Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27
DE SETEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/39
Dia i hora: 27/09/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A la Sala de Junta de Govern Local 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 27 de setembre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 20
de setembre 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 551/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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Vista la instància presentada en data 9 de juliol de 2012, amb registre d’entrada
número 9726/12, per la senyora Anna Capellà Massaneda, sol·licitant la devolució de
la garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 551/11, concedida per acord de
Junta de Govern Local celebrada en data 1 de desembre de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 21 de
setembre de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 27 de desembre de
2011 per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 9 de juliol de 2012, amb registre
d’entrada número 9726/12, per la senyora Anna Capellà Massaneda, i retornar la
garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 551/11, prèvia presentació de l’original
de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Anna Capellà Massaneda, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 157/12. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 17 d’agost de 2012, amb registre d’entrada
número 11302/12, pel senyor David Becerro Chia, en representació del senyor Miquel
Gispert Armengol, sol·licitant la devolució de la garantia de 1.000.-€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 157/12, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada
en data 22 de març de 2012.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 21 de
setembre de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 29 de març de 2012
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 17 d’agost de 2012, amb registre
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d’entrada número 11302/12, pel senyor David Becerro Chia, en representació del
senyor Miquel Gispert Armengol, i retornar la garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 157/12, 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 David Becerro Chia, en representació del
senyor Miquel Gispert Armengol, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 325/12.- 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, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; 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: BP Oil España, S.A.
DNI: A-28.135.846
Obra Projecte de Substitució instal·lació mecànica en la EE.SS. BP Properly
Carrer Joan Maragall, 1
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 325/12
Condicions
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Carlos Manuel Aguas Alonso Núm. Visat:2012 02854
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES.3.1 PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE
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PALAFRUGELL I CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. (Exp. 55/2012). Aprovació.Vist el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica interior de les dependències
municipals de l’Àrea de Serveis Socials de Palafrugell i el certificat de direcció i
acabament d’obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, redactats 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 disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres activitats i
serveis del decret 179/95 de 13 de juny.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest projecte de legalització de la instal·lació elèctrica interior de les
dependències municipals de l’Àrea de Serveis Socials de Palafrugell, que es composa
de memòria, annexos i plànols i el certificat de direcció i acabament d’obra de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, redactats a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest
Ajuntament.

3.2 INFORME VALORAT PER AL TRACTAMENT DE LA ZONA VERDA
“BELLUGUETS”, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’informe valorat per al tractament de la zona verda “Belluguets”, a Palafrugell,
redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe
valorat, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, fotografies estat
actual, plànols, annex d’aigua potable, amb un pressupost d’execució per contracte de
trenta mil set-cents seixanta-dos euros amb vint-i-dos cèntims, amb el 21% d’IVA
inclòs (30.762,22 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest informe valorat per al tractament de la zona verda “Belluguets”, a
Palafrugell, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es
composa d’informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost,
fotografies estat actual, plànols, annex d’aigua potable, amb un pressupost d’execució
per contracte de trenta mil set-cents seixanta-dos euros amb vint-i-dos cèntims, amb el
21% d’IVA inclòs (30.762,22 €).

3.3 PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MILLORA AMBIENTAL I DE
CAPACITAT HIDRÀULICA DE LA RIERA VILA-SECA AL SEU PAS PEL T.M DE
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PALAFRUGELL (Exp. E03/2010). Aprovació definitiva.
Vist el projecte constructiu de les obres de millora ambiental i de capacitat hidràulica
de la Riera Vila-seca al seu pas pel T.M de Palafrugell, aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local en la sessió del dia 9 d’abril de 2010, redactat per ABM enginyers &
consultors i que es composa de memòria i annexos, plànols, plec de condicions i
pressupost, amb un pressupost d’execució per contracta de sis-cents vuit mil dos
euros amb seixanta cèntims, amb el 16% d’IVA inclòs (608.002,60 €).
Atès que durant el període d’informació pública d’aquest projecte, comprès entre els
dies 24 d’abril i el 29 de maig de 2010, es van presentar una al·legació per part del Sr.
Manuel Bonet Maruny, en data 25 de maig de 2010 i número de registre d’entrada
8109.
Atès l’informe emès per l’arquitecte municipal, el Sr. Joaquim Garcia Balda, en data 24
de setembre de 2012 del qual se n’extreu el que es transcriu a continuació:
“L’al·legació s’ha traslladat a l’enginyer redactor del projecte i en contesta a aquesta es
trasllada el que es transcriu a continuació:
“Contingut
L’al·legació, presentada amb expressions força despectives, qüestiona el projecte tant
a nivell tècnic en relació al funcionament hidràulic de la solució adoptada, com a nivell
general en tant que planteja dues alternatives: eixamplar la llera de la riera encara que
suposi expropiacions o bé desviar la riera des de la carretera vella de Tamariu.
Consideracions
Consideració preliminar
El projecte respon a la necessitat d’ordenar hidràulicament el tram urbà de la riera de
Vila-seca després d’haver-s’hi realitzat diferents actuacions aïllades. La solució
adoptada està basada en actuacions d’increment de capacitat de desguàs de la riera
d’acord amb les converses mantingudes amb l’Agència Catalana de l’Aigua, si bé
inicialment es plantejava reduir el risc d’inundació mitjançant la laminació de les
avingudes de la conca de capçalera.
Els dos punts més rellevants en relació a la manca de capacitat de desguàs (i, per
tant, també en el risc d’inundació) són les obres de fàbrica existents a l’extrem d’aigua
amunt de la plaça de Mirepoix i a l’alçada del carrer del Bruguerol. Ambdues
estructures tenen una capacitat de desguàs òptima de l’ordre de 4,00 m3/s
(aproximadament equivalent a avingudes de 10 anys de període de retorn) i màxima
d’entre 6,00 i 10,00 m3/s (Bruguerol i plaça Mirepoix, respectivament) sense resguard
hidràulic (aproximadament equivalents a avingudes de 50 anys de període de retorn).
L’obra de fàbrica construïda recentment a la plaça de Mirepoix (extrem d’aigua avall)
es va dissenyar amb una amplada de 4,30 metres i 2,00 metres d’alçada interior lliure,
sense que l’autor del projecte constructiu objecte d’al·legació hagués participat en cap
cas en el disseny d’aquesta infraestructura. L’alçada interior lliure dissenyada,
juntament amb la rasant de la vialitat va obligar a modificar la rasant del fons de llera
de la riera, creant un salt aigua avall de l’obra de fàbrica situada a l’extrem d’aigua
amunt de la plaça i dificultant el desguàs del flux d’aigua en el tram d’aigua avall fins al
carrer Bruguerol. Així mateix, la sortida d’aquesta obra de drenatge està interferida pel
mur de l’edifici existent al costat del marge esquerre, fet que provoca que l’amplada
efectiva a la seva sortida sigui d’uns 3,60 metres.
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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Consideració primera
El projecte defineix una solució estructural que permet uniformitzar la capacitat de
desguàs de la riera Vila-seca en el seu tram urbà, minimitzant els efectes
desfavorables que es produirien actualment en els ponts del carrer Bruguerol i de
l’extrem d’aigua amunt de la plaça Mirepoix. El projecte defineix una solució amb
capacitat màxima de desguàs per a 500 anys de període de retorn.
El disseny de la solució adoptada està basada en les recomanacions tècniques per al
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, si bé enteses com a
recomanacions i no com a normativa d’obligat compliment, especialment davant de la
problemàtica d’un tram urbà antropitzat.
En realitat, tant sols l’estructura de la nova obra de drenatge del carrer Bruguerol no
compliria el criteri establert a les recomanacions tècniques relatiu a la línia d’energia,
ja que interceptaria el tauler de l’estructura. Això no obstant, no es considera motiu
suficient per justificar tècnicament l’afectació a propietat privada.
D’altra banda, l’obra de drenatge recentment construïda a l’extrem d’aigua avall de la
plaça Mirepoix tindria un resguard de l’ordre de 0,30 metres per a avingudes de 500
anys, la qual cosa tampoc es considera motiu suficient per justificar-ne la seva
substitució.
La figura següent permet observar els perfils longitudinals del fons de llera, la làmina
d’aigua i la línia d’energia en episodis de 500 anys de període de retorn.

