Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 D'
OCTUBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/42
Dia i hora: 18/10/2012 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
Secretari acctal. Senyor PERE SALA CORNELL
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A la 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
18 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 11
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 600/09. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2505/12 de data 11 d’octubre de 2012, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat GARATGE NOU, S.A., en relació a
la llicència d’obres amb número d’expedient 600/09, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 29 de gener de 2010 per a l’adequació del concessionari i taller
de reparació de cotxes, situat al carrer Torres Jonama, número 92, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 9 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 10 de febrer de 2010,
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat GARATGE NOU, S.A., donant compliment a la condició de
la llicència d’obres amb expedient número 600/09, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la societat GARATGE NOU, S.A. i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 139/12. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 7 de setembre de 2012, amb registre d’entrada
número 12223, pel senyor Juan Carlos Sagrera Riera, en representació de la societat
Francisco Sagrera, S.L., amb NIF número B-17.000.654, 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 139/12, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 19 d’abril de 2012.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 11 d’octubre
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 16 de maig 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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
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Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 7 de setembre de 2012, amb
registre d’entrada número 12223, pel senyor Juan Carlos Sagrera Riera, en
representació de la societat Francisco Sagrera, S.L., amb NIF número B-17.000.654, i
retornar la garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a
la condició de la llicència d’obres amb expedient número 139/12, 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 Juan Carlos Sagrera Riera en
representació de la societat Francisco Sagrera, S.L., i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

2.1.3 EXPEDIENT 590/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 13 de setembre de 2012, amb registre d’entrada
número 12350, pel senyor Juan Carlos Sagrera Riera, en representació de la societat
Francisco Sagrera, S.L., amb NIF número B-17.000.654, 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 590/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 12 de gener de 2012.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 11 d’octubre
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 25 de gener 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 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 13 de setembre de 2012, amb
registre d’entrada número 12350, pel senyor Juan Carlos Sagrera Riera, en
representació de la societat Francisco Sagrera, S.L., amb NIF número B-17.000.654, i
retornar la garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a
la condició de la llicència d’obres amb expedient número 590/11, 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 al senyor Juan Carlos Sagrera Riera en
representació de la societat Francisco Sagrera, S.L., i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
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2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 405/12.- 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: Joaquim Suñer Casadevall
Obra Ampliació habitatge unifamiliar aïllat
Carrer Pinell, 23
Expedient núm. 405/12
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
112,27 €

Població: LLAFRANC
Núm. Visat: ----

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA, AMB LA UTE SUARA - BAIX
EMPORDÀ SCCL, PER LICITACIÓ OBERTA.- Pròrroga.Vist que a la Junta de Govern Local del 21 de juny es va aprovar la pròrroga del
contracte de prestació de serveis d’atenció domiciliària a persones amb dependència,
amb l’UTE Suara Serveis, SCCL, amb el NIF: F17444225, i Baix Empordà Assistència
a Domicili, SCCL, amb el NIF: F7719485, fins el 30 d’octubre de 2012.
Vist que a la Junta de Govern Local del 30 d’agost es va aprovar un nou plec de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques del contracte per a la
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), que corresponen a les necessitats
de servei i planificació actuals.
Vist que una vegada surti publicat al BOP, i haurà un període de 15 dies naturals, per
presentar proposicions.
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) al
municipi de Palafrugell, amb l’empresa UTE SUARA SERVEIS, SCCL, amb NIF:
F17444225, i BAIX EMPORDÀ ASSISTÈNCIA A DOMICILI, SCCL, amb NIF:
F7719485, a partir de l’1 de novembre i fins el termini d’adjudicació de la licitació
oberta que ja ha estat convocada.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

3.2 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
BÀSIC, EXECUTIU, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per a la redacció del
projecte bàsic, executiu, direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de
tancament de la Pista Poliesportiva coberta de Palafrugell.
Atès que l’empresa CROUS/GRABULEDA/RIERA ARQUITECTES, SLP (B55018303),
ha presentat un pressupost de 14.517,58 €, IVA inclòs.
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.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per a la redacció del
projecte bàsic, executiu, direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de
tancament de la Pista Poliesportiva coberta de Palafrugell, amb càrrec a la partida
21.151.64000 “Plànols i Projectes”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a CROUS/GRABULEDA/RIERA ARQUITECTES,
SLP, NIF: B-55018303, amb domicili al carrer Cor de Maria, 9 Entresol 1ª – 17002
Girona, pel preu de 11.998,00 € + 2.519,58 € (21% IVA)= 14.517,58 € IVA inclòs, tal
com es detalla en l’oferta. Amb un termini de realització dels treballs de 1 mes.
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
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necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.- RECURSOS HUMANS
4.1 AVALUACIÓ HIGIÈNICA D'EXPOSICIÓ A IL·LUMINACIÓ DE LES AULES DE
MÚSICA, ELABORADA PEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ SP.ASEPEYO.Aprovació.-

4.2 INFORMES QUADRIMESTRALS D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ TÈCNICA,
PERÍODE GENER 2012 A ABRIL 2012 i PERÍODE MAIG 2012 A AGOST 2012,
ELABORATS PEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ SP.ASEPEYO.- Aprovació.-

4.3 AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
PREVENTIVA DE DEU CENTRES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, ELABORATS PEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ SP.ASEPEYO.Aprovació.-

