Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 D'
OCTUBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/41
Dia i hora: 11/10/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí del dia 11
d'octubre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior corresponent al dia 4
d'octubre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
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2.1.1 EXPEDIENT 335/09. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 28 d’agost de 2012, amb registre d’entrada
número 11732/12, per la senyora Maria Bonet Tauler, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 335/09, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 10 de setembre de 2009.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 1 d’octubre de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 1 d’octubre de 2009
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 28 d’agost de 2012, amb registre
d’entrada número 11732/12, per la senyora Maria Bonet Tauler, sol·licitant la devolució
de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 335/09, prèvia presentació de
l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic
caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Maria Bonet Tauler i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

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

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES DE
SOTERRAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE
LA TORRE A CALELLA - FASE I: OBRA CIVIL.- Adjudicació.
Vista la memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis
públics al Passeig de la Torre de Calella, fase I: Obra Civil (referència 51/2012),
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 6 de maig de 2012, per un import de
118.170,25 euros, amb el 21% d’IVA inclòs, i un termini d’execució de dos mesos.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
 PERE GIRALT SAGRERA SA .............................….. 94.536,20 € IVA inclòs
 COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS SA .......... 84.869,87 €
“
 CONSVIDAL SL .......................................................... 109.898,33 € “
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 152.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, hem detectat
que la proposta econòmica que COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS SA ha
presentat de 84.869,87 euros, IVA inclòs, pot ser desproporcionada, per la qual cosa
s’ha atorgat un termini d’al·legacions de tres dies hàbils, per tal que justifiqui la
valoració de l’oferta, precisi les condicions de la mateixa, l’estalvi que permet el
procediment d’execució de les solucions tècniques adoptades.
Vist que durant el termini establert l’empresa COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS SA, ha presentat justificació suficient, detallada i motivada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS SA,
amb domicili al Polígon Industrial Riera d’Esclanyà, c.Mas Resplandis, 8 (17255)
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Begur, amb NIF: A-46146387, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les
obres de soterrament d’infraestructures de serveis públics al Passeig de la Torre de
Calella, fase I: Obra Civil, pel preu de 84.869,87 euros IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 21 150 61918 “Obres soterrament infraestructures passeig de la Torre a Calella
de Palafrugell, Fase I” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici
2012. El termini previst per a l’execució de l’obra completa és de 2 mesos.
Segon.- Caldrà constituir la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, IVA
exclòs.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.2 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES DE
SOTERRAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE
LA TORRE A CALELLA - FASE II: OBRA MECÀNICA.- Adjudicació.
Vista la memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis
públics al Passeig de la Torre de Calella, fase I: Obra mecànica (referència 51/2012),
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 6 de maig de 2012, per un import de
81.802,12 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
 HIDROCANAL SL ........................................................… 80.984,10 € IVA inclòs
 INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL ....... 81.802,12 € “
 EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA BRAVA SA. 79.920,67 € “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA
BRAVA SA, amb domicili a la Plaça Josep Pla, 4 3er 1ª (17001) Girona, amb NIF: A17894585, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de soterrament
d’infraestructures de serveis públics al Passeig de la Torre de Calella, fase II: Obra
mecànica, pel preu de 79.920,67 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150
61918 “Obres soterrament infraestructures passeig de la Torre a Calella de Palafrugell,
Fase II” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Segon.- Caldrà constituir la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, IVA
exclòs.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
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Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.3 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA PAVIMENTACIÓ
DEL CARRER DELS VALLS I RAVAL SUPERIOR, A PALAFRUGELL.- Aprovació
dels plecs de condicions i inici de procediment.
Es dóna compte de la memòria valorada, per a la pavimentació del carrer dels Valls i
Raval Superior, a Palafrugell (Ref.37-2011).
Atès que el pressupost base de licitació d'aquesta obra és de 161.751,09 € (IVA
inclòs), a la baixa i amb un termini previst de 4 mesos per a l'execució de les obres
objecte del contracte.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el plec i iniciar l'expedient del procediment negociat sense publicitat,
per la pavimentació del carrer dels Valls i Raval Superior, a Palafrugell, per import de
161.751,09 € IVA inclòs, a la baixa.
Segon.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61938 “Tractament 11 de setembre i carrer Valls”, del
Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2012. Serà requisit necessari
per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase
disponible, per l'import de licitació.
Tercer.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins
el dia 22 d’octubre de 2012, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
. CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL, carrer Berguedà, 17-19 bx (17200) Palafrugell.
. PERE GIRALT SAGRERA SA, carrer Trefí, s/n, Polígon Industrial Les Brugueres
(17200) Palafrugell.
. EXCAVACIONS TODI 3000 SL, carrer Pals, 63-65 (17200) Palafrugell.

5.- RECURSOS HUMANS
5.1 REINGRÉS INSPECTOR EN CAP A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL FINALITZACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS.- Aprovació.-

6.- SECRETARIA GENERAL
6.1 REGISTRE ASSOCIACIÓ.- Inscripció.
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Atès que el dia 2 d’octubre de 2012, registre d’entrada número 13257,
L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA - ACAF, ha sol·licitat
la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions L’ASSOCIACIÓ CATALANA
D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA - ACAF, que està sota la custòdia de l’Àrea de
Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
132 L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA - ACAF
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

6.2 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES EN L'ÀMBIT DELS
SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE SUD 1.9 "COLL DE LA MORENA 2", SUD
1.11 "LA FANGA" I SUD 1.12 "BRUGUERES 2".- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per a la redacció del
projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques en l’àmbit dels sectors del sòl
urbanitzable SUD 1.9 “Coll de la Morena”, SUD 1.11 “La Fanga” i SUD 1.12
“Brugueres 2” de Palafrugell.
Atès que han presentat pressupost els següents professionals:
ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, NIF: B-17646563, per 17.900,00 € S/
IVA.
ETC estudi tècnic de construcció, NIF: B-17433806, per 19.500,00 € S/IVA.
DCD TALLER AMBIENTAL SL, NIF: B-17598467, per 19.420,00 €, S/IVA.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per a la redacció del
projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques en l’àmbit dels sectors del sòl
urbanitzable SUD 1.9 “Coll de la Morena”, SUD 1.11 “La Fanga” i SUD 1.12
“Brugueres 2” de Palafrugell, amb càrrec a la partida 21.150.61943 “Execució obres
recollida aigües Fanga”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a ABM JG, NIF: B-17646563, amb domicili al carrer
Barcelona, 5 – 08680 Gironella (Barcelona), pel preu de 17.900,00 € + 3.759,00 €
(21% IVA)= 21.659,00 € IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta. Amb un termini de
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realització dels treballs de 2 mesos.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