Consideració segona
La capacitat de desguàs d’una obra de drenatge depèn de diferents factors: la secció
interior lliure (amplada i alçada), la rugositat del material, el pendent longitudinal i les
condicions d’entrada i sortida.
L’obra de drenatge actual de l’extrem d’aigua amunt de la plaça Mirepoix té unes
dimensions d’aproximadament 4,00 m d’amplada i entre 0,90 i 1,00 m d’alçada interior
lliure (aprox. 3,80m2 de secció lliure de desguàs), i està col·locada amb un 1,2% de
pendent longitudinal del fons.
L’obra de drenatge que es proposa per substituir l’actual, es preveu amb 7,20m 2 de
secció lliure de desguàs (gairebé el doble que l’actual) i amb un pendent longitudinal
del 3,00% (clarament superior a l’actual). En conseqüència, la millora de capacitat
hidràulica de desguàs resulta evident. El fet que es projecti amb 3,60 m d’amplada és
conseqüència de dos factors diferents: a) per una banda, la intenció de redefinir
l’alineació geomètrica actual per tal d’evitar que tot el flux d’aigua es dirigeixi contra el
marge dret on existeix un arbre que resulta convenient mantenir; b) per altra banda, la
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definició urbanística de la plaça Mirepoix, que obliga a allargar l’obra de drenatge en
relació a l’original. A més a més, els 3,60 metres d’amplada són coincidents amb
l’amplada mínima que s’assoleix al llarg de tot el tram urbà de la riera Vila-seca: obres
de drenatge del carrer Bruguerol i sortida de la recentment construïda a l’extrem
d’aigua avall de la plaça Mirepoix.
Així mateix, l’obra de drenatge construïda recentment a l’extrem d’aigua avall de la
plaça Mirepoix pot tenir unes dimensions interiors lliures més generoses però en canvi
està col·locada amb un pendent longitudinal de tant sols un 0,4% i, a més la sortida
està constrenyida per l’existència del mur de fonamentació de l’edifici situat al costat
del marge esquerre.
Consideració final
El projecte parteix de la situació actual de la riera, inclòs el conjunt d’intervencions
realitzades amb el temps a la riera, motiu pel qual l’objectiu del projecte és definir les
actuacions que permetin optimitzar totes les actuacions realitzades.
Qualsevol projecte parteix d’uns condicionants inicials. En aquest cas, es tractava
d’assolir els objectius del projecte amb la mínima afectació a tercers. Palafrugell
disposa d’un planejament vigent que regula els usos del sòl al nucli urbà i el maig de
2005 es va redactar el document “Avantprojecte d’adequació de la riera Vila-seca al
seu pas pel nucli urbà de Palafrugell”, l’objectiu del qual era integrar els criteris i
objectius ambientals i de sostenibilitat de la revisió del POUM de Palafrugell. Ni en el
POUM ni en aquest avantprojecte no es plantejava reordenar l’àmbit de la riera Vilaseca que transcorre entre la plaça Mirepoix i el carrer Bruguerol. En conseqüència, es
va considerar que no era objecte d’aquest projecte interferir en l’àmbit de propietat
privada.
Si bé és cert que el projecte estaria consolidant la pressió antròpica existent (ja
consolidada), val a dir que la pressió antròpica de la riera abasta una àmplia extensió i
no tant sols el tram de la plaça Mirepoix fins al carrer Bruguerol. D’acord amb la llei
d’aigües, que fixa una zona de policia de 100 metres a cada costat d’una llera pública,
probablement aquesta franja de terreny seria la que caldria considerar en el cas de
plantejar un projecte global de reordenar i recuperar l’entorn de la riera. Certament, en
un entorn tant urbà, aquest plantejament tindria una viabilitat extremadament difícil.
D’altra banda, la solució adoptada en quant a la tipologia estructural d’intervenció del
tram situat entre la plaça Mirepoix i el carrer Bruguerol, està certament condicionada a
la necessitat d’estabilització dels murs de patis i habitatges situats als marges de la
llera. I això és així perquè resulta necessari rebaixar i reperfilar el fons de llera per tal
de garantir una continuïtat en el perfil longitudinal que permeti el desguàs eficaç de les
avingudes després del rebaix puntual del fons de llera que es va realitzar per a la
construcció de la nova obra de drenatge situada a l’extrem d’aigua avall de la plaça
Mirepoix. En cas de no haver plantejat aquesta solució, qualsevol revinguda de la riera
podria erosionar el fons de llera actual (buscant una continuïtat natural del perfil
longitudinal), descalçant els marges i la fonamentació dels murs existents. La solució
adoptada permet estabilitzar els marges de tot el tram entre la plaça Mirepoix i el
carrer Bruguerol.
L’alternativa que planteja l’al·legació en relació al possible desviament de la riera des
de la carretera vella de Tamariu no es va plantejar tant perquè es desviava de
l’objectiu com perquè en resultaria una nova intervenció antròpica sobre el medi
difícilment justificable ambientalment i en la direcció oposada a la Directiva europea
front a inundacions.
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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Conclusió
A partir de les consideracions esmentades es proposa desestimar l’al·legació
presentada.”
S’ha aprofitat per actualitzar el pressupost del projecte que havia quedat desfasat,
sempre sense modificar el pressupost d’execució material del projecte:
L’impost sobre el valor afegit (IVA) del projecte aprovat inicialment era del 16%
i s’actualitza al 21% segons la Llei 26/2009 de 23 de desembre i el RDL 20/2012 del
13 de juliol.
Les despeses generals es redueixen del 13% al 12%, segons acord de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell de data 07/06/2012.
El benefici industrial es redueix del 6% al 4%, segons acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell de data 07/06/2012.
En conclusió, en base a l’informe emès pel tècnic redactor del projecte, es proposa
desestimar l’al·legació al projecte.
El pressupost d’execució material del projecte, amb el 21% d’IVA inclòs és de
618.221,13 euros.
Per tant, a criteri del tècnic sotasignat es pot procedir a l’aprovació definitiva d’aquest
projecte.”
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres locals, i
l’article 219 de la Llei Municipal i de règim local, pel que fa a la documentació que han
de contenir aquests projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar definitivament el projecte constructiu de les obres de millora
ambiental i de capacitat hidràulica de la Riera Vila-seca al seu pas pel T.M de
Palafrugell, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 9
d’abril de 2010, redactat per ABM enginyers & consultors.
Segon.- Actualitzar el pressupost del projecte que havia quedat desfasat, sempre
sense modificar el pressupost d’execució material del projecte:
• L’impost sobre el valor afegit (IVA) del projecte aprovat inicialment era del 16%
i s’actualitza al 21% segons la Llei 26/2009 de 23 de desembre i el RDL
20/2012 del 13 de juliol.
• Les despeses generals es redueixen del 13% al 12%, segons acord de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell de data 07/06/2012.
• El benefici industrial es redueix del 6% al 4%, segons acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell de data 07/06/2012.
El pressupost d’execució material del projecte, amb el 21% d’IVA inclòs és de
618.221,13 euros.
Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Manuel Bonet Maruny.
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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Quart.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per a coneixement general
d’aquesta aprovació definitiva.
Cinquè.-. Notificar aquest acord d’aprovació definitiva als caps de l’Àrea d’Urbanisme,
l’Àrea de Serveis, l’Àrea de Medi Ambient, de la Policia Local i al Sr. Manuel Bonet
Maruny.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTE DE SERVEIS MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA
DIRECTOR DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES DE LLAFRANC.Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contracte amb procediment negociat sense
publicitat, dels serveis per l'elaboració del Pla Director de Sanejament d'Aigües
Residuals Urbanes de Llafranc, adjudicades definitivament per acord de Junta de
Govern Local de 5 de desembre de 2008 a UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (UPC), domiciliada al carrer Jordi Girona, 31 (08034) BARCELONA.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor interventor de Fons i de la Cap
de l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament, per no existir cap dret que la Corporació pugui
exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 964,05 euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l'original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties
dispositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l'ingrés.
Segon.(UPC).