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PASTOR, 5 CANTONADA AMB CARRER LLEVANT, 32 DE
LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 11 d’octubre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Pastor, 5 cantonada amb el carrer Llevant,
32 (17211) de Llafranc, i s’observa que la tanca que envolta la finca té un forat, no hi
ha porta d’accés a l’entrada de la parcel·la i la tanca vegetal sobrevola la finca,
ocupant i entorpint el pas dels vianants.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor RENATO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, amb domicili al
carrer Forja, 63 (08021) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a reparar la tanca, col·loqui la porta i retalli la
tanca vegetal que sobrevola la finca situada al carrer Pastor, 5 cantonada amb el
carrer Llevant, 32 de Llafranc, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR ANTONIO ROJAS
GARCIA CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PRES EN
SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2012. Desestimació.Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Antonio Rojas Garcia, amb data
d’entrada 4 d’octubre de 2012 i número de registre 13362, contra l’acord de la Junta de
Govern Local pres en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2012, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, interposada
per l’ara recurrent, pels danys físics i perjudicis patits per una caiguda a la nau situada
al carrer de la Vall d’Aran, A PALAFRUGELL, on s’estaven construint les carrosses per
la desfilada del carrousel de les Festes de Primavera.
Atès que el recurrent en el seu escrit demana, en síntesi, que es revisi l’acord
recorregut, atès que no està d’acord amb la seva resolució.
Atès que la resolució del procediment de reclamació, fou àmpliament motivada a la
part expositiva de l’acord ara recorregut.
Atès que les al·legacions formulades pel recurrent no aporten cap nova dada en
relació als fets que varen servir de base per dictar l’acord recorregut, ni en desvirtuen
els seus fonaments.
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 unanimitat :
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Antonio Rojas Garcia en tots
els seus extrems i, en conseqüència, ratificar l’acord recorregut.

6.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PER LES SOCIETATS MAPFRE
FAMILIAR DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. I OCIOMATIK TECNOLÒGIC, S.L.
Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de sis-cents seixanta euros amb vuitanta-cinc cèntims (660,85.-€), interposada per la
senyora Aurora Vidal Sanz, en nom i representació de les societats Mapfre Familiar de
Seguros y Reaseguros, S.A. i Ociomatik Tecnològic, S.L., amb data d’entrada 5 d’abril
de 2012 i número de registre 4858, pels danys materials al vehicle matrícula 7742Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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GSM, causats, segons ella, durant les tasques de jardineria municipals al carrer Daró,
a l’alçada del número 55, a Palafrugell.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, per Resolució de
l’Alcaldia número 1325/2012, de data 1 de juny de 2012, es va decretar l’obertura d’un
període de prova de quinze dies per a proposar-la i practicar-la, havent proposat la
representació de la part reclamant, segons escrits amb dates d’entrada 5 d’abril i 16 de
maig de 2012 i números de registre 4858 i 7238, respectivament, una prova
documental.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1361/2012, de data 5 de juny de 2012, es
varen admetre a tràmit les proves proposades per la representació de la part
reclamant, acordant-se la seva pràctica, per la qual cosa es va aportar a l’expedient els
documents que s’adjuntaven amb l’escrit de reclamació, es va sol·licitar informe a la
societat Centre de Jardineria Palafrugell, S.L., com adjudicatària dels Serveis de
manteniment i conservació de la jardineria del terme municipal de Palafrugell, informe
que fou aportat en data 21 de juny de 2012, i finalment es va sol·licitar a la societat
Tallers Serratosa, S.L. un justificant de la persona o entitat que li va abonar la factura
de reparació número 110633, de data 27 d’abril de 2011, per un import de 340,98
euros, sense que dintre del període de prova establert presentés la documentació
sol·licitada.
Atès que un cop finalitzat el període de prova, es va donar audiència a la
representació de la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
Reial Decret 429/93, de 26 de març, sense que transcorregut el termini formulés
al·legacions.
Atès el contingut de l’informe emès per la Cap de l’Àrea de serveis municipals en data
1 de juny de 2012, segons el qual no es té constància de cap comunicat, ni cap
registre sobre aquests fets.
Atès el contingut de l’informe emès per la societat Centre de Jardineria Palafrugell,
S.L., amb data d’entrada 21 de juny de 2012 i número de registre 8896, segons el
qual:
“.... la nostra empresa adjudicatària dels serveis de manteniment i conservació de la
jardineria del terme municipal de Palafrugell, informe que en el lloc del possible
accident (Carrer Daró núm. 55), no tenim adjudicada per contracte cap zona verda ni
mai rebem ordres de neteja d’aquest carrer () “ hem comprovat els albarans diaris dels
treballs realitzats el dia 18 d’abril de 2011 i tampoc consta cap treball en aquest
carrer ...”
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret, no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, ja que en cap
moment han quedat acreditats els fets que varen servir de base per interposar aquesta
reclamació, no existint, per tant, relació de causalitat entre el funcionament del servei
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. 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, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
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 unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
per les societats Mapfre Familiar de Seguros y Reaseguros, S.A. i Ociomatik
Tecnològic, S.L.

7.- EDUCACIÓ
7.1 BASES QUE REGIRAN LES BEQUES DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE
PALAFRUGELL, PER AL CURS 2012-2013.- Aprovació.Atès que en data de 25 d’agost de 2004 es va aprovar per Ple municipal el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en data de 17 de maig de 2012 es va aprovar per Junta de Govern local la
pròrroga del conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2012 a 30 de setembre de
2013).
Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de
concedir fins a 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un
màxim d’un 50% de l’import.
Atès que s’han revisat i actualitzat les bases que regien la concessió de beques el curs
passat 2012-2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les bases que regirà la concessió d’aquestes beques per al curs 2012-2013.