6.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DE
L'AVINGUDA DE JOAN PERICOT I GARCIA, 38 BLOC A, DE CALELLA.Aprovació.
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 el tècnic de serveis municipals ha aixecat
acta, en què fa constar que a la finca situada a l’Avinguda de la Joan Pericot i Garcia,
38 Bloc A, a Calella de Palafrugell, s’observa que la parcel·la té una tanca vegetal que
sobrevola la seva finca, ocupant i entorpint el pas dels vianants de la via pública.
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 la COMUNITAT DE PROPIETARIS MARGELL, Bloc A, i com a
representant el senyor Miquel Esteba Zurbrügg, amb domicili al carrer Chopitea, 14
(17210) Calella, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que sobrevola la finca situada a
l’Avinguda Joan Pericot i Garcia, 38, Bloc A, a Calella de Palafrugell, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DE
L'AVINGUDA DE LA COSTA BRAVA, 16-18 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 el tècnic de serveis municipals ha aixecat
acta, en què fa constar que la finca situada a l’Avinguda de la Costa Brava, 16-18 de
Calella de Palafrugell, s’observa que la parcel·la té una tanca vegetal que sobrevola la
seva finca, ocupant i entorpint el pas dels vianants de les escales que comuniquen
l’Avinguda de la Costa Brava amb el carrer de la Miranda.
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
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el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la JEAN GUY BEVE, amb domicili a 4 bis Rue des Minimes
(80700) ROYE (FRANÇA), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que sobrevola la finca
situada a l’Avinguda Costa Brava, 16-18 de Calella de Palafrugell, fent-li l’advertiment
que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a
les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DE
L'AVINGUDA DE LA COSTA BRAVA, 8-14 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 el tècnic de serveis municipals ha aixecat
acta, en què fa constar que la finca situada a l’Avinguda de la Costa Brava, 8-14 de
Calella, s’observa que la parcel·la té una tanca vegetal que sobrevola la seva finca,
ocupant i entorpint el pas dels vianants de les escales que comuniquen l’Avinguda de
la Costa Brava amb el carrer de la Miranda.
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 la COMUNITAT L’ARJAU, i com a representant el senyor MIQUEL
ESTEBA ZURBRÜGG, amb domicili fiscal al carrer Chopitea, 14 (17210) Calella,
perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a retallar la tanca vegetal que sobrevola la finca situada a l’Avinguda Costa
Brava, 8-14 de Calella, 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.

6.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER JOAQUIM MIR, 6 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 el tècnic de serveis municipals ha aixecat
acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Joaquim Mir, 6 de Tamariu,
s’observa que hi ha un pi situat en els terrenys de l’Hotel Hostalillo, que ha caigut molt
a prop de la teulada de la Barraca dels Liris de la Platja de Tamariu.
Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2012

8

Ajuntament de Palafrugell

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 HOSTALILLO SA, amb CIF número A-08097669, com a
representant el senyor Ricardo Soriano i Manrubia, amb domicili al carrer Bella Vista,
22 (17212) Tamariu, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a retirar el pi caigut molt a prop de la teulada de la Barraca dels
Liris de la Platja de Tamariu, de la finca situada al carrer Joaquim Mir, 6 de 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.

6.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER RAVAL SANT PONÇ, 8 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha
aixecat acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Raval Sant Ponç, 8
(17200) de Palafrugell, es troba en un notori estat d’abandonament, a on s’hi pot
observar les finestres trencades de la planta pis, fet que pot afavorir la proliferació de
plagues d’insectes, aus i altres animals ocasionant males condicions d’higiene i
seguretat, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a HEARMIGUERAS 2007 SL, amb CIF número B-17976713, com a
representant el senyor Josep Mª Figuera Jacomet, amb domicili al carrer Bonaire, 12
àtic 1 (08360) Canet de Mar (Barcelona), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
la recepció d’aquest requeriment procedeixi al tancament dels espais malmesos i la
neteja de la brutícia, si fos el cas, de la finca situada al carrer Raval Sant Ponç, 8 de
Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura
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6.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER SANT SEBASTIÀ, 67 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de setembre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta,
en què fa constar que la finca situada al carrer Sant Sebastià, 67 (17200) de
Palafrugell, i segons informe de l’empresa acreditada per fer tractaments fitosanitaris
en palmeres afectades per la plaga del morrut, té clars símptomes de Morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Donat l’avançat estat d’afectació de la
palmera la opció més viable és la tala.
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmes afectades tenen la obligació
d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat autoritzat
per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora ALÍCIA COLLS PEYRA, amb domicili al carrer Prage
Ros, 12 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a la tala de la palmera atacada i tractar les
restes per tal de minimitzar la dispersió de la plaga, a la finca situada al carrer Sant
Sebastià, 67 de Palafrugell. Tant per la plaga com per la gestió de les restes caldrà
actuar d’acord al protocol aprovat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia,
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.

7.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
7.1 BAIXES D'OFICI PADRÓ D'HABITANTS
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de fa
5 anys.

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
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Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 2 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet

0779438

KONOSONOKA,OKSANA

X2666596

HARCHIOUI EL,MOHAMADI

Adreça
C RAJOLA, 66 P02
17200 PALAFRUGELL
C
LLUNA,
17
P02
17200 PALAFRUGELL

1
1

8.- ASSESSORIA JURÍDICA
8.1 ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL SENYOR JUAN ANTONIO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ A L’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA ALTERADA, INSTRUÏT PER UNES OBRES EFECTUADES AL
PARATGE CANTALLOPS, PARCEL•LA 51 DEL POLÍGON 9 DEL CADASTRE DE
RÚSTEGA, TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL. Estimació parcial.Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Juan Antonio Martínez Sánchez, amb
data d’entrada 31 d’agost de 2012 i número de registre 11858, a l’expedient de
restauració de la legalitat urbanística alterada per les obres efectuades a la parcel·la
51 del polígon 9 del cadastre de rústega, terme municipal de Palafrugell, consistents
en l’ampliació de 25,35 m2 d’una barraca, ordre acordada per acord de la Junta de
Govern Local pres en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2009, i ratificada per
acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011.
Atès que l’al·legador en el seu escrit demana, en síntesi, que es suspengui l’expedient
que es tramita, a efectes de poder legalitzar les obres efectuades.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 13 de
novembre de 2009, es va acordar la restitució de la legalitat urbanística alterada en
relació a les obres efectuades a la parcel·la 51 del polígon 9 del cadastre de rústega,
terme municipal de Palafrugell, acordant-se l’execució subsidiària de l’enderroc de les
mateixes per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 16 de
juliol de 2010, acords ambdós ratificats per nou acord de la Junta de Govern Local
pres en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011.
Atès que els acords de la Junta de Govern Local presos en sessions celebrades els
dies 13 de novembre de 2009, 16 de juliol de 2010 i 7 de juliol de 2011, son ferms en
via administrativa i jurisdiccional.
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Atès que d’acord amb el pressupost que consta a l’expedient administratiu, el cost
provisional dels treballs per a l’execució subsidiària de l’enderroc, és de sis mil cinccents seixanta euros sense IVA, ( 6.560 € més IVA), a liquidar a la propietat.
Atesa la interlocutòria número 140/12 dictada per la magistrada jutgessa del Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Girona en data 14 de setembre de 2012,
mitjançant la qual s’autoritza l’entrada a aquest ajuntament, a la propietat del senyor
Juan Antonio Martínez Sánchez i de la senyora Isabel Felguera Gómez, a efectes de
poder efectuar subsidiàriament els treballs d’enderroc de les obres executades per la
propietat, consistents en l’ampliació de 25,35 m2 d’una barraca (còpia de la qual
s’adjunta a aquest acord a efectes de notificació).
Atès el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Estimar, en part, l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Juan Antonio Martínez
Sánchez, només en el sentit de concedir-li un termini de dos mesos, des de la recepció
del trasllat d’aquest acord, perquè s’ajusti a la legalitat demanant, si procedeix, la
llicència corresponent per a la legalització de les obres efectuades a la parcel·la 51 del
polígon 9 del cadastre de rústega, terme municipal de Palafrugell, consistents en
l’ampliació de 25,35 m2 d’una barraca, presentant tota la documentació necessària a
tal fi i pagant les taxes corresponents, fent-li l’advertiment que, en cas contrari, aquest
ajuntament continuarà el procediment per a l’enderroc, de manera subsidiària, de les
obres efectuades sense títol habilitant.