Notificar aquest acord a UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

4.2 DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTE DE SERVEI D'ELABORACIÓ DEL
DOCUMENT PLA LOCAL D'HABITATGE, DEL MUNICIPI DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, del servei d’elaboració del document PLA LOCAL D’HABITATGE del
municipi de Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern del dia
3 de setembre de 2010, a GMG, PLANS I PROJECTES SL, amb CIF: B-63599732,
domiciliada al carrer Unió, 1 (08221) TERRASSA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i de
l’Arquitecte tècnic municipal de l’Àrea d’Urbanisme, per no existir cap dret que la
Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de particulars.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.939,60,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a GMG, PLANS I PROJECTES SL, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4.3 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
SENSE PUBLICITAT, PER AL SERVEI DE GEOPORTAL TELÈFONS MÒBILS.Aprovació
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, del servei de Geoportal mòbils (FESL 2010) del municipi de Palafrugell,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern del dia 11 de juny de 2010, a
NEXUS GEOGRAFICS SL, amb CIF: B-17525429, domiciliada al carrer Joaquim Botet
i Sisó, 6 (17003) GIRONA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i de la Cap
del departament d’Administració Electrònica i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, per
no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.050,00,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a NEXUS GEOGRAFICS SL, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER CADI, 30 D'AIGUA XELIDA DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 10 de setembre de 2012 la Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Palafrugell ha aixecat acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Cadi, 30
(17212) d’Aigua Xelida (Tamariu), en la que s’informa que hi ha una piscina d’obra,
amb fullaraca i aigua estancada al fons, que pot esdevenir un punt de cria i dispersió
de mosquits, entre altres possibles riscos per la salut de les persones.
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.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a GERARDA JOHANA OOMEN, i com a representant CEIGRUP
FINQUES TORRENT amb domicili a la Plaça Catalunya, 35 (17257) de Torroella de
Montgrí, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a retirar la fullaraca i l’aigua estancada al fons de la piscina d’obra situada
en la finca al carrer Cadi, 30, d’Aigua Xelida (Tamariu), amb referència cadastral
7318104EG1471N0001XY, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.2 ORDRE D'EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER ILLA BLANCA, 6 D'AIGUA XELIDA DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 14 de setembre de 2012 l’Inspector de la via pública ha aixecat acta,
en què fa constar que la finca situada al carrer Illa Blanca, 6 (17212) d’Aigua Xelida
(Tamariu), en la que s’observa una tanca vegetal que sobresurt de la façana dificultant
el pas normal de vianants per la vorera.
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 a JOSE RAMON BUENO, amb domicili al passeig Bonanova, 28
(08022) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar tanca vegetal que sobresurt de la façana de
la finca situada al carrer Illa Blanca, 6 d’Aigua Xelida (Tamariu), fent-li l’advertiment
que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a
les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.3 REGISTRE D'ASSOCIACIONS.- Inscripció.Atès que el dia 24 de setembre de 2012, registre d’entrada número 12770, el CLUB
PATINATGE ARTÍSTIC PALAFRUGELL, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre
Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Inscriure a en el registre municipal d’associacions el CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
PALAFRUGELL, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
131 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC PALAFRUGELL