8.- IPEP
8.1 MERCAT SETMANAL.- Ampliacions.Atès que durant el transcurs de l’exercici 2012 s’han presentat diverses sol·licituds
d’ampliació de parades del mercat setmanal.
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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Atès que s’està procedint a realitzar una reestructuració de part de l’espai disponible
de les parades del mercat setmanal.
Vist que en aquests moments únicament per motius d’ubicació poden optar a la
concessió d’ampliacions, les instàncies que es relacionen a continuació :
Contribuent
ZIANI BENHACHEM, MOHAMMED
PEREZ TORRES, GENIS

Instància
Núm.
4.301
5.127

Parada
núm.
4.094
1.092

metres
parada
7
6

Ampliació
sol·licitada
4
2

PUBILL PUBILL, ENRIQUE

5.128

1.099

6

6

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir una ampliació a les parades que han presentat instància segons el
llistat adjunt, quedant les parades amb els següents metres lineals.
Contribuent
ZIANI BENHACHEM, MOHAMMED

parada metres Ampliació
núm. parada concedida
4.094 7
1

Total
metres
8

PEREZ TORRES, GENIS
PUBILL PUBILL, ENRIQUE

1.092
1.099

7
7

6
6

1
1

Segon.- Modificar el padró del mercat setmanal.
Tercer.- Informar als interessats que aquest acord tindrà efectes als rebuts
corresponents al 1er semestre del 2013.
Quart.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

9.- MEDI AMBIENT
PRÒRROGA DE L'ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
EN ÀREES DE VORERA.- Aprovació Vist que des de l’any 2009 l’Ajuntament de Palafrugell disposa d’un servei de recollida
d’envasos comercials porta a porta ofert pel Consell Comarcal del Baix Empordà,
mitjançant una addenda al conveni de recollida d’envasos amb contenidors de càrrega
posterior signat l’any 2006.
Vist que aquest servei facilita la recollida dels envasos als establiments comercials
dels nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu, complementant les recollides porta a porta
comercials ja existents, de cartró, vidre i matèria orgànica, especialment als més
propers a primera línia de mar, més distants dels punts de recollida domèstic.
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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Vist que d’aquesta manera es canalitza la recollida comercial amb una recollida
diferenciada, de manera que s’allibera capacitat dels contenidors d’us domèstic,
disminuint els desbordaments provocats per els residus d’origen comercial.
Atès que es va aprovar una addenda d'aquest conveni en la Junta de Govern Local del
12 de juliol de 2012 i que es considera convenient mantenir el servei durant la resta de
l’any per tal de facilitar la separació en origen als grans productors i millorar els índexs
de separació de residus, amb recollida un dia a la setmana (dilluns) fins al 30 d’abril de
2013, data en que està previst l’inici de la nova contracta de recollida d’escombraries i
neteja viària.
Atès que el cost total de l'actuació serà de 135,34 €/dia, amb una compensació
econòmica del SIG Ecoembes de 192 €/Tn.
ANY

TOTAL DIES

€/DIA

TOTAL

2012

11

135,34

1.488,74 €

2013

17

135,34

2.300,78 €
3.789,52 €

Atès l'informe tècnic i vista l’existència de crèdit a la partida 72 533 22701 “Despeses
de recollida selectiva” per fer front a la despesa,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per a la prestació del servei
de recollida selectiva d’envasos lleugers en àrees de vorera signat al 2006, per la
prestació del servei de recollida d’envasos porta a porta d’origen comercial fins el 30
d'abril de 2013 a càrrec de la partida 72 533 22 701 “Despeses de Recollida
Selectiva”, per un import de 3.789,52 €.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.

10.- TRESORERIA
10.1 BAIXES RECAPTACIO. RELACIÓ NÚMERO 5/2012.- Aprovació.
Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 5/2012, corresponent a diversos conceptes i exercicis
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Vist el que disposa el Reial Decret 939/2005 i el Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012

11

Ajuntament de Palafrugell

Atès que s’han portat a terme els tràmits corresponents, amb el fi de realitzar els
diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius indicats al llistat
annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de
QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTADOS CÈNTIMS (42.283,42 €), amb el següent detall:
any
2006
2007
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

tribut
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Tributs
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Taxa de recollida d'escombraries
Taxa ocupació via pública
Tributs
Total:

import
290,76
173,80
9,50
92,00
175,44
408,07
9,50
83,40
175,44
1.539,65
221,75
9,50
120,40
175,44
19.426,76
743,47
1.085,43
57,00
259,60
3.884,72
4.095,44
1.129,90
8.116,45
42.283,42

Motius de baixa:
motiu
Gestió Tributària: Recaptació
Gestió Tributària: Rendes

import
30.030,10
12.253,32

Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

10.2 BAIXES RECAPTACIO. RELACIÓ NÚMERO 4/2012.- Aprovació.Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 4/2012, corresponent a Cementiri, exercicis 2003 a 2012 .
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Vist el que disposa el Reial Decret 939/2005 i el Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Atès que s’han portat a terme els tràmits corresponents, amb el fi de realitzar els
diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius indicats al llistat
annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a Cementiri, exercicis 2003 a 2012, que importen la quantitat d’ONZE
MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (11.619,80 €) amb el
següent detall:
any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

tribut
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
totals:

import
485,80
742,40
1.148,20
1.165,50
1.287,60
1.330,10
1.388,80
1.369,80
1.369,80
1.331,80
11.619,80

núm valors
52
74
114
115
120
120
120
118
118
114
1.065

Motiu de Baixa:
Pèrdua del dret, reversió a l'Ajuntament i depuració del padró fiscal.
Article núm. 27.1 del Reglament del Cementiri Municipal .
Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

11.- SERVEIS MUNICIPALS
11.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
11.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA LA ORTOPEDIA DE LAS TRES EDADES –
Liquidació.Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 11 d'octubre, emès per l’inspector
de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat LA ORTOPEDIA DE LAS TRES
EDADES, situat al carrer de Sant Ramon, 45 de Palafrugell, on s’informa que
l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb la instal·lació de 2 m2
d'expositors sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat articles
d'ortopèdia sense permís municipal per a l’any 2012, a nom de:
CONTRIBUENT:

LA ORTOPEDIA DE LAS TRES EDADES S.L.

DNI/NIF.:

B-55027205

DOMICILI FISCAL:

SANT RAMON, 45 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: SANT RAMON, 45 - 17200 PALAFRUGELL
CONCEPTE

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

SUP.

