu - Can Rosés

Pl.Esglèsia, 8

9

AJ012

Consell gent gran

c/Marti Jordi Frigola, 6

1

1

AJ013

Can Genís (Joventut)

c/ Progrés 13

7

7

AJ014

Biblioteca Pública Nova

c/ Sant Martí, 18

7

AJ015

Punt Omnia - Can Genís

c/ Cervantes, 10

AJ016

Oficina de recaptació

Av Josep Pla 5 Baixos

AJ017

Els Ametllers

AJ018

3
1

2
3

3

12

1

8

1

1

2

1

3

c/ Barris i Buixó

2

3

5

Ass. Veins Calella

c/Agust Pi i Sunyer

1

AJ019

Policia Local/ edifici

Av. Garcia Lorca, 31

6

AJ020

Naus brigada

c/Vall D'Aran

2

2

AJ021

Ateneu

c/Ample, 1

3

3

AJ022

Espai Dona

c/Pals 77

2

2

AJ023

Local social

c/ Ample 130

1

1

AJ024

La Galeria

Plaça de Can Mario

1

1

AJ025

Oficina de Turisme

c/ Carrilet,2

2

2

AJ-

Oficina de Turisme

c/Major 1-Can Roses

2

2
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026
AJ027

Oficina de turisme Tamariu

c/ Riera

1

1

AJ028

Oficina de turisme Llafranc

Pg Cipcela 1

1

1

AJ029

Oficina de turisme Calella

c/ de les Voltes, 6

3

3

AJ030

Magatzem Turisme

c/ Ample 130

1

1

AJ031

Museu del Suro

c/Tarongeta, 31

16

AJ032

Repetidor Ràdio

Moli de Vent

AJ033

Emissora Local

c/ Botines, 26

AJ034

Peixateries

AJ035

0

16

1

1

7

3

10

C. Pi i Margall

3

2

5

Carnisseries

C. Pi i Margall

5

1

6

AJ036

Oficina Pla de Barris

C. Carrilet, 29

1

AJ037

Jutjat de pau

C. Joan Fuster, 38

4

1

5

AJ038

Arxiu – Dipòsit documentació

C. Vall d’Aran, s/n

7

1

8

4

1

AJ039

Vehicle Àrea Serveis – servei
de lampisteria
C. Cervantes, 16

172

7

4

BIE

CDA

TOTALS:
COD

1
1

1
146

28

33.422.21200 - CONSERVACIÓ ADREÇA
EDIFICIS ENSENYAMENT

EXTINTORS
PS

CO2

TOT

EN001

UEC-Unitat escolarització

c/Vall D'Aran

5

1

6

EN002

Escola Barceló Matas

c/ Pals, 75

22

2

24

3

EN003

Escola Torres Jonama

c/ Escoles, 10

19

19

7

EN004

Llar d'infants Tomanyí

c/ Angel Guimerà, 12

5

EN005

Llar d'infants Belluguets

Avd Generalitat, 13-15

5

EN006

Centre educació municipal

c/ Bruguerol, 12

16

EN007

CEIP Piverd

C. Alfons XII, 18-22

3

TOTALS:

75

1

6
5
1
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COD

73.622.21200 –
ESCORXADOR

DESPESES ADREÇA

ES-001 Escorxador

COD

PO001
COD

c/ Cementiri s/n

EXTINTORS
PS

CO2

TOT

2

0

2

81.222.21400 - MANTENIMENT ADREÇA
VEHICLES POLICIA

PS

Policia Local/ vehicles

11

40.452.21000
ESPORTIVES

–

Av. Garcia Lorca 31
INST. ADREÇA

EXTINTORS
CO2

CO2

TOT

Avd Corts Catalanes, 3 7

2

9

ES-002 Estadi Josep Pla i Pavelló

c/ Ample s/n

5

2

7

ES-003 Pista patinatge

c/ Ample s/n

5

1

6

ES-004 Camp d'Esports Gregal

Alt Camp/Segarra

5

TOTALS:

22

ADREÇA

EXTINTORS

PI-001

40.452.21201 – PISCINA
Piscina Municipal

c/ Angel Guimerà 20

BIE

CDA

BIE

CDA

0

0

BIE

CDA

11

ES-001 Pavelló d'Esports 1

COD

CDA

TOT

EXTINTORS
PS

BIE

5
5

27

PS

CO2

TOT

14

5

19

Tercer.- Mantenir les condicions estipulades al contracte de manteniment .
Quart .- Notificar el present acord a l’empresa EMTE FIRE & SECURITY , Mas Plentis,
7 17458 – Fornells de la Selva i a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell

17.1.2 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU DE LES ALARMES D'INTRUSIÓ I DE DETECCIÓ D'INCENDIS
INSTAL·LADES A L'EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA (ARMAFLEX) SITUAT AL
CARRER GARRIGA DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que es fa necessari contractar el manteniment de les instal·lacions contra robatori
i contra incendis de l’edifici de la bòbila vella (armaflex) situat al carrer Garriga de
Palafrugell; instal·lacions realitzades per PROTEC DISSENY I SUBMINISTRES
TÈCNICS, SL.
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa PROTEC DISSENY I
SUBMINISTRES TÈCNICS, SL, que ascendeix a un import anual impostos inclosos de
319,28 euros per l’alarma antintrusió i de 212,40 euros per l’alarma contra incendis, el
que representa un total de 531,68 euros.
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Atès que de conformitat amb els pressupostos presentats, 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.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, SL (PROTEC
GIRONA) CIF número B-17/081324, representada pel senyor Narcís Bartina i Boxa, el
contracte menor de manteniment de les alarmes d’intrusió i contraincendis instal·lades
a l’edifici de la bòbila vella, pel preu i condicions que tot seguit es ressenyen:
a) El preu anual pel manteniment de la instal·lació és de 319,28 euros per l’alarma
antintrusió i de 212,40 euros per l’alarma contra incendis, el que representa un total de
531,68 euros (18% IVA inclòs).
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 garantia total dels materials, ma d’obra i
desplaçaments.
e) Aquesta despesa es consignarà a la partida pressupostària “conservació edificis
municipals 11.920.21200”.
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 DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS,
SL (PROTEC GIRONA) amb domicili al C. Zaragoza, 21B de 17003 – Girona, i a les
Àrees de Rendes i de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.

17.1.3 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU DEL SISTEMA D'EVACUACIÓ DE FUMS AMB EXUTORIS
INSTAL·LAT A LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA (ARMAFLEX)
SITUAT AL CARRER GARRIGA DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que es fa necessari contractar el manteniment preventiu del sistema d'evacuació
de fums amb exutoris instal·lat a la coberta de l’edifici de la bòbila vella (Armaflex)
situat al carrer Garriga de Palafrugell.
Vist el pressupost presentat per l’empresa AERASPIRATOS, SA, que ascendeix a un
import anual impostos inclosos de 1.846,70 euros.
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.
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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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa AERASPIRATOS, SA, CIF número A-08448029,
representada per la senyora GEMMA MERCADAL CASTELL, el contracte menor de
manteniment del sistema d'evacuació de fums amb exutoris instal·lat a l’edifici de la
bòbila vella, pel preu i condicions que tot seguit es ressenyen:
1. El preu anual pel manteniment de la instal·lació és de 1.846,70 euros (18% IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària “conservació edificis municipals
11.920.21200”.
2. Clàusula de revisió de preus: s'aplicarà el 85% de l'IPC publicat per l'INE a
partir del segon any de contracte.
3. 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.
4. Els equips a revisar són:
-9 exutoris AEX-LN 14/290
-7 exutoris AEX-LN 20/290
-1 quadre CO2/24V8/VD/SL-1
-1 compressor 90 L.
5. La periodicitat de les revisions serà anual.
6. El contracte de manteniment inclou:
a) garantia total dels materials, ma d'obra i desplaçaments.
b) revisió de l'estat extern dels equips.
c) revisió i correcció del greixatge dels elements mòbils i eixos de gir.
d) revisió i correcció d'impermeabilitzacions.
e) revisió i correcció de disparament manual.
f) revisió i correcció de disparament automàtic.
g) revisió dels pistons pneumàtics.
h) revisió i correcció de les ampolles de CO2.
i) revisió i correcció d'unions pneumàtiques.
j) revisió i correcció de fusibles.
k) revisió del compressor
l) prova final i posada en marxa de la instal·lació
m) condicions particulars: queda fora de contracte aquelles peces que s'han de
substituir i es facturaran a part prèvia acceptació de pressupost.
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 AERASPIRATOS, SA al carrer de
Malats, 27 de 08030 – Barcelona, i a les Àrees de Rendes i de Cultura de l’Ajuntament
de Palafrugell.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i
quaranta-cinc minuts del vespre. En dono fe.
Junta de Govern Local de 22 de març de 2012
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