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 PLAÇA GRATUÏTA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA CURS 2012-2013:
EXPEDIENT GS201000169.- Aprovació.Vist l'informe emès per la treballadora social d'aquest Ajuntament, relatiu a què el fill
de la família, l'expedient de la qual s'identifica a Serveis Socials amb el número
GS201000169, pugui assistir a la llar d'Infants Santa Teresa el curs 2012 – 2013.
Atès que en el punt 4 del contracte d'arrendament a favor de la Llar d'Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d'octubre de 2001, s'estableix
el compromís per part de la Llar d'Infants Santa Teresa, de reservar cinc places per a
infants subjectes a acció especial.
Atès que recentment s'han ampliat a sis les places reservades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
llar d'Infants Santa Teresa, el curs 2012-2013, amb el benentès que aquesta plaça de
conveni no serà renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el contrari
abans del 30 de juny de 2013.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

7.- SERVEIS MUNICIPALS
7.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
7.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL LA VINACOTECA - Aprovació
S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

7.2 AGRAÏMENT A LA FEMP I A GESTIÓN DEL MECENAZGO PER LA DOTACIÓ
DE MATERIAL PEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES.Aprovació.Vist l'oferiment de Gestión del Mecenazgo per dotació de material pel servei de
salvament i socorrisme a les platges per a aquesta temporada 2012.
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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Atès que l'Ajuntament de Palafrugell es va adherir a aquest oferiment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Agrair a la Federación Española de Municipios y Provincias y a Gestión de
Mecenazgo, SL, la dotació de material pel servei de salvament i socorrisme a les
platges, més concretament a la seu de Creu Roja a Palafrugell

8.- RENDES
8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1 RECLAMACIO ANTONIO MARTINEZ APROVAR DEVOLUCIÓ I NOVA
LIQUIDACIÓ IBI
Vist els antecedents obrants al departament de rendes dels quals és desprèn que s'ha
produït un error en l'assignació de les titularitats dels següents immobles:
OBJECTE
TRIBUTARI

REFERÈNCIA
CADASTRAL

TITULAR IBI 2010 – TITULAR
2011 I 2012
CORRECTE

cr. Lleida,4 Esc1 2903219EG1420S
00 02
0002IQ

ANTONIO MARTINEZ PROCOMED
LOPEZ
VIVENDAS, SL

cr. Lleida,22 Esc 2903207EG1420S
12
0002LQ

CAJA DE AHORROS ANTONIO
DEL MEDITERRANEO MARTINEZ LOPEZ

Atès que es comprova que la finca del carrer Lleida, 22 Esc 1 2 té una entrada de
vehicles i de la qual es va produir un error en l'assignació de la titularitat:
OBJECTE
TRIBUTARI
cr. Lleida,
Esc 1 2

REFERÈNCIA
CADASTRAL

TITULAR
PAS TITULAR
VEHICLES 2010 – CORRECTE
2011 I 2012

22 2903207EG1420S0 CAJA DE AHORROS ANTONIO
002LQ
DEL MEDITERRANEO MARTINEZ LOPEZ

Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012
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d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que la societat CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, té
uns deutes pendent en la recaptació municipal en concepte d’IBI, d’IBIUL, d’IIVT i
GUAL, corresponents als anys 2010, 2011 i 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a favor de Caja de Ahorros del
Mediterraneo (G03046562), d'acord al detall que a continuació es relaciona:
ANY

REBUT

CONCEPTE

CONTRIBUENT

IMPORT

2010 500316

IBI - Cr. Lleida, 22 Esc 1 Caja
de
Ahorros
2
Mediterraneo

del 26,20 €

2011 415125

de
Ahorros
GUAL - Cr. Lleida, 22 Esc Caja
1 2
Mediterraneo

del 32,29 €

2012 560395

GUAL - Cr. Lleida, 22 Esc Caja
de
Ahorros
1 2
Mediterraneo

del 25,20 €

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

84,10 €

Segon.- Compensar íntegrament la devolució aprovada en el punt anterior i que
consta a nom de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO amb els rebuts 441.155
i 463.325 que consten pendent en fase executiva a nom de l'interessat .
Tercer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a favor del sr. Antonio Martínez
Lopez (78000183F) en concepte d'Impost sobre Béns Immobles d'acord al detall que
a continuació es relaciona:
ANY

REBUT CONCEPTE

CONTRIBUENT

IMPORT

2010 443015 IBI- Cr. Lleida, 4 Esc 1 00 Antonio Martínez López
02

54,11 €

2011 511354 IBI- Cr. Lleida, 4 Esc 1 00 Antonio Martínez López
02

54,76 €

2012 578722 IBI- Cr. Lleida, 4 Esc 1 00 Antonio Martínez López
02

59,84 €

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

168,71

Atès que es comprova que els rebuts es van fer efectius mitjançant domiciliació
bancària, els informem que la devolució es farà efectiva mitjançant ingrés al mateix
compte que vareu fer el pagament.
En cas que esteu interessats que la devolució sigui ingressada en un altre compte
bancari haureu d’omplir la sol·licitud que s’adjunta i fer-la arribar a l’Ajuntament
(C/Cervantes,16 17200 Palafrugell), en el termini de 10 dies, amb una còpia del DNI, i
en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de l’administrador.
També podeu fer el tràmit des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2012

14

Ajuntament de Palafrugell

( www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Aprovar unes noves liquidacions segons el detall següent, les quals no
s'hauran de fer efectives fins la seva notificació expressa:
TRIBUT: I B I ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana )
Contribuent: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
Any

Concepte - IBI

B. Liquidable

T. Grav Total

2010

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

V. Cadastral = 2652,97

0,9946

26,39 €

2011

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

V. Cadastral = 2652,97

1,0650

26,70 €

2012

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

V. Cadastral = 2652,97

1,1000

29,18 €

TOTAL......................

82,27 €

TRIBUT: GUAL ( Taxa per entrada de vehicles )
Contribuent: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
Any

Concepte –
Taxa per entrada de Total
vehicles
3a Categ- fins a 3 vehicles i fins a 4 ml

2010

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

25,20 €

2011

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

25,20 €

2012

cr. Lleida, 22 Esc 1 2

20,20 €

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

75,60 €

TRIBUT: I B I ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana )
Contribuent: PROCOMED VIVENDAS SL NIF A17686122
Any

Concepte - IBI

B. Liquidable

T. Grav Total

2010

cr. Lleida, 4 Esc 1 00 2

V. Cadastral = 5440,22

0,9946 54,11 €

2011

cr. Lleida, 4 Esc 1 00 2

V. Cadastral = 5440,22

0,9946 54,11 €

2012

cr. Lleida, 4 Esc 1 00 2

V. Cadastral = 5440,22

0,9946 54,11 €

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

168,71 €

Cinquè.- Donar de baixa els rebuts núm. 432.169, 490.040 i 567711, que consten
pendent a nom de Caja de Ahorros del Mediterraneo.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal.