Expositors 2 m2

TARIFA REC*

TOTAL

25,30 €

58,19 €

15,00%

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haureu de fer efectiva la quantitat de 58,19 € a ingressar a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 2100-0050-260200189792, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els
següents:
•

Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
• Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Si transcorregut aquests terminis, no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute
serà exigit per via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costes
que corresponguin.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

11.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA LLIBRERIA BDP - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 11 d'octubre d'enguany, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat LLIBRERIA BDP, situat al carrer
de Cavallers, 48 B de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació de 2 màquines infantils sense la corresponent
llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat 2
màquines infantils sense permís municipal per a l’any 2012, a nom de:
CONTRIBUENT:

SGEL – SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE
LIBRERIA S.A.

DNI/NIF.:

A-28015527

DOMICILI FISCAL:

AVDA. VALDELAPARRA, 29 - 28100 ALCOBENDAS

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 48 – 17200 PALAFRUGELL
CONCEPTE TEMP. TIPUS
Taxa OVP

Anual

UNITATS

Màquina infantil 2
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* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haureu de fer efectiva la quantitat de 393,76 € a ingressar a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 2100-0050-260200189792, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els
següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Si transcorregut aquests terminis, no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute
serà exigit per via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costes
que corresponguin.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
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instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

11.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL LA GAROINA –
Modificació.Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 16 d'agost de 2012
va autoritzar a l'activitat el ROVELL DE CALELLA S.L. a ocupar la via pública amb la
instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires, amb una superfície de 22 m2 amb
caràcter temporal i per un període de quatre anys.
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 24 d'agost de 2012, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat LA GAROINA, situat al carrer de
Calau, 12 de Calella de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb estructura de cobriment
de 18 m2 i taules i cadires amb una superfície de 4 m2.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar la liquidació aprovada en data 16 d'agost de 2012 a càrrec de
l'activitat el ROVELL DE CALELLA S.L. per un import de 851,55 €, i donar de baixa el
rebut núm. 594.630.
Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, de
conformitat amb les ordenances fiscals núm. 15 i 13 respectivament, a favor de:
CONTRIBUENT:

ROVELL DE CALELLA S.L.

DNI/NIF.:

B17580549
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DOMICILI FISCAL:

VOLTES, 7 - 17210 CALELLA DE PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CALAU, 12 - 17210 CALELLA DE PALAFRUGELL

CONCEPT
CATEG.
E

Taxa OVP

Especial

TEMP.

TIPUS

Anual

Estructura
tancament
cobriment

SUP.

TARIFA

TOTAL

i 18 m2

77,70 €

1,398,60 €

04 m2

35,80 €

143,20 €

Temporada Taules i cadires

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

Taxa
Anual
21,93 €
recollida
escombraries Temporada 12,79 €

SUP.

COEF.
(5)

TOTAL

18 m2

4

87,72 €

04 m2

1

12,79 €

Haureu de fer efectives la quantitat de 1.642,31 € a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 2100-0050-260200189792, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els
següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Si transcorregut aquests terminis, no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute
serà exigit per via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costes
que corresponguin.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
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3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.
11.2. PLATGES - Resolució
Vist l'ofici amb ref. USO 2012-00480-G de data 29 de maig de 2012 presentat pel
Servei Provincial de Costes de Girona de la “Dirección General de sostenibilidad de la
Costa y el Mar” on es presenta l'import provisional del cànon dels serveis de
temporada 2012 autoritzats.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palafrugell en sessió
celebrada el 19 de juliol de 2012 on es demanava al Servei Provincial de Costes de
Girona que deixés sense efecte la liquidació aplicada als camps CB5 i CB6 (66
ancoratges), atès que es troben fora del domini competencial del Ministerio perquè
estan ubicats dins de zona d'adscripció del domini portuari de la Generalitat.
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Atès que així mateix s'ha comprovat que el lot LV-2 (Lot 10) corresponent a 20 m2
d'ocupació per lloguer de caiacs a la platja de Llafranc ha estat liquidat per duplicat,
pel Ministerio de Medio Ambiente a l'Ajuntament i per Ports de la Generalitat de
Catalunya, en tant que la liquidació correspondria a Ports de la Generalitat perquè els
caiacs també es troben situats en zona de domini portuari.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Demanar al Servei Provincial de costes de Girona amb domicili a l'Avinguda
Gran Via Jaume I, núm. 41, 3er. de Girona (17001) que deixi sense efecte la liquidació
dels lots de Llafranc, LV2 (20 m2), CB5 i CB6 (66 ancoratges) atès que es troben fora
del seu domini competencial.
Segon.- Acompanyar aquest acord amb el plànol de domini portuari de la badia de
Llafranc i còpia de la liquidació de l'ocupació del domini públic portuari de Ports de la
Generalitat.

12.- RENDES
12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ. LLUÍS ESTAÑOL SITJAS MODIFICACIÓ PADRÓ TAXES
PER BAIXA ACTIVITAT.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.539 de data 8 d’octubre del
2012, presentada pel senyor LLUÍS ESTAÑOL SITJAS, per la qual sol.licita que se li
apliqui la quota com a local tancat de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials
de l’activitat de “ Fruiteria “ situada al carrer Barceloneta número 21, al.legant que
l’arrendatari va extingir el contracte de lloguer en data 31 d’agost de 2012.
Atès que es comprova que la llicència d’obertura d’establiments es va concedir en data
4 de juny de 2012 com a activitat temporal inferior a sis mesos dedicada a “ fruiteria ” a
nom del senyor Nuno Victor Alves Ribeiro.
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€.
Atès que es comprova que consta pagat el rebut número 558592 corresponent a
l'exercici 2012 en concepte de la Taxa per recollida Escombraries Industrials.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el padró corresponent a la Taxa per Recollida d’Escombraries
Industrials a nom del senyor LLUÍS ESTAÑOL SITJAS com a local sense activitat de
l’immoble situat al carrer Barceloneta, número 21.
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Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