8.2 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL·LEGALS REALITZADES A LA FINCA SITUADA A L'AV. DE GARCIA LORCA
NÚMERO 1, A PALAFRUGELL, PEL SENYOR JESÚS MUÑOZ LINUESA.Aprovació.Vist l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència i
contra planejament.
Atès el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 8 de
novembre de 2011, segons el qual el senyor Jesús Muñoz Linuesa havia portat a
terme obres, sense la corresponent llicència municipal, a la finca situada a l’Av. De
Garcia Lorca número 1, a Palafrugell, consistents en la construcció d’una tanca
metàl·lica.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2828/11 de data 16 de desembre de
2011, es va requerir al senyor Jesús Muñoz Linuesa, perquè en el termini de dos
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mesos des de la recepció del requeriment, s’ajustés a la legalitat demanant, si
procedia, la llicència corresponent, en relació a les obres efectuades a la finca situada
a l’Av. De Garcia Lorca número 1, a Palafrugell, consistents en la construcció d’una
tanca metàl·lica, fent-li l’advertiment que tot això era sense perjudici de què en cas de
no ser legalitzable, o no ser-li concedida, l’Ajuntament disposés l’enderroc de tot allò
que no s’ajustés a la legalitat a les seves expenses.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat a l’interessat en data 28 de
desembre de 2012.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1273/12 de data 24 de maig de 2012, es
va iniciar expedient de reposició de la legalitat urbanística alterada en relació a les
obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal, pel senyor Jesús Muñoz
Linuesa a la finca situada a l’Av. de Garcia Lorca número 1, a Palafrugell, consistents
en la construcció d’una tanca metàl·lica, i on a més se li concedia un termini de 10
dies, des de la recepció de la notificació que fou en data 5 de juny de 2012, perquè
examinés la documentació que consta a l’expedient, i presentés les al·legacions que
estimés pertinents, sense que transcorregut el termini concedit formulés cap al·legació.
Atès que s’ha constatat que fins el dia d’avui el senyor Jesús Muñoz Linuesa no ha
donat compliment al contingut del requeriment efectuat, havent transcorregut en molt
el termini concedit.
Atès que del contingut de la inspecció efectuada per l’inspector d’obres municipal i de
la documentació i fotografies que consten a l’expedient administratiu, es constata que
les obres realitzades consisteixen en la construcció d’una tanca metàl·lica damunt del
mur existent amb tela d’ocultació a l’Av. de Garcia Lorca número 1, a Palafrugell,
sense disposar del corresponent títol habilitant.
Atès el que disposen els articles 187, 205 i 206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de
Govern per Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb
efectes 1 de gener de 2004.
Atès que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern Local,
d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 1872/11, de
data 3 d’agost de 2011, sobre Delegació d’Atribucions a la Junta de Govern Local, i
també d’acord amb el que disposa l’article 206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que disposa l’article 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 254 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
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Atès que l’article 277.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, disposa que s'imposarà multa coercitiva de fins a
1.000 euros, quan es tracta del primer incompliment de l'ordre d'execució; de fins a
2.000 euros quan es tracta del segon incompliment de l’ordre d’execució; i de fins a
3.000 euros quan es tracta del tercer incompliment o successius.
Atès el que estableixen els articles esmentats, i els articles 95 i 96 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Disposar la reposició de la legalitat urbanística alterada en relació a les obres
realitzades, sense la corresponent llicència municipal, pel senyor Jesús Muñoz
Linuesa a la finca situada a l’Av. De Garcia Lorca número 1, a Palafrugell, consistents
en la construcció d’una tanca metàl·lica amb tela d’ocultació.
Segon.- Concedir al senyor Jesús Muñoz Linuesa el termini d’un mes perquè porti a
terme les esmentades obres de reposició de la legalitat urbanística alterada fent-li
l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que ho hagi portat a
terme, ho executarà l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves
expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, sens perjudici de la imposició
prèvia de multes coercitives, de manera reiterada per nous terminis, fins aconseguir el
compliment de l’ordre d’execució.

9.- BENESTAR SOCIAL
9.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, AMB L'ASSOCIACIÓ DE SUPORT
SOCIAL I PSICOSOCIAL ESPAIS HUMANS, PER AL SERVEI D'ACOLLIDA AL
MUNICIPI DE PALAFRUGELL, DEL 16/10/2012 AL 31/12/2012.- AprovacióAtès l’interès de l’ajuntament de Palafrugell pel que fa a disposar d’un servei
d’acollida, respectant el plantejament i estructura de treball que fins el moment
s’estava realitzant, en funció del projecte Palafrugell Acull.
Vist el pressupost presentat per l’associació de suport social i psicològic Espais
Humans, per un import total de 1.675,00 €, des del 16 d’octubre de 2012 fins el 31 de
desembre de 2012, amb una dedicació de 5 hores quinzenals d’un tècnic i 5 hores
setmanals d’una mediadora.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis amb l'associació de suport social i
psicosocial Espais Humans, per a la prestació del servei d’acollida, des del 16
d’octubre de 2012 fins el 31 de desembre de 2012, per un import total de 1.675,00 €,
amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.22608.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