8.1.2 RECLAMACIÓ. F D A APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.836 de data 30 d’agost del
2012, presentada per la senyora F D A en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
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l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula -6760-DDC,
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 transportarles.
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 turisme matrícula -6760-DDC, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -6760-DDC a nom de la senyora F D A amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

8.1.3 RECLAMACIÓ COSNTANS FERNANDEZ, ANUL·LACIÓ RECÀRREC I
INTERESSOS IBI 2010 I 2011.- Desestimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11611 presentada en data 24
d'agost de 2012 per la senyora CRISTINA CONSTANS FERNANDEZ, on sol·licita
l'anul·lació del recàrrec i els interessos en relació als rebuts en concepte d'Impost
sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana núm. 431646/10 i 499769/11, que
consten a nom del senyor BOURGEOIS HENDRIK,en relació a la finca amb referència
cadastral 5075102EG1357N0002FR, objecte tributari carrer Costa Verda, Esc. 1 00 1,
al·legant no haver rebut la notificació per fer el pagament.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament es comprova que
l’alta al padró d’Impost sobre Béns Immobles de la senyora Constans i el senyor
BOURGEOIS es va produir l’any 2008.
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Vist l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que diu
textualment:
Article 102 - Notificació de les liquidacions tributàries
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
Atès que el 19 d'abril de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el padró d’Impost
Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a l’exercici 2012 i aquest
acord va estar exposat en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament pel termini reglamentari.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

8.1.4 RECLAMACIÓ. MA MERCEDES TORREBLANCA SOLE APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS CONCEPTE TAXA PER ENTRADA VEHICLES.
Vistos els rebuts corresponents als exercicis 2009 al 2012 en concepte de la Taxa per
Entrada de Vehicles de l’immoble situat al carrer Isaac Peral, número 18, aportats per
la senyora MARIA MERCEDES TORREBLANCA SOLE, la qual sol.licita la revisió dels
esmentats rebuts, al.legant que han pagat per aquest concepte de forma duplicada.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres, el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha pogut observar que al
carrer Isaac Peral, número 18 no hi ha existència de cap entrada de vehicles a la finca
objecte de la inspecció, ja que l’entrada de vehicles que s’hi observa pertany al carrer
Llevant número 12 “.
Atès que es comprova que han pagat en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles
una pel carrer Isaac Peral, número 18 i l'altre pel carrer Llevant, número12.
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 MERCEDES TORREBLANCA SOLE, tal com es detalla seguidament:
Exercici Núm. rebut Objecte Tributari
Concepte
Import
2012

563901

C.Isaac Peral, 18

Taxa Entrada Vehicles

49,60 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MARIA
MERCEDES TORREBLANCA SOLE, prèvia presentació dels rebuts originals
pagats relacionats a continuació:
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Exercici

Núm rebut Objecte tributari

Concepte

2009

353651

C.Isaac Peral, 18 Taxa Entrada Vehicles 49,60 €

2010

418560

C.Isaac Peral, 18 Taxa Entrada Vehicles 49,60 €

2011

493513

C.Isaac Peral, 18 Taxa Entrada Vehicles 49,60€ (principal)
4,96€ (recàrrec)
Total a retornar

Import

153,76 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i de recaptació.

8.1.5 RECLAMACIÓ AYAD HAMMOUCHI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.-Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11760 presentada en data 29
d'agost de 2012 pel senyor AYAD HAMMOUCHI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3611205EG1431S0003KM, objecte tributari carrer Pi Margall,
109, Esc. 1 01 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el rebut d'Impost Sobre Béns Immobles de l'exercici 2012 (núm. 575367) en
relació a la finca per la qual es demana la bonificació consta com a pagat en data
29/8/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Pi Margall, 109 Esc. 1 01 1, referència cadastral
3611205EG1431S0003KM, a nom de la persona interessada.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, a nom del senyor AYAD
HAMMOUCHI, per un import de 123,14 euros.
Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.6 RECLAMACIÓ ECHAMI MOHAND HAMMADI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 7343 presentada en data
18/5/2012 pel senyor ECHAMI MOHAND HAMMADI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 4109101EG1440N0020QD, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
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expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el pagament de la primera fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 571216), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
va ser pagat per domiciliació bancària en data 1/5/2012.
Atès que el pagament de la segona fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 571216), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
consta domiciliat i es farà efectiu l'1/11/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Violeta, 12, Esc. 1 02 1, referència cadastral
4109101EG1440N0020QD, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 571216 que consta
pendent de pagament al Servei de Recaptació.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.7 RECLAMACIÓ MOHAMED CHLOUCHI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.-

Vista la instància amb número de registre d’entrada 6961 presentada en data
11/5/2012 pel senyor MOHAMED CHLOUCHI, on sol·licita la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca amb
referència cadastral 4204301EG1440S0043HG, al·legant tenir la condició de família
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nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el pagament de la primera fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 569185), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
va ser pagat per domiciliació bancària en data 1/5/2012.
Atès que el pagament de la segona fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 569185), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
consta domiciliat i es farà efectiu l'1/11/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Juan de Herrera, 18, Esc. 2 04 3, referència cadastral
4204301EG1440S0043HG, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 569185 que consta
pendent de pagament al Servei de Recaptació.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.8 RECLAMACIÓ MOHAMED EL MASSAOUDI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 5302 presentada en data
13/4/2012 pel senyor MOHAMED EL MASSAOUDI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 2713106EG1421S0007HM, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el pagament de la primera fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 579117), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
va ser pagat per domiciliació bancària en data 1/5/2012.
Atès que el pagament de la segona fracció del rebut d'Impost Sobre Béns Immobles
per a l'exercici 2012 (núm. 579117), corresponent al 50 % de l'import total de la quota,
consta domiciliat i es farà efectiu l'1/11/2012.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer País Valencià, 24, Esc. 2 00 1, referència cadastral
2713106EG1421S0007HM, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 579117, que consta
pendent de pagament al Servei de Recaptació.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.9 RECLAMACIÓ ANTONI RUIZ
INDEGUTS TAXA ESCOMBRARIES