12.1.2 RECLAMACIÓ. VARIS DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS PER BAIXA
IVTM DEFINITIVA. APROVACIÓ
Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules relacionades a contiuació
aportades per les persones interessades, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per la
qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de
l’any 2012, al.legant que les baixes definitives són 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:
·1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en qu e
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 dels titulars següents,
prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionat a continuació:
Any

Númer Matrícula
o rebut

Titular

Import
retornar

a

2012 536937 GI-1787-BK

FERRER
RAMONA

ARGELES 16,30€principal
0,81€recàrrec

2012 546435 -5108-BRM

SÁNCHEZ
JOAN

BERTRAN 16,30 €

2012 542455 GI-1037-AV

MORGADO
FRANCISCO

2012 538127 GI-0553-AZ

GELI CATALA, LAURA

PEÑA 34,41 €
16,30 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.
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12.1.3 REQUERIMENT DORNIER PAGAMENT LIQUIDACIÓ IBI ANYS 2007 A
2010.Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 2 de Girona, que
desestima el recurs presentat per DORNIER SA contra la liquidació núm. 464456 en
concepte d'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana dels anys 2007 a 2010.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2011, que desestima el
recurs de reposició interposat en via administrativa i admet la suspensió del
procediment de cobrament, amb efectes de 21 de febrer de 2011, acceptant l'aval
bancari aportat com a garantia.
Atès que el període de pagament en voluntària finalitzava en data 7 de març de 2011
i, en conseqüència, la suspensió s'atorga en període voluntària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a DORNIER SA per tal que efectuï el pagament de la liquidació
número 462456 d'import 36.817,43 euros, en en termini de 15 dies des de la notificació
del present acord.
Segon.- Informar a la interessada que en cas d'impagament es requerirà en via
executiva mitjançant l'execució de les garanties aportades.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada i a les àrees de Recaptació,
intervenció i tresoreria, als efectes oportuns.

12.1.4 RECLAMACIÓ ISABEL SIMON CAMACHO, DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS IBI ANYS 2003 A 2012.- Estimada parcialment.Vista la instància amb número de registre d'entrada 12464, de data 15 de setembre de
2012, presentada per la senyora ISABEL SIMÓN CAMACHO, amb la qual sol·licita la
devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre Béns Immobles, dels anys
2003 a 2012, en relació a la seva finca del carrer Riera, 40 Esc. 4 00 01, referència
cadastral 7011105EG1471S0011RZ, al·legant que el Centre de Gestió Cadastral de
Girona ha modificat el destí de la seva finca i ha disminuït el seu valor cadastral.
Vista la resolució estimatòria de la Gerència del Cadastre de l'expedient núm.
14554116.97/12, de data 27 de juny de 2012, amb data d'alteració en el cadastre 2 de
març de 2003.
Vist l’article 66 i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
diuen textualment:
Article 66
Terminis de prescripció
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
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liquidació.
b) El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Article 67
Còmput dels terminis de prescripció
1. El termini de prescripció comença a comptar en els diferents casos a què es refereix
l'article anterior de conformitat amb les regles següents:
En el cas a), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari per
presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
En el cas b), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas c), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini per sol·licitar la
corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l'endemà del dia en què la dita devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà del dia en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de
l'acabament del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins
del termini esmentat; o des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la sentència
o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte
impugnat.
En el cas de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre
si, el termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut
improcedent comença a comptar des de la resolució de l'òrgan específicament previst
per dirimir quin és el tribut procedent.
En el cas d), des de l'endemà del dia en què finalitzin els terminis establerts per
efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des de l'endemà de
la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el
reembossament del cost de les garanties.
Atès que d'acord amb les anteriors consideracions és procedent estimar parcialment
aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la devolució d'ingressos dels anys 2008 a 2012.
Segon.- Desestimar la devolució d'ingressos indeguts dels anys 2003 a 2007.
Tercer.- Informar a la persona interessada que properament rebrà una liquidació dels
anys 2008 a 2012, d'acord amb el nou valor assignat a la seva finca, on es reflectirà
amb detall les quantitats a retornar.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.
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12.1.5 RECLAMACIÓ BARTOMEU JUBANY PLA, DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS IB ANYS 2008 A 2012.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d'entrada 12743, de data 21 de setembre de
2012, presentada pel senyor BARTOMEU JUBANY I PLA, amb la qual sol·licita la
devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre Béns Immobles, dels anys
2008 a 2012, en relació a la seva finca del carrer Riera, 40 Esc. 6 00 4, referència
cadastral 7011105EG1471S0026HP, al·legant que el Centre de Gestió Cadastral de
Girona ha modificat el destí de la seva finca i ha disminuït el seu valor cadastral.
Vista la resolució estimatòria de la Gerència del Cadastre de l'expedient núm.
14554116.97/12, de data 27 de juny de 2012, amb data d'alteració en el cadastre 2 de
març de 2003.
Vist l’article 66 i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
diuen textualment:
Article 66
Terminis de prescripció
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació.
b) El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Article 67
Còmput dels terminis de prescripció
1. El termini de prescripció comença a comptar en els diferents casos a què es refereix
l'article anterior de conformitat amb les regles següents:
En el cas a), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari per
presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
En el cas b), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas c), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini per sol·licitar la
corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l'endemà del dia en què la dita devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà del dia en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de
l'acabament del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins
del termini esmentat; o des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la sentència
o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte
impugnat.
En el cas de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre
si, el termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut
improcedent comença a comptar des de la resolució de l'òrgan específicament previst
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per dirimir quin és el tribut procedent.
En el cas d), des de l'endemà del dia en què finalitzin els terminis establerts per
efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des de l'endemà de
la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el
reembossament del cost de les garanties.
Atès que d'acord amb les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la devolució d'ingressos indeguts dels anys 2008 a 2012.
Segon.- Informar a la persona interessada que properament rebrà una liquidació, dels
anys 2008 a 2012, d'acord amb el nou valor assignat a la seva finca, on es reflectirà
amb detall les quantitats a retornar.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