10.- EDUCACIÓ
10.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ, L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'AJUNTAMENT DE MONTRAS PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE CUINA CENTRAL PER ALS
USUARIS DE MENJADOR DELS CENTRES DE PALAFRUGELL (ESCOLA PI
VERD, ESCOLA BARCELÓ I MATAS, ESCOLA TORRES JONAMA, COL·LEGI ST.
JORDI, LLAR D'INFANTS TOMANYÍ I LLAR D'INFANTS ELS BELLUGUETS) I DE
MONT-RAS (ESCOLA TORRES JONAMA I LLAR D'INFANTS EL GIRA-SOL), PER
AL CURS 2012-2013.- Aprovació.Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Ajuntament de Mont-ras tenen interès en què la cuina de l’escola Pi verd de
Palafrugell sigui una cuina central per a l’elaboració i distribució de menjars preparats
per als usuaris/usuàries dels menjadors escolars de Palafrugell (Escola Pi Verd,
Escola Barceló i Matas, Escola Torres Jonama, Col·legi Sant Jordi, Escola bressol Els
Belluguets i Llar d’Infants Tomanyí) i de Mont-ras (Escola Torres Jonama i Llar
d’infants Gira-sol).
Atès que les parts implicades consideren beneficiosa l’execució d’aquest projecte per
ser una millora en la qualitat del servei dels menjadors escolars.
Donat que es considera oportú formalitzar un conveni que creï un marc estable, que
articuli convenientment les relacions de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà, l’Ajuntament de Palafrugell i l’Apjuntament de Mont-ras i estableixi les
competències de cadascuna d’aquestes administracions per tal de facilitar la prestació
del servei esmentat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà, l’Ajuntament de Palafrugell i l’Ajuntament de Mont-ras per a la prestació d’un
servei de cuina central a l’escola Pi verd per a l’elaboració i distribució de menjars
preparats per als usuaris/usuàries dels menjadors escolars de Palafrugell (Escola Pi
Verd, Escola Barceló i Matas, Escola Torres Jonama, Col·legi Sant Jordi, Escola
bressol Els Belluguets i Llar d’Infants Tomanyí) i de Mont-ras (Escola Torres Jonama i
Llar d’infants Gira-sol).
Segon.- Comunicar el següent acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i a
l’Ajuntament de Mont-ras.
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Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

11.- IPEP
11.1 MERCATS RESOLUCIONS.- ANUL.LACIÓ REVOCACIÓ LLOC DE VENDA
1.028 DEL MERCAT SETMANAL.
Vista la instància amb registre d’entrada 13.296 de data 2 d’octubre de 2012
presentada per la senyora Francisca Cid León, per la qual informa que està al corrent
de pagament dels deutes que tenia a la Recaptació Municipal en concepte del mercat
setmanal dels diumenges i per la qual sol·licita li sigui anul.lat l’acord de revocació
aprovat en data 5 d’abril de 2012.
Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 5 d’abril de 2012
pel qual es va revocar l’autorització del lloc de venda núm. 1.028 del mercat setmanal
dels diumenges a nom de la senyora Francisca Cid León, per manca de pagament
dels rebuts corresponents a l’esmentat lloc de venda.
Vist que en data 21 de setembre de 2012, la senyora Francisca Cid León ha satisfet
tots els deutes que tenia en concepte del mercat setmanal de Palafrugell.
Vist que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell proposa procedir a deixar
sense efecte l’acord del 5 d’abril de 2012 de revocació de la llicència de mercat
setmanal, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
 Presència real de la senyora Francisca Cid León ( titular) a la parada.
 Estar al corrent de pagament de tots els rebuts.
 No generar cap problema al mercat que impliqui informes ni expedients
sancionadors.
Atès que des de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es comprova que la
titular de la parada 1.028 del mercat setmanal, la senyora Francisca Cid León, no
consta com a deutora dels tributs municipals corresponents al mercat setmanal.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de revocació del lloc de venda núm. 1.028
aprovat en data 5 d’abril de 2012.
Segon.- Informar que queda autoritzada la llicència de venda al mercat setmanal sota
les condicions a dalt esmentades. L’incompliment dels requisits anteriorment
esmentats, podrà suposar la revocació definitiva del lloc de venda al mercat setmanal.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
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Quart.- Notificar a la interessada, a la Recaptació Municipal i a la Policia Local, per
als efectes que correspongui.

12.- JOVENTUT
12.1 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'ASSOCIACIÓ DE
PERCUSSIÓ ELS PÀTITIS PER A L'ANY 2012.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut i l'Associació de Percussió els Pàtitis de Palafrugell han
elaborat una proposta de conveni per a l'any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de
Percussió els Pàtitis de Palafrugell.
Segon.- Assignar la despesa de 600 € d'aquest conveni a la partida núm.
61.337.48901.
Tercer.- Realitzar un primer pagament de 300 € en el termini de 20 dies des de la
signatura del present conveni.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

13.- SERVEIS MUNICIPALS
13.1 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU
DE L'ALARMA D'INTRUSIÓ INSTAL·LADA A L'EDIFICI DEL CEIP PI VERD SITUAT
AL CARRER VICENÇ ROURE I ARMADÀ.- Adjudicació.Atès que es fa necessari contractar el manteniment de la instal·lació contra robatori de
l’edifici del CEIP PI VERD situat al carrer Vicenç Roure i Armadà de Palafrugell.
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa PROTEC DISSENY I
SUBMINISTRES TÈCNICS, SL, que ascendeixen a 102,85 € per la connexió i pel
manteniment de l'alarma d'intrusió per un import anual impostos inclosos de 362,64
euros.
Atès que de conformitat amb el pressupost presentat, la tramitació de l’expedient pot
fer-se a través de contracte administratiu de serveis de manteniment.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del sector públic.
Vistos els antecedents de raó.
Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2012

17

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, SL (PROTEC
GIRONA) CIF número B-17/081324, representada pel senyor Narcís Bartina i Boxa, el
contracte menor de manteniment de l'alarma d’intrusió al CEIP PI VERD, pel preu i
condicions que tot seguit es ressenyen:
a) El preu per la connexió a la central d'alarmes es pagarà només un sol cop i
ascendeix a 102,85 € (21% IVA inclòs).
b) El preu anual pel manteniment de la instal·lació és de 362,64 euros (21% IVA
inclòs).
c) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir del
segon any de contracte.
d) La durada del contracte s’estableix pel període de quatre anys prorrogable any a
any fins a un màxim de sis a partir de la data de la signatura del contracte.
e) El contracte de manteniment inclou garantia total dels materials, ma d’obra i
desplaçaments.
f) Aquesta despesa es consignarà a la partida pressupostària “conservació edificis
ensenyament 33.321.21200”.
Segon.- Facultar al senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS,
SL (PROTEC GIRONA) amb domicili al C. Zaragoza, 21B de 17003 – Girona, a l'Àrea
de Rendes de l’Ajuntament de Palafrugell i a la Directora del CEIP PI VERD

14.- RECAPTACIÓ
14.1 APROVACIÓ PADRÓ AIGUA MES SETEMBRE/2012
Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA corresponent al mes de
setembre de 2012, grans consumidors.
Número de rebuts.....................................................61
M3 facturats........................................................20997
Diferència entre m3 facturats i consum......................0
Concepte

B. Imposable

IVA 10%

16629,92

1662,99

IVA 21% Import

AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota

2978,63

(2) Consum

13651,29
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Sobreelevació

132,43

13,24

145,67

Cons. i lloguer

77,10

Clavegueram

3389,59

3389,59

Escombraries

3426,85

3426,85

Incendis

6,37

6,37

SUBTOTAL

23662,26

1676,23

ACA
Cànon aigua

23661,59

2366,16

26027,75

SUBTOTAL

23661,59

2366,16

26027,75

TOTAL PADRÓ

47323,85

4042,39

16,19

16,19

16,19

93,29

25354,68

51382,43

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre, grans
consumidors, que importa la quantitat total de CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (51382,43 €).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
•
•
•

•

Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Lloc de cobrament:
◦ Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell.
◦ Telèfon : 972 300 255.
Horari de cobrament:
◦ De dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores.
◦ Dijous de 15,30 a 18 hores.