APROVAR

DEVOLUCIÓ

INGRESSOS

Atès que es comprova que en data 06 d'agost de 2012 és va donar de baixa el rebut
núm. 559.329 en concepte de Taxa Escombraries industrials corresponent a l’any
2012 i a nom del senyor RUIZ RUIZ, ANTONI.
Vist que el senyor RUIZ RUIZ, ANTONI va realitzar una transferència bancària per
import de 233,92 € en data 30 de juliol de 2012 i de la qual no és va tenir constància
fins el dia 16 d’agost de 2012, en concepte de pagament rebut 559.329.
Atès que es comprova que el senyor RUIZ RUIZ, ANTONI no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor RUIZ RUIZ,
ANTONI, per un import de DOS CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS---------233,92 €, tal com segueix a continuació i previ retorn de
l’original del rebut 559329.
EXERCICI CONCEPTE

REBUT

IMPORT

2012

559329

233,92 €

Taxa Escombraries

Segon.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat i la tresoreria municipal.
8.1.10 RECLAMACIÓ BACHIRI ARRAMDANI M'HAMED, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11759 presentada en data 29
d'agost de 2012 pel senyor M'HAMED BAHCHIRI ARRAMDANI, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en
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relació a la finca amb referència cadastral 4009310EG1440N0029AX, al·legant tenir la
condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Tarongeta, 73, Esc. 2 02 1, referència cadastral
4009310EG1440N0029AX, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 565680/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 15,84 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada la subvenció per foment i protecció
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de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local
de data 19 d’abril de 2012, per import de 7,92 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.11 RECLAMACIÓ MEL
INGRESSOS INDEGUTS ICIO

L'EMPORDANET

CB

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11461 de data 21 d'agost de 2012,
presentada pel senyor MARTORELL JOFRA, VICENÇ en representació de la societat
MEL L'EMPORDANET CB, en la qual sol·licita la revisió de l'ICIO ( Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres ) de l'expedient núm. 337/09, per què ha presentat
factura pagada que importa menys quantitat a la liquidada en el seu moment.
Atès l'informe emès per l'Àrea d'Urbanisme de data 4 de setembre de 2012, que diu
textualment el següent: “En data 23 de juny de 2009 i amb número de registre
d’entrada 10279/09, el senyor Vicenç Martorell Jofra en representació de la societat
Mel L'Empordanet C.B. va sol·licitar la llicència municipal d’obres majors expedient
número 337/09, per a construcció magatzem agrícola Polígon 06 Parcel·la 00026 ID
400 Paratge Somell de Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per
expedient d’obra major 162,70 € i en concepte de placa d’obra 15,80 €.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2011 va ser
concedida la llicència d’obres amb número d’expedient 337/09.
En data 30 de març de 2011 es va liquidar en concepte d’ I.C.I.O. la quantitat de
1.645,43 € aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de referència de les obres
(42.190,48 €).
En data 21 d’agost de 2012 i amb número de registre d’entrada 11461/12, el senyor
Vicenç Martorell Jofra en representació de la societat Mel L'Empordanet C.B, va
presentar instància comunicant que el cost real de l’obra (sense IVA) era de 33.752,38
€, adjuntant factura pagada del mateix import, i per tant sol·licitava la revisió de l’ICIO
liquidat inicialment.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals, es pot constatar que, el cost de les obres queda justificat i per tant es pot
retornar la quantitat de 329,09 € liquidada en concepte d’ ICIO.
Vist que es comprova que la societat MEL L'EMPORDANET CB no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la societat MEL
L'EMPORDANET CB, amb NIF núm. E55070072, per un import de TRES CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS------329,09 €, en concepte d'ICIO i d'acord
al següent detall:
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LLICÈNCIA
NÚM.

BASE
LIQUIDADA

TOTAL
BASE
LIQUIDAT CORRECTE

337/09

42.190,48x3,9 1645,43
%

33.752,38x3,9%

TOTAL
DIFERÈNCIA A
CORRECTE RETORNAR
1.316,34

329,09

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoreria Municipal.

8.1.12 RECLAMACIÓ FARID EL AASRAOUI EL ASRAOUI, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11904 presentada en data 31
d'agost de 2012 pel senyor FARID EL AASRAOUI EL ASRAOUI, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en
relació a la finca amb referència cadastral 3210118EG1431S0010BR, al·legant tenir la
condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
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50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Cases Noves, 80 esc. 2 1 2, referència cadastral
3210118EG1431S0010BR, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 564216/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 27,10 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada la subvenció per foment i protecció
de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local
de data 19 d’abril de 2012, per import de 13,55 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.13 RECLAMACIÓ MIMOUN HADDADI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11859 presentada en data 31
d'agost de 2012 pel senyor MIMOUN HADDADI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3104103EG1430S0061PM, objecte tributari carrer Carrilet,
37 Esc. 3 04 4, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
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executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el rebut d'Impost Sobre Béns Immobles de l'exercici 2012 (núm. 575345) en
relació a la finca per la qual es demana la bonificació consta com a pagat en data
31/8/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca
del
carrer
Carrilet,
37
Esc.
3
04
4,
referència
cadastral
3104103EG1430S0061PM, a nom de la persona interessada.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, a nom del senyor HADDADI
MIMOUN, per un import de 82,81 euros.
Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.14 RECLAMACIÓ JORDI PELEGRI APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IBI
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12120 de data 06 de setembre de 2012,
presentada pel senyor PELEGRI ROSES, JORDI, sol·licitant la devolució de l'IBI
( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana ) de la vivenda del Prge Coll de
Morena núm. 6, al·legant que ha pagat per duplicat l'esmentat tribut.
Atès que es comprova que s'ha efectuat un ingrés indegut a l'Oficina de Recaptació
Municipal, pel pagament del rebut 581.794, de manera duplicada, al efectuar un ingrés
bancari en data 13 d'agost de 2012, i del qual no és va tenir constància fins el dia 06
de setembre de 2012, per un import de 81,10 Euros, i en data 03 de setembre de
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2012, es va pagar en la caixa de recaptació el rebut núm. 581.794, per un import de
81,10 Euros, a nom del senyor PELEGRI ROSES, JORDI, en concepte d'IBI
corresponent a l'any 2012.
Vist que es comprova que el senyor
pendent de pagament.

PELEGRI ROSES, JORDI no té cap deute

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor PELEGRI
ROSES, JORDI, per un import de VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS----81,10 €------, en concepte d'Ibi, corresponent a l'any 2012 i previ retorn d'un dels
originals del rebut núm. 581.794.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i a la Tresoreria Municipal.