12.1.6 RECLAMACIÓ: MANAUELA PÉREZ COCA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER EMBARGAMENT AEAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.679 de data 10 d’octubre del
2012, presentada per la senyora MANUELA PÉREZ COCA, en la qual sol·licita la
devolució ingressos indeguts corresponent al rebut número 543803 cobrat per
l’Agència Estatal d'Administració Tributària en concepte de l’IVTM de l’exercici 2012,
al.legant que corresponia a un rebut en proposta de baixa.
Vist l’informe emès pel recaptador de data 11 d’octubre de 2012, el qual diu
textualment:
“ Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indegut:
Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, de valors en proposta de baixa: rebut 543803 Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica 2012.
Procedeix: Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Manuela
Pérez Coca en concepte de IVTM 2012 per import a retornar de 193,96€ “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Manuela
Pérez Coca, tal com segueix a continuació:
TITULAR

IMPORT A RETORNAR

PÉREZ COCA MANUELA

193,92 €
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.-Notificar l’ esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

12.1.7 RECLAMACIÓ. I M G APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.741 data 11 d’octubre del
2012, presentada per la senyora I M G en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-4585-AP,
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 vehicle matrícula GI-4585-AP reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-4585-AP a nom de la senyora I M G 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.

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

Import

Text lliure

2012 81 130 22710

2.250,00

TGB SA COMPRA TALONARIS DENUNCIA (PO)

2012 11 920 21600

7.260,00

CONSULTORIA
TECNICA
NEXUS.
DESENVOLUPAMENT SERVIDOR GIS WEB
INTRANET MUNICIPAL OPENSOURCE (IN)

2012 71 155 61901

3.813,12

PERE GIRALT SAGRERA SA. SUBSTITUCIO
TRAM CANONADA CLAVEGUERAM CARRER
BARCELONA (MA)

TOTAL RELACIO

13.323,12

13.2 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/2012/119 per un
import total de 287.316,95 euros.
Aplicació
2012 81 130 22713

Import
11.357,21

2012 81 130 22004

6.357,65

2012 71 162 22700

97.758,55

2012 71 162 22710

115.044,78

2012 72 170 22701

7.674,84

2012 71 162 22700

49.123,92
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Text lliure
ASSISTENCIA
COSTA
BRAVA
SL.
CONTRACTE SERVEI GRUA AGOST 2012
(PO)
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA
SA.
REPINTAT
I
SENYALITZACIO
HORITZONTAL A PALAFRUGELL (PO)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOILIUS SETEMBRE 2012 (AS)
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA
I REG VIA PUBLICA, MERCAT I PLATGES
SETEMBRE 2012 (MA)
CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS COMPOST ORGANICA
SETEMBRE 2012 (MA)
CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS CANON
28

Ajuntament de Palafrugell

GENERALITAT SETEMBRE 2012 (MA)
TOTAL

287.316,95

13.3 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/2012/120 per un import
de 2.879,80 euros.
Aplicació
2012 11 920 63200

Import
2.879,80

TOTAL

2.879,80

Text lliure
ANEMCO. CERT.3, OBRA 12/2012 “CANVI
COBERTA HABITATGE LLAR D’INFANTS
SANTA TERESA”

13.4 CONTRACTE REDACCIÓ ESTUDI DE COSTOS SERVEI SUBMINISTRAMENT
AIGUA POTABLE. Aprovació
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2010 pel qual s'adjudica
el contracte menor de serveis externs per a la redacció de tarifes del subministrament
d'aigua de Palafrugell a la societat Ingenieria, Gestión y Urbanismo SA amb un cost de
4.060 euros.
Atès que degut a, entre altres qüestions, a la tramitació d'un recurs en via contenciós
administrativa interposat per l'empresa adjudicatària del servei de subministrament
d'aigua potable per tal d'establir la seva retribució, no es va poder redactar aquest
estudi en temps i forma.
Atès que es considera adient la redacció d'aquest estudi per tal d'adaptar les tarifes al
cost real del servei
Atès que es considera que procedeix a la vegada ampliar l'objecte de l'estudi
inicialment previst per tal de valorar també l'aplicació de la llei 5/2012, en relació al
Cànon de l'aigua, i els seus efectes en el cost total del servei.
Vista l'oferta presentada per la societat Ingenieria, Gestión y Urbanismo SA amb un
cost total de 5.860 euros.
Vist l'establert a l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2012 pel que s'aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant contracte menor de serveis
externs per a la redacció d'un estudi de tarifes pel subministrament d'aigua de
Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a Ingenieria, Gestión y Urbanismo SA (CIF
A58930694) C/Teodora la Madrid 52-60 08022 Barcelona, pel preu de 5.860 euros
més IVA a càrrec de la partida pressupostària 71,161,22101 del Pressupost de
despeses d'enguany.
Tercer.- Degut a l'escassa quantitat no s'exigeix formalització de garantia definitiva.
Quart.- Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de
2010 pel qual s'adjudica el contracte menor de serveis externs per a la redacció de
tarifes del subministrament d'aigua de Palafrugell a la societat Ingenieria, Gestión y
Urbanismo SA amb un cost de 4.060 euros.
Cinquè.- Facultar al senyor Juli Fernandez Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats necessaris per a
l'execució d'aquest contracte.