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

15.- RENDES
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15.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
15.1.1 RECLAMACIÓ VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS PER
EMBARGAMENT AEAT I COMPENSACIÓ DE DEUTES
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
Tributària.
. 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 els titulars relacionats a continuació mantenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
TITULAR

TOTAL A RETORNAR

BASSAL RIERA, MA. ASUNCION

96,29 €

CARBONELL ROVIRA, MARTA

91,81 €

CISSE, ISMAEL

122,58 €

FUSTE TORRES, JOSE

123,36 €

MOUHNI EL JAOUAD

27,85 €

PALACIOS LENCINA, ISONA

21,38 €

RAMIREZ LANCHA, JAVIER

184,47 €

ROMERO MAS, MARTA

79,35 €

ROS CANTALEJO, ELISABETH

15,33 €

VIÑAS GALLARDO, LIDIA

63,47 €

YMBERN DE SISTERNES, ANTONIO 151,80 €
Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que
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mantenen els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar
tal com es detalla seguidament:
TITULAR

REBUT
COMPENSAT

BASSAL RIERA, MA. 532.801
ASUNCION

IMPORT
TOTAL
A
COMPENSAT RETORNAR
15,21 €

81,08 €

CARBONELL ROVIRA, 534182,53418 91,81 €
MARTA
3 I 534184

0,00 €

CISSE, ISMAEL

560.605

26,46 €

96,12 €

FUSTE TORRES, JOSE 537.427

26,56 €

69,80 €

MOUHNI EL JAOUAD

530.728

27,85 €

0,00 €

PALACIOS
ISONA

LENCINA, 525.620

21,38 €

0,00 €

RAMIREZ
JAVIER

LANCHA, 544.643
544.644

I 178,60 €

5,87 €

ROMERO
MARTA

MAS, 584.864 fracció 79,35 €
7a

0,00 €

ROS
CANTALEJO, 545.695
ELISABETH

15,33 €

0,00 €

VIÑAS
LIDIA

63,47 €

0,00 €

151,80 €

0,00 €

GALLARDO, 589.264

YMBERN
DE 589.465
SISTERNES, ANTONIO

Tercer.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades i a la Tresoreria
Municipal.

15.1.2 RECLAMACIÓ EVA FIGUERAS CORBOUD, ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI
2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11472 presentada en data 21
d'agost de 2012 per la senyora EVA FIGUERAS CORBOUD, on sol·licita que se li
atorgui 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, en relació a
la finca del carrer Perica, 33 P01, referència cadastral 7108302EG1470N0002JD,
al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
FIGUERAS va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a
la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
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abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
FIGUERAS CORBOUD EVA 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, en relació a la finca del carrer Perica, 33 P01, referència cadastral
7108302EG1470N0002JD, per un import total de 28,28 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

15.1.3 RECLAMACIÓ GREGORIA
SUBVENCIÓ IBI 2012.- Estimació.-

CORONADO

IRUELA,

ATORGAMENT

Vista la instància amb número de registre d’entrada 11696 presentada en data 28
d''agost de 2012 per la senyora GREGORIA CORONADO IRUELA, on sol·licita que se
li atorgui 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, en relació a
la finca del carrer Pozo Alcón, 74, referència cadastral 4506158EG1440N0001BM,
al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
BLANCO AGUILAR va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits
establerts per a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta pendent de pagament al servei de Recaptació Municipal, a
nom dels senyor MORGADO PEÑA FRANCISCO.
Vista la inscripció registral on consta com a única titular d'aquesta finca en ple domini
la senyora CORONADO, per adjudicació en data 31 de març de 2006.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut
número 580245/12, a nom del senyor MORGADO PEÑA FRANCISCO, que consta
pendent al Servei de Recaptació.
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Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles per
l'exercici 2012 a nom de la senyora CORONADO, que no s'haurà de fer efectiva fins a
la seva notificació expressa.
Tercer.- 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 50,41 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.

15.1.4 RECLAMACIÓ EXCAVACIONS I AGLOMERATS SEBASTIAN MORENO S.L.
APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM. ESTIMACIÓ

Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.265 de data 2 d’octubre del
2012, presentada per la societat EXCAVACIONES I AGLOMERATS SEBASTIAN
MORENO S.L. ( NIF B17874041), per la qual sol.licita la devolució de la part
proprocional dels rebuts pagats corresponents als exercicis 2009 al 2012 en concepte
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle matrícula GI-30320-VE,
al·legant que ha meritat com un camió de menys de 1000 kg de tara i hauria de meritar
com un tractor de menys de 16 cavalls fiscals.
Atès que segons el certificat de característiques tècniques del vehicle matrícula GI30320-VE, està classificat com un tractor de menys de 10 cavalls fiscals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a de la societat Excavacions i
Aglomerats Sebastian Moreno S.L. amb NIF B17874041, prèvia presentació dels
rebuts pagats relacionats a continuació:
Any

Núm.
rebut

Matrícula

Import
principal

Recàrrec

Interessos

Import
correcte

Total a retornar

2009

328909

GI-30320-VE

80,90 €

16,18 €

13,33 €

33,81 €

47,09€ principal
16,18€ recàrrec
13,33€ interessos

2010

400559

GI-30320-VE

80,90 €

-

-

33,81 €

47,09 €

2011

468871

GI-30320-VE

80,90 €

16,18 €

5,22 €

33,81 €

47,09€ principal
16,18€ recàrrec
5,22€ interessos

2012

536515

GI-30320-VE

80,90 €

4,05 €

-

33,81 €

47,09€ principal
4,05€ recàrrec

Total

323,00 €

36,00 €

18,55 €

135,24 €

188,36€principal
36,00€recàrrec
18,55€interès
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Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

15.1.5 RECLAMACIÓ PABLO CALZADA PRATMARSÓ-IBERMARSIAS
ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI 2012.- Desestimació.-

SL,

Vista la instància amb número de registre d’entrada 9998 presentada en data 13 de
juliol de 2012 pel senyor CALZADA PRATMARSÓ PABLO, on sol·licita que se li
atorgui 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, en relació a
la finca del paratge Llofriu, 6, referències cadastrals 000100300EG14A i
000100200EG14A, al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que segons les dades que consten a l'Ajuntament el subjecte passiu d'aquesta
finca, en plena propietat, és la societat IBERMASIAS SL.
Vist el punt primer de l'acord de la Junta de Govern Local de 19/4/2012, on s'aproven
els criteris i requisits per poder gaudir d'aquesta subvenció, que diu textualment:
1. Beneficiaris: Seran beneficiaris els subjectes passius i cotitulars de l'Impost
sobre Béns Immobles de l'exercici 2012, segons l'article 63 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, els que constin empadronats a Palafrugell.
Atès que el senyor CALZADA nó és ni el subjecte passiu ni el cotitular d'aquesta finca.
Atès que en base a les anteriors consideracions no és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció i Recaptació, als
efectes oportuns.