8.1.15 RECLAMACIÓ ELENA MATO DESESTIMAR PETICIÓ ANUL·LAR PROVISIÓ
DE CONSTRENYIMENT
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12362 de data 13 de setembre de 2012,
presentada per la senyora MATÓ DEULOFEU, ELENA, sol·licitant deixar en
suspensió el pagament de la multa coercitiva núm. 592144, al·legant que va iniciar un
un procés de legalització de l'obra, procés que encara no s'ha resolt.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 14 de setembre de 2012, que
diu textualment el següent: “El deute reclamat correspon a una Multa Coercitiva,
exercici 2012, per incompliment dels requeriments efectuats per Resolucions de
l'Alcaldia números 535/10, 236/10 i 2520/11.
La provisió de constrenyiment s’ha notificat en data 12/09/2012. El recurs demana la
suspensió del procediment, al·legant que se està pendent d’aportar documentació del
procés de legalització de l’obra, motiu que no es pot valorar dintre del procediment de
constrenyiment.
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició
següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol•licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la
identificació del deutor o del deute constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentat per la senyora MATO DELOFEU, ELENA, per
no ser procedent la suspensió, continuant amb el procediment de constrenyiment.
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Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació Municipal.

8.1.16 REGULARITZACIÓ IBI 2009 A 2012, FINCA PL.BRUGUEROL III, 1, SÒL.Atès que s'ha detectat un error en la titularitat de la finca amb referència cadastral
4203114EG1440S0001JI, objecte tributari PL.BRUGUEROL III,1, SÒL, que consta
actualment a nom del senyor GUISSET PAIRÓ JUAN.
Vista la inscripció registral de domini i càrregues emesa pel Registre de la Propietat de
Palafrugell de data 3/8/2012, on es comprova que la titular de la finca és la senyora
ACEVES PASCUAL ROSER des de l'any 1984.
Atès que el senyor GUISSET ha fet efectius els rebuts de l'Impost Sobre Béns
Immobles fins a l'actualitat.
Atès que el senyor GUISSET no té cap deute pendent en fase executiva al Servei de
Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor GUISSET PAIRÓ
JUAN, per un import total de 139,98 euros, segons el següent detall:
ANY

NÚM. REBUT

IMPORT

A RETORNAR

2009

366832

38,85

38,85

2010

439568

39,43

39,43

2011

507884

39,90

39,90

2012

575262/1

21,80

21,80

TOTAL

139,98

Segon.- Atès que es comprova que els rebuts es van fer efectius mitjançant
domiciliació bancària, us informem que la devolució es farà efectiva mitjançant ingrés
al mateix compte que vareu fer el pagament.
En cas que esteu interessats que la devolució sigui ingressada en un altre compte
bancari caldrà que ens feu arribar, en el termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i
en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de l’administrador), un núm. de
compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu
trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé
des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el
tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer.- Donar de baixa el segon fraccionament del rebut 575262, a nom del senyor
GUISSET, per un import de 21,81 euros, que està pendent de pagament al Servei de
Recaptació Municipal.
Quart.- Aprovar una nova liquidació en concepte d'Impost Sobre Béns Immobles de
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Naturalesa Urbana, corresponent als exercicis 2009 a 2012, a nom de la senyora
ACEVES PASCUAL ROSER, per un import total de 161,79 euros, en relació a la finca
amb referència cadastral 4203114EG1440S0001JI, que no s'haurà de fer efectiva fins
a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a l'Àrea de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

8.1.17 RECLAMACIÓ. JOSÉ HEBLE BAUTISTA APROVACIÓ D'INGRESSOS I
COMPENSACIÓ DE DEUTE PER EMBARGAMENT AEAT.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.324 de data 24 de juliol del
2012, presentada pel senyor JOSÉ HEBLE BAUTISTA, en la qual sol.icita la devolució
ingressos indeguts corresponent a l’IVTM de l’exercici 2011 ,al.legant una duplicitat de
cobrament del deute un per nòmina i l’altre per l’agència Estatal d’Administració
Tributària.
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel.lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
.Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Triaburària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor José Heble Bautista manté un deute pendent de
pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor José Heble
Bautista, tal com segueix a continuació:
Titular

Import a retornar

HEBLE BAUTISTA JOSÉ

173,20 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor José Heble Bautista amb la recaptació municipal, tal com es detalla
seguidament:
Rebut compensat

Import retornat
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539003

173,20 €

144,54 €

28,66 €

Tercer.- Ingressar les devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Quart.- Notificar l’ esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

8.1.18 RECLAMACIÓ MOHAMED OCHAN AMAR, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11917 presentada en data 3 de
setembre de 2012 pel senyor MOHAMED OCHAN AMAR, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 2905606EG1420N0029AF, objecte tributari avinguda
Generalitat, 36, Esc. B 02 2, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el rebut d'Impost Sobre Béns Immobles de l'exercici 2012 (núm. 580835) en
relació a la finca per la qual es demana la bonificació consta com a pagat en data
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21/8/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca de l'avinguda Generalitat, 36, Esc. B 02 2, referència cadastral
2905606EG1420N0029AF, a nom de la persona interessada.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, a nom del senyor MOHAMED
OCHAN AMAR, per un import de 138,00 euros.
Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.19 RECLAMACIÓ. AHMED LASSMI GHARBAOUI. ANUL.LACIÓ REBUT TAXA
ESCOMBRARIES INDUSTRIALS I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ PER BAIXA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.645 de data 27 d’agost del
2012, presentada pel senyor AHMED LASSMI GHARBAOUI, sol.licitant el prorrateig
del rebut pendent número 558294 corresponent a l’exercici 2012 en concepte de la
Taxa per Recollida Escombraries Industrials, al.legant que la baixa definitiva de
l’activitat dedicada a “ Cafeteria “ situada al carrer Cavallers, número 5, és de data 19
d’agost de 2012.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
és de data 19 d’agost de 2012 i es va tramitar davant del departament d’activitats en
data 21 d’agost.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor
ERNEST BISBE PARALS, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Objecte tributari
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2012

558294

C/ Cavallers, número 5

2.640,37 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor Ernest Bisbe Parals en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials per l’activitat de l’immoble
situat al carrer Cavallers, núm 5, corresponent al primer, segon i tercer trimestres de
l’exercici 2012, per import de 1.885,98€, la qual no es farà efectiva fins a la seva
notificació expressa.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.