13.5 PAGAMENT DE RETECORK LLOGUER LOCAL I SUBMINISTRAMENT
MATERIAL. APROVACIÓ
Vist l'acord del Ple de data 29 de novembre de 2010 pel qual s'aprova el conveni de
col·laboració amb la Xarxa de Territoris Surers (RETECORK) per a l'execució del
projecte “Territoris Surers”.
Atès que l'associació Xarxa de Territoris Surers (RETECORK) desenvolupa la seva
activitat a l'equipament municipal de les Escoles de Llofriu.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 29 d'octubre de 2010 que aprova el
contracte de subministrament de material d'oficina no inventariable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Requerir a Xarxa de Territoris Surers (RETECORK) per tal que faci efectiu els
següents pagaments a l'Ajuntament:
• 500 euros IVA inclòs pel subministrament de material no inventariable de l'any
2012
• 2000 euros IVA inclòs pel lloguer de l'espai de les Escoles de Llofriu de l'any
2012

14.- PROPOSTES URGENTS
14.1 GESTIÓ D'OBRES
Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2012
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14.1.1 MODIFICACIONS CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA LLICÈNICIA
D'OBRES 280/12, A NOM DE NICOLAS PEYRONNIE.- Aprovació.Vista la instància de data 6 de setembre de 2012 i amb número de registre d’entrada
12109, presentada pel senyor Frederic Prats Esteve, SL, en representació del senyor
Nicolas Peyronnie, sol·licitant la modificació de la quantia de la garantia a dipositar
referent a la finca objecte de la llicència d’obra amb expedient número 280/12,
proposant que aquesta sigui de 10.000 €, atès que ja figura la càrrega urbanística a la
finca.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 9 d’agost de 2012, pel qual es va
atorgar llicència d’obres al senyor Nicolas Peyronnie, per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Pintor Joan Serra núm. 8 de Calella
al terme municipal de Palafrugell, condicionada, entre d’altres coses, a “... - Dipositar
la fiança del 100% del cost de les obres d'urbanització de la seva parcel·la en
concepte de garantia pel compliment de les obligacions d'urbanitzar, equivalent a un
import de 46.590,75 €....”
Atès que a la nota informativa de domini i càrregues del Registre de la Propietat de
Palafrugell aquesta finca ja queda afectada al pagament de 46.590,75 € en concepte
de compte de liquidació provisional.
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.- Suprimir la condició de la llicència d’obres número 280/12 que literalment diu:
“- Dipositar la fiança del 100% del cost de les obres d'urbanització de la seva parcel·la
en concepte de garantia pel compliment de les obligacions d'urbanitzar, equivalent a
un import de 46.590,75 €...”
Segon.- Condicionar la llicència d’obres número 280/12 a dipositar la quantitat de
10.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
Tercer.- Requerir al senyor Nicolas Peyronnie, per que abans de recollir la llicència,
faci efectiva la quantitat de 10.000 € per tal de 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.
Quart.- Les condicions específiques establertes a la llicència amb número d’expedient
280/12, a nom de Nicolas Peyronnie, queda redactat de la següent manera:
“...- Dipositar la quantitat de 10.000 € per tal de 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.
- Condicionada a aportar certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a l'acabament
de la totalitat de les obres d'urbanització del sector, així com a fer constar aquest
compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions d'ús de tota
l'edificació o parts d'aquesta condicionat-les a la subrogació per part de la persona
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adquirent o concessionària.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de l'habitatge una
vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres
coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de
setembre.
- 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....”
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Frederic Prats Esteve,
en representació del senyor Nicolas Peyronnie, i amb domicili a efectes de notificació
al carrer Lluís Companys núm. 7 de Palafrugell (CP 17200).
Sisè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

14.2 CONTRACTACIÓ
14.2.1 DEIXAR SENSE EFECTE LA PART PENDENT D'EXECUTAR DEL
CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC DE L'ENTORN "DINS LA VIA" P.E.U. 12.1 "LA
MURALLA".- Aprovació.Vist l'acord de Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2007, que literalment diu:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de consultoria i assistència per a la redacció del Pla
Especial Urbanístic de l’entorn “Dins la Vila” P:E.U.1.1.”La Muralla”, d’aquesta
Localitat, adjudicant aquest contracte al senyor RAMON GODÓ LLIMONA, Arquitecte
Superior, amb domicili al carrer Flassaders, núm. 30 bis, Entl. B, CP 08003 de
Barcelona, pel preu tancat de vint-i-nou mil euros, (29.000 €), amb el 16% d’IVA inclòs,
amb càrrec a la Partida 21.432.6400 “Plànols i Projectes Tècnics”, del Pressupost
Municipal, tal com es detalla a l’oferta presentada i amb subjecció estricta als articles
196.2 i 210 h) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
El termini per a la presentació d’aquest projecte serà de tres mesos, a comptar des del
dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació.
Atès que durant l'exercici de 2008 es va fer efectiva una primera entrega de 9.665,12
euros, IVA inclòs.
Atès que aquest any 2012 se li ha abonat la quantitat de 10.634,88 euros, IVA inclòs,
donant-se per liquidat el contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Deixar sense efecte la part pendent de l'import total del contracte, que ascendeix a la
quantitat de 8.700 euros IVA inclòs.

14.3 OBRES PÚBLIQUES
14.3.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONDICIONAMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA I ENTORN, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de condicionament del
Centre d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell, redactat per l'empresa Argón
Informàtica S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
condicionament del Centre d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell, redactada pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de
seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
condicionament del Centre d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Argón Informàtica S.A.