15.1.6 RECLAMACIÓ VARIS APROVACIÓ DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
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:
. Embargament de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
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. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació.
Vista la relació d'ingressos indeguts emesa per l'Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
COGNOMS I NOM

CONCEPTE

IMPORT

AAZZAOUI, RACHIDA

Ingrés indegut embarg AEAT

129,68 €

BARRAGAN PEREZ, ANA JOSEFA

Ingrés en excés

8,77 €

BASSOLS GARICA, DOLORS

Ingrés en excés

3,35 €

BASSOLS GARICA, DOLORS

Ingrés en excés

2,20 €

BOURRAT,
MATHILDE

Ingrés en excés

2,02 €

BUNDO ARANA, RAIMUNDO

Ingrés indegut embarg AEAT

497,81 €

DIAZ RAMIREZ, PEDRO

Ingrés indegut

8,46 €

FILOT DAVID, DANIEL

Ingrés en excés

10,00 €

GIMENEZ PUIG, MERCEDES

Ingrés en excés

1,09 €

MILLA FERNANDEZ, SERGIO

Ingrés indegut baixa rebut

264,33 €

MUÑOZ APERADOR, NOELIA

Ingrés indegut embarg AEAT

100,00 €

PULIDO MUÑOZ, ENCARNACION

Ingrés indegut dev embarg sou 39,59 €

PULIDO MUÑOZ, ENCARNACION

Ingrés indegut dev embarg sou 39,59 €

RAMON BARBER, SL

Ingrés indegut embarg AEAT

441,02 €

ROIG GENIS, MARIA TERESA

Ingrés en excés Quotes Urb

30,27 €

VILLALBA FERNANDEZ, OSCAR

Ingrés indegut dev embarg sou 3,81 €

ZIANI, NAJAT

Ingrés indegut embarg AEAT

MARIA

SOLEDAD

100,00 €

Segon.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades i a la Tresoreria
Municipal.

15.1.7 RECLAMACIÓ. JORDI DOMENECH NEBOT APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER BAIXA VEHICLE.
Vist l’ imprès de baixa del turisme matrícula B-5937-WH aportada pel senyor JORDI
DOMENECH NEBOT, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2012

25

Ajuntament de Palafrugell

sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart
trimestre del rebut pagat número 536006 de l’any 2012, al·legant que la baixa definitiva
és del tercer trimestre del 2012.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JORDI
DOMENECH NEBOT, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Exercici Número rebut Titular
2012

536006

Matrícula

Import

DOMENECH NEBOT JORDI B-5937-WH 34,41 €

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

15.1.8 RECLAMACIÓ MOHAMED TAHIRI BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Desestimació.Vista la instància amb número de registre d'entrada 12765 presentada en data 21 de
setembre de 2012 pel senyor TAHIRI MOHAMMED, on sol·licita que es torni a revisar
la seva sol·licitud perquè se li apliqui la bonificació sobre la quota de l'Impost sobre
Béns Immobles de l'any 2012, per tenir la condició de família nombrosa, en relació a la
finca amb referència cadastral 4208115EG1440N0001TM, que la Junta de Govern
Local de 13/9/2012 li va desestimar per no complir amb els criteris establerts per la la
seva concessió, al·legant que sí que reuneix els requisits perquè tenia concedit un
fraccionament del deute pendent.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació, que diu textualment:
Que examinats els arxius d’aquesta Recaptació Municipal, es troba PENDENT de
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pagament l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’any 2012 i l’Impost sobre
Béns Immobles de l’any 2012, dels rebuts següents:
Núm rebut

titular

objecte tributari

547408/8

TAHIRI,MOHAMMED

vehicle -002765-CYL

587372/0

TAHIRI,MOHAMMED

C RAMON LLULL, 5

Que l’import pendent, a data d’avui, importa la quantitat de 306,85 euros per principal,
més els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes del
procediment que siguin exigibles (la totalitat dels interessos de demora es liquidarà
segons el dia de cobrament).
Que consultats els arxius d’aquest Ajuntament, no consta demanat, de forma
expressa, cap ajornament o fraccionament de pagament del dèbit pendent.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro el present informe a
sol·licitud la Intervenció de Fons de l’Ajuntament de Palafrugell.
Palafrugell, 10 setembre / 2012
Atès que d'acord amb l'informe transcrit no és procedent estimar aquesta sol·licitud,
perquè el senyor TAHIRI no té concedit cap ajornament o fraccionament del deute
pendent al Servei de Recaptació Municipal ni els hi consta la seva sol·licitud expressa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció i
Recaptació, als efectes oportuns.

15.1.9 RECLAMACIÓ. PASCUAL BRUNED COSCOJUELA APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER BAIXA
ACTIVITAT.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.445 de data 5 d’octubre del
2012, presentada pel senyor PASCUAL BRUNED COSCOJUELA, sol.licitant la
devolució de la part proporcional del rebut pagat número 558331 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 “ Carnisseria “ situada al carrer
Lluís Companys, número 13, és de data 30 d’abril 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.
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Atès que es comprova que la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
és de data 30 d’abril de 2012 i es va tramitar davant del departament d’activitats.
Vist el que disposa l’article 12è punt 8. de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
8. Locals sense activitat ......................... 60,00€.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor PASCUAL
BRUNED COSCOJUELA, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Any

Núm.
rebut

Objecte
tributari

Import
pagat

2012

558331 C.LLuís
343,86€principal
Companys, 13
17,19€recàrrec

Primer i segon Local buit Total
trimestres2012
retornar
171,93 €

60,00 €

a

111,93€
principal
8,59€
recàrrec

Segon.- Modificar el padró corresponent a la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials com a local sense activitat.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.

15.1.10 RECLAMACIÓ PERE GIRALT SAGRERA SA APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS BAIXA IVTM
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 12598 de data 19 de setembre de 2012,
presentada per la senyora GIRALT VENTURA, IMMA, a nom de l'empresa PERE
GIRALT SAGRERA, SA, en la qual sol·licita la devolució de la part corresponent de
l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) al·legant que el vehicle amb
matricula GI-8092-B, es va donar de baixa en data 07 de setembre de 2012.
Atès que segons el certificat de destrucció del vehicle amb matrícula GI8092BD és
van donar de baixa definitiva el dia 07 de setembre de 2012.
Vist en data 24 d’abril de 2012 es va rebre transferència bancària per un import de
137,66 Euros---------en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica )
corresponent al pagament del rebut núm. 543753 de l'any 2012.
Atès que es comprova que la societat PERE GIRALT SAGRERA, SA no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de l'empresa PERE
GIRALT SAGRERA, SA , ( NIF A17121849 ), per un import de TRENTA-QUATRE
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS-------34,41 €--- en concepte d’IVTM 2012, i
previ retorn de l’original del rebut núm. 543.753.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada i a la Tresoreria Municipal.