8.1.20 RECLAMACIÓ. JOSÉ ESTEVA LLONCH ANUL.LACIÓ REBUT TAXA
RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.373 de data 13 de setembre
del 2012, presentada pel senyor JOSÉ ESTEVA LLONCH, sol.licitant la revisió dels
rebuts pendents números 494431 i 558597 corresponent als exercicis 2011 i 2012 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, al.legant que la llogatera
ha tancat l’activitat dedicada a “ Perfumeria “ situada al carrer Sant Sebastià, número
57.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
és de data 30 de juny de 2011 però no es va tramitar davant del departament
d’activitats.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 21 de setembre del 2012,
el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no
existeix activitat comercial a la finca situada al carrer Sant Sebastià, número 57 , ja
que es troba tancada al públic. “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar el rebut pendent a la recaptació municipal en via executiva número
494431 a nom del senyor José Esteva Llonch.
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor
JOSÉ ESTEVA LLONCH, tal com segueix a continuació:
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Any

Número rebut

Objecte tributari

Import

2012

558597

C. Sant Sebastià, 57

233,92 €

Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor José Esteva Llonch en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials per l’activitat de l’immoble
situat al carrer Sant Sebastià, núm 57, corresponent a l’exercici 2012, per import de
60,00€, la qual no es farà efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.

8.2 LIQUIDACIONS RENDES SETEMBRE DE 2012.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de setembre
de 2012 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar.- La relació de liquidacions en voluntària
corresponent a:

que s’adjunta a l’annex

Codi

Concepte

Import

40

Entrada de vehicles

178,40

39907

Execució Subsidiària

2.836,99

13001

IAE-Impost Activitats Econòmiques

269,44

13002

IAE-Recàrrec per a la Diputació

62,18

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

9.948,92

11400

IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua

1.012,33

11300

IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica

32,61

51800

Interessos préstec com.prop. Aniversari

177,00

135

Llar D'Infants Tomanyí – matrícules

106,53

31600

Plaques ,Patents i Distintius

90,00

83001

Reintegrament préstec com. Prop. Aniversari

1.395,62

12

Taxa altres Expedients o documents

28,50

110

Taxa Cementiri Municipal

47,50

61

Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials

2.795,46

Total general

18.981,48
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8.3 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. FINQUES FONTAJAU SL
Vist l’incompliment dels requeriments realitzats a la societat FINQUES FONTAJAU
S.L. (NIF B17424011), perquè procedís a subsanar el tancament dels pous,
l'enderrocament de les barraques, retirada de ferralla, neteja i tancament de la
parcel.la situada al carrer Torroella, número 85.
Un cop executats subsidiàriament els treballs realitzats pels equips de manteniment de
la via pública i de neteja viària els quals es van iniciar en data 27 d’agost i van finalitzar
el dia 6 de setembre de 2012, essent la valoració dels treballs executats per import de
2.836,99€.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una liquidació a nom de la societat FINQUES FONTAJAU S.L. en
concepte d’Execució Subsidiària per les feines destinades al carrer Torroella, número
85, per import de 2.836,99-€, la qual no es farà efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d'intervenció i tresoreria.

9.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
9.1.PROPOSTA DE DESPESA.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.-

9.2 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/2012/108 per un
import total de 347.948,58 euros.
Aplicació
2012
33
61900

Import
321
11.266,64

2012
32
22615

312

37.033,34
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(IP)
2012
71
22710

162

128.402,44

2012
71
22700

162

95.981,12

2012
71
22700

162

75.265,04

TOTAL

UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS NETEJA I REG VIA PUBLICA,
MERCAT I PLATGES AGOST 2012 (AS)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES I
TRASLLAT A SOLIUS AGOST 2012 (AS)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDU SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT AGOST 2012 (AS)

347.948,58

9.3 OBRES.- Certificacions.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/2012/109 per un import
de 20.590,52 euros.
Aplicació
2012
21
61905

Import
150 19.392,15

2012
21
61905

150 1.198,37

TOTAL

Text lliure
CONSTRUCCIONS FUSTE. CERT.1, OBRA
06/2012 ""REPAS ASFALTIC C/ TORRENT""
(REF.51-11)
CONSTRUCCIONS FUSTE. CERT.ADDICIONAL,
OBRA
06/2012
""REPAS
ASFALTIC
C/
TORRENT"" (REF.51-11)

20.590,52

10. PROPOSTES URGENTS
10.1 GESTIÓ D'OBRES
10.1.1 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
10.1.1.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 44/09.Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
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Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Montserrat Sadurni Corredor
Obra Enderroc de 3 edificacions industrials (tres pròrrogues)
Carrer Joan Maragall, 3
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 44/09 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Jordi Bertrán i Gifra
Núm. Visat: 9020688
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

10.2 RECURSOS HUMANS
10.2.1 MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONCRECIÓ DE LA JORNADA LABORAL
ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL (JUNTA DE GOVERN
LOCAL 20 DE SETEMBRE DE 2012).- Aprovació.-

10.3 IPEP
10.3.1 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER LA SUBSTITUCIÓ DE
L'ENLLUMENAT DE NADAL. Adjudicació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell vol millorar l’enllumenat de Nadal dels carrers
Torres Jonama, Plaça 11 de Setembre, Begur, Cavallers, dels Valls, Plaça de
l’Església, Raval Superior, Pi i Margall, Santa Margarida, Sant Martí, Raval Inferior,
Major i Barris i Buixó.
Atès que s’han demanat pressupostos a Subministres Jovi SL, Ilmex SA i Joan
Casademont Badosa
Atès que s’han presentat els següents pressupostos:
•
•
•

Subministres Jovi SL
Ilmex SA
Joan Casademont Badosa

11.168,17 € IVA exclòs
12.331,25 € IVA exclòs
13.960,25 € IVA exclòs

Atès l’informe emès pel cap d’Àrea de l’IPEP el Sr. Narcís Ferrer.
Atès el que disposa el Regial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar el contracte menor per al subministrament de l’enllumenat de Nadal
a l’empresa Suministres Jovi SL, amb domicili al polígon industrial les Brugueres. C.
Metal·lurgia, 7-9 de Palafrugell, pel cost total de 11.168,17 € IVA exclòs. Aquesta
despesa anirà a càrrec de la partida 71.155.61900 “Millores enllumenat” del
pressupost municipal de l’Ajuntament.
Segon.- Notificar a les empreses interessades l'adjudicació pel efectes que
correspongui.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
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