15.1.11 RECLAMACIÓ M'HAMED ET TAQY DESESTIMAR RECURS ANUL·LACIÓ
RECÀRRECS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada 12933 de data 26 de setembre de 2012,
presentada pel senyor M'HAMED ET TAQY, sol·licitant la anul·lació dels recàrrecs del
deute pendent en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) dels
anys 2008, 2009, 2010 i 2011, al·legant que com a beneficiari d'una ajuda és per la
qual cosa que no pot pagar tota la quantitat reclamada.
Atès que l'article 73 de la Llei 58/2003, General Tributària, prohibeix que es puguin
condonar els deutes tributaris sinó és en virtut de llei.
Atès que no ha cap emparament legal que permeti anul·lar els recàrrecs de
constrenyiment del deute que té pendent l'interessat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentat i informar al senyor M'HAMED ET TAQY de la
continuació del procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la recaptació i tresoreria municipal.

15.1.12 RECLAMACIÓ FATIMA
DEVOLUCIÓ CURS ANGLES

EL

KANFOUDI

DESESTIMAR

PETICIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10686 de data 1 d'agost de 2012,
presentada per la senyora FATIMA EL KANFOUDI, sol·licitant la devolució del rebut
385031 en concepte de curs d'anglès, al·legant que és va donar de baixa de l'esmentat
curs.
Atès l'informe emès en data 31 d'agost de 2012, per l'Àrea d'Educació que diu
textualment el següent: “Atès que quan els alumnes s'inscriuen signen el full de
liquidació amb l'advertiment que si volguessin cancel·lar la inscripció ho haurien de
comunicar per escrit.
Vist que la interessada es va inscriure, el setembre de 2009, a un mòdul formatiu
d'anglès oral bàsic que valia 50 € i que es va dur a terme d'octubre a desembre del
mateix any.
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Com que a l'Àrea d'Educació no hi ha constància que la senyora El Kanfoudi
comuniques que volia cancel·lar la seva inscripció a l'esmentat curs.
Informo negativament en relació a la petició d'aquesta ciutadana.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada per la senyora FATIMA EL KANFOUDI.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a l'Àrea de Recaptació.

15.1.13 RECTIFICACIÓ ACORD JGL 4/10/2012 EXEMPCIÓ IBI 2012, FUNDACIÓ
EDUCATIVA PRIVADA VEDRUNA GIRONA
Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 4/10/2012, on s'aprova la
devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI, a nom de la Fundació Privada
Vedruna Girona, per un import de 629,32 euros.
Atès que es comprova que aquesta Fundació té la Taxa d'escombraries de l'any 2012
pendent de pagament al servei de Recaptació Municipal, en fase executiva, per un
import de 63,00 euros.
Vist l'article 73.1 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que diu
textualment:
Article 73. Compensació d'ofici.
1. L'Administració tributària compensarà 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 a ingressar i a retornar 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 anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.
2. Seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període
voluntari, els deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles que les comunitats
autònomes, entitats locals i altres entitats de dret públic tinguin amb l'Estat.
3. L'extinció del deute tributari es produirà en el moment d'inici del període executiu o
quan es compleixin els requisits exigits per als deutes i els crèdits, si aquest moment
és posterior. L'acord de compensació declararà aquesta extinció.
En el cas que preveu el paràgraf segon de l'apartat 1 d'aquest article, l'extinció es
produeix en el moment de concurrència dels deutes i els crèdits, en els termes
establerts reglamentàriament.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Compensar el deute pendent en fase executiva amb la devolució aprovada en
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la Junta de Govern Local de data 4/10/2012, a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA
EDUCATIVA VEDRUNA GIRONA, d'acord amb el següent detall:
NIF

Obligacions
reconegudes

Deutor

G1789658 FUNDACIO
0
PRIVADA
EDUCATIVA
VEDRUNA
GIRONA

Import
Concepte
reconegut deutes

Devolució
I.B.I. 629,82
2012
Junta
Govern
04/10/2012

Import Import a
deute retornar

Taxa
63,00
Escombraries
2012

566,82

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l'Àrea e Recaptació, Intervenció i
Tresoreria, als efectes oportuns.

15.1.14 RECLAMACIÓ. PATRICIA MOLINAS SAIS APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS TAXA PER RETIRADA GRUA. ESTIMACIÓ
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2.245/12 de data 18 de setembre de 2012, per
la qual s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora PATRICIA
MOLINAS SAIS en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 18 de
setembre de 2012 corresponent al vehicle matrícula -6631-CMV.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora PATRICIA
MOLINAS SAIS, prèvia presentació de la carta de pagament original relacionada a
continuació:
Número Expedient

Concepte

Matrícula

Import a retornar

320/12

Taxa Retirada Grua

-6631-CMV

98,80 €

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
Tresoreria i la Policia Local.

15.1.15 RECLAMACIÓ. SAINT GOBAIN POINT ESPAÑA S.L. APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS IAE I COMPENSACIÓ DE DEUTE PER BAIXA
ACTIVITAT.
Vista la sol.licitud presentada en data 3 d’octubre del 2012 presentada per la societat
SAINT GOBAIN POINT ESPAÑA S.L. (NIF B82706136), sol.licitant la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al tercer i quart trimestres de l’exercici 2012 dels
rebuts pagats números 594357 i 594361 en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques amb números de referències 890260682249 i 890170058054, al.legant
que les baixes definitives són de data 30 de juny de 2012.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
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“ Així mateix, en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat, les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi
exercit l’activitat”
Atès que els rebuts pagats números 594357 i 594361 corresponen a la totalitat de
l’exercici 2012.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la societat Saint Gobain Point España S.l. manté un deute
pendent amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat SAINT
GOBAIN POINT ESPAÑA S.L. amb N.I.F. B82706136, tal com segueix a continuació:
Any

Número rebut

Quota municipal

Recàrrec provincial

Total a retornar

2012

594357

560,14 €

129,26 €

689,40 €

2012

594361

597,67 €

137,92 €

735,59 €

Total........

1.157,81 €

267,18 €

1.424.99€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté la societat Saint Gobain Point España S.L. amb la recaptació municipal,
resultant un import a retornar tal com es detalla seguidament:
Número
compensat
563514

rebut Import retornat
1.424,99 €

Import a compensar Total a retornar
33,08 €

1.391,91 €

Tercer.- Ingressar la 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 de
recaptació i intervenció.

15.1.16 RECLAMACIÓ VARIS
D'INGRESSOS DUPLICATS

CONTRIBUENTS

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant
tríptic a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte
bancària domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars,
prèvia presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM
CERVERA PERPIÑA, AUGUSTO
GRACEMAR, SL
TOTAL………………….:

REBUT
569110
B29537867 574832

CONCEPTE
IBI
IBI

IMPORT
150,91 €
139,32 €
290,23 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’àrea d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i als
interessats, per als efectes que corresponguin.

16.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
16.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/116 per un
import total de 81.108,91 euros.
Aplicació
2012
72
22711

Import
170 30.222,02

2012
22722

71

165 21.073,58

2012
33
22706
TOTAL

321 29.813,31

Text lliure
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. BALANÇ
ECONOMIC
EXPLOTACIO
I
GESTIO
DEIXALLERIA PERIODE 1/5/11 A 30/4/12 (MA)
ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA.
SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENATS PUBLIC MES DE
SETEMBRE 2012
CONSORCI
NORMALITZACIO
LINGUISTICA.
LIQUIDACIO DEFINITIVA 2011

81.108,91

16.2 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 2452/2012 APORTACIÓ CONSORCI
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.- Aprovació.Vista la resolució de l'Alcaldia 2012/2452 dictada en data 5 d'octubre de 2012 amb el
següent redactat:
“Vista la instància 10715 presentada en data 1 d’agost de 2012 pel sr. Josep Madorell
Bonora en representació del Consorci per a la Normalització Lingüística , pel qual es
reclama el pagament de l’aportació de quantia de 37.850 euros en concepte de
liquidació definitiva de l’any 2011.
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Vist l'informe emes per l'interventor acctal en data 5 d'octubre de 2012, on manifesta:
Atès que es comprova que l’import reclamat dimana del següent càlcul:
Liquidació 2011
Aportació 2011
Aportació pendent a 01/01/2011
Ingressos i compensacions
ingressos i compensacions 2011
Pagament efectuat per l'Ajuntament
començament 2012
Saldo pendent

Import
45.031,10
51.279,28
-9.823,22
-5.394,57
a

-43.242,59
37.850,00

Atès que d’aquest càlcul es dedueix que el Consorci està reclamant a l’Ajuntament
quanties pendents de liquidacions anteriors al 2011 per import de 51.279,28 euros si
bé en el resultat final es minora el pagament efectuat per l’Ajuntament a començament
de 2012 per import de 43.242,59 euros.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2011 pel qual
s’aprova el pagament de l’aportació per la liquidació definitiva de l’any 2010 per import
de 43.242,59 euros, que es va pagar a començament de 2012, que dimana del
següent càlcul:
Liquidació 2010

Import

Aportació prevista inicial exercici 2010
Aportació pendent del 2009
Total aportacions pendents

43.684,14 €
39.219,59 €
82.903,73 €

Ingressos i compensacions
Diferència liquidació definitiva

-31.182,90 €
-441,55 €

Saldo pendent

51.279,28 €

Rectificació aportació 2009 es disminueix pel
manteniment del centre (acord reunió abril 2011)
Nou requeriment de pagament
RECTIFICACIÓ NO REALITZADA INGRÉS 28
DESEMBRE DE 2010
Saldo pendent

-5.223,85 €
46.055,43 €
-2.812,84 €
43.242,59 €

Aquest import va ser confirmat prèviament a la seva aprovació , mitjançant correu
electrònic, per representants del propi Consorci, si bé en el mateix correu es
reclamava un deute d’import 2.812,84 euros corresponent a annexos de cursos
extraordinaris que van quedar pendents de documentar.
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En base a les anteriors consideracions el tècnic sotasignant considera que el càlcul
correcte de l’aportació definitiva de 2011 és el següent:

Liquidació 2011

Import

Aportació 2011
Aportació pendent a 01/01/2011
Ingressos i compensacions
ingressos i compensacions 2011
Pagament efectuat per l'Ajuntament
començament 2012
Saldo pendent

45.031,10
43.242,59
-9.823,22
-5.394,57
a

-43.242,59
29.813,31

Vista la disponibilitat pressupostària existent a l'aplicació 33,321,22706 “Despeses
ensenyament de català.
resolc:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva corresponent a l'aportació de l'Ajuntament de
l'any 2011 a favor del Consorci per a la Normalització Lingüística ( Q5856172A) a
càrrec de l'aplicació 33,321,22706 del pressupost de despeses 2012 i per import de
29.813,31 euros, d'acord amb el següent detall:
Liquidació 2011
Aportació 2011

Import
45.031,10

Aportació pendent a 01/01/2011
Ingressos i compensacions
ingressos i compensacions 2011
Pagament efectuat per l'Ajuntament
començament 2012
Saldo pendent

43.242,59
-9.823,22
-5.394,57
a

-43.242,59
29.813,31

Segon.- Proposar la ratificació de la present resolució per a la Junta de Govern Local
de data 11 d'octubre de 2012.
Tercer.- Ordenar que es realitzi en data 11 d'ocubre de 2012 el pagament efectiu de
la liquidació definitiva corresponent a l'aportació de l'Ajuntament de l'any 2011 a favor
del Consorci per a la Normalització Lingüística .
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Ratificar íntegrament el contingut de la resolució de l'Alcaldia 2012/2452 dictada en
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data 5 d'octubre de 2012, d'acord amb el redactat que consta a la part explicativa del
present acord.

17.- PROPOSTES URGENTS
17.1 CONTRACTACIÓ
17.1.1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LA GRUA
MUNICIPAL.- Aprovació.Atès l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Palafrugell el dia 31 de març de 2011,
que literalment diu:
Primer.- Declarar vàlida la licitació convocada pel Ple de la Corporació de data 27 de
gener de 2011, per a la contractació, en règim de contracte administratiu de serveis,
del contracte de retirada, trasllat, immobilització i dipòsit de vehicles, i adjudicar-la a
favor de l’entitat mercantil ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA SL, amb NIF número B17483637, representada pel senyor Xavier Martí Amigó, amb domicili social al carrer
Terme, 5 (17200 Palafrugell), pel preu anual de 136.700 euros, despeses de servei i
IVA inclòs (18%), tal i com es detalla en l’oferta i amb subjecció estricta al Plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques generals regulador de la licitació i
de l’execució de la contracta.
En els preus ofertats s’hi entendran incloses totes les despeses del servei i l’IVA.
Atès que d'acord amb el que estableixen els articles 211, 219 i 306 del Reial Decret
legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector
públic, els contractes es poden modificar per raó d'interès públic amb una reducció del
10% del preu primitiu del contracte, essent obligatòria, pel contractista.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell està elaborant l'esborrany de Pressupost General
per l'any 2013, en virtut dels principis d'estabilitat i equilibri pressupostari, dins del
context de crisi econòmica global i local, que està afectant al municipi i a l'Ajuntament
de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2013,
el contracte de gestió del servei de grua municipal, per reducció en el següent sentit:

Situació actual
Reducció
Situació final

Preu anual
136.700,00 euros
13.670,00 euros
123.030,00 euros

Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils al contractista, perquè al.legi el que
estimi convenient.
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17.2. SECRETARIA GENERAL
17.2.1 SUPORT A LA FAMILIA DE MONTSE SERRA RIDAO.La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Manifestar el suport de la Corporació a la família de Montse Serra Ridao, que va ser
segrestada a Kènia el dia 13 d'octubre de 2011, juntament amb Blanca Thiebaut, on
totes dues portaven a terme un projecte de Metges sense Fronteres.
Així mateix l'Equip de Govern i l'Ajuntament es posen a disposició de la família per tot
el que puguin necessitar.

17.2.2 FELICITACIÓ.La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Felicitar al patinador KEVIN BORDAS que fa una setmana es va convertir en campió
del món de la categoria combinada i sots-campió de lliure de patinatge, en els
campionats disputats a Aukcland (Nova Zelanda)

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