14.4 PLANEJAMENT I GESTIÓ
14.4.1 ADJUDICACIÓ D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA NÚMERO 8, DEL PROJECTE
DE REPARCEL•LACIÓ PMU-4.8 A/B, CARRER CHOPITEA – AV. ANTONI J.
ROVIRA, DE CALELLA, A FAVOR DE LA SENYORA MARIA ENGRÀCIA
CANADELL AGUILAR. Cancel•lació de servituds. Aprovació.Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local, a la sessió del 19 de juliol de 2012, on
va adjudicar a la senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar la porció de 31,21 m2
segregats de la finca resultant núm. 8 del Projecte de reparcel·lació PMU-4.8 A/B,
carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, de Calella, i agregada a la finca núm. 7
de l’esmentat projecte, en la qual s’hi va incloure obligatòriament l’establiment d’una
servitud d’aigües, pel preu de 312,10 euros més el corresponent IVA, a pagar dins del
termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
Atès que en data 21 d’agost de 2012, es va formalitzar la inscripció al Registre de la
Propietat de Palafrugell de l’escriptura núm. 754, emesa pel Notari de Palafrugell, el
senyor Juan Antonio Noguera Vélez, de Segregació, compra-venda, agregació i
constitució de servitud atorgada per l’Ajuntament de Palafrugell a favor de la senyora
Maria Engràcia Canadell Aguilar.
Atesa la petició feta per la senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar, en el sentit de
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cancel·lar la servitud de desguàs d’aigües residuals que ha passat a gravar la seva
finca.
Atès que la finca resultant núm. 8 del Projecte de reparcel·lació PMU-4.8 A/B, carrer
Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, de Calella, propietat de l’Ajuntament de
Palafrugell té constituïda una servitud de desguàs d’aigües residuals a favor de la finca
resultat núm. 3, del mateix projecte de reparcel·lació, i que al efectuar la segregació de
la porció de 31,21 m2 de la finca resultant núm. 8, aquesta servitud s’ha transmès
també a la porció segregada.
Atès l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i per
l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia Giró Val, en data 11 d’octubre de 2012,
on manifestes el que es transcriu a continuació:
“En data de 19 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local va acordar segregar i
adjudicar a la senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar la porció de 31,21 m2,
segregada de la finca resultant núm. 8, finca registral número 30.924, per afegir-la a la
finca resultant núm. 7, finca registral núm. 30.923, del Projecte de reparcel·lació del
Pla de millora urbana PMU-4.8 A/B carrer Chopitea - Avinguda Antoni J. Rovira.
La finca resultant núm. 8 del Projecte de reparcel·lació del PMU-4.8 A/B, té constituïda
la càrrega següent:
“SERVITUD DE DESGUÀS A FAVOR DE LA FINCA 30.919: Servitud De desguàs
d’aigües residuals, com a predi servent, a favor de la parcel·la resultant 3 adjudicada,
amb una llargada de 30,78 metres lineals i una amplada de 2 metres, situada al límit
és de la finca servent, coincident amb la llargada de la mateixa des de la parcel·la
resultant 9, vialitat, fins a la parcel·la resultants 3. Resulta del document de
reparcel·lació pel qual es crea la finca. Inscripció 2ª, de 13-07-2010.”
Aquesta càrrega es situa a la part est de la finca, precisament en una part on aquesta
no és edificable.
Una vegada inscrita l’escriptura pública de segregació, compravenda, agregació,
formalitzant l’acord de Junta de govern Local de data 19 de juliol de 2012, a la
descripció registral de la finca resultant núm. 7, registral núm. 30.293, es transmet la
càrrega de servitud de desguàs que grava la finca resultant 8, registral 30.924. Si bé
aquesta transmissió no té cap sentit ni utilitat per a la finca dominant atès que la part
segregada i que s’agrupa a la finca resultant núm. 7 (registral 30.923) es troba situada
a la part oest de la finca resultant núm. 8 (registral 30.924) i la servitud de desguàs
d’aigües residuals, que grava aquesta finca resultant núm. 8, està constituïda afectant
exclusivament la part est de la mateixa, sense que sigui possible interrelacionar-les.
En aquest sentit, cal fer menció del que disposa l’article 566-12 del Codi Civil Català,
en el seu apartat quart, quan estableix:
“Si la finca servent es divideix o si se’n segrega una part, els titulars de les finques
resultants que no reporten una utilitat a la dominant poden exigir l’extinció de la
servitud respecte aquesta”.
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Així mateix, en relació al pou existent, es va establir la següent servitud d’aigües:
“La senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar, com a propietària de la finca núm.
30.923 de Palafrugell i l’Ajuntament de Palafrugell, propietari de la finca núm. 30.924
de Palafrugell, estableixen una servitud d’aigües sobre la finca registral núm. 30.923,
com a predi servent en favor de la finca registral núm. 30.924, com a predi dominant,
per a disposar d’aigua del pou existent al predi servent, mitjançant una conducció de
diàmetre 40 centímetres, per donar ús d’aigua al predi dominant, mentre no es
desenvolupi l’aprofitament urbanístic adjudicat, moment en el qual aquesta servitud
quedarà extingida. La senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar, com a propietària de
la finca predi servent, autoritza unilateralment a que l’Ajuntament de Palafrugell, com a
propietari de la finca registral núm. 30.924 i predi dominant de la servitud, pugui donar,
si és el cas, aigua a la propietat de la finca adjudicada núm. 9, registral núm. 30.925,
mentre duri la servitud constituïda anteriorment.”
Atès que ara s’ha constatat físicament que el pou objecte d’aquesta servitud està situat
dintre de la resta de parcel·la resultant núm. 8, propietat de l’Ajuntament, ja no és
necessària l’existència registral de l’esmentada servitud, per la qual cosa és procedent
la seva cancel·lació registral.”
Atès que, a títol de conclusió, els signants d’aquest informe conjunt consideren que la
transmissió de la servitud de desguàs d’aigües residuals imposada a la finca resultant
núm. 7, registral 30.923, com a conseqüència d’agregar la part segregada de la finca
resultant núm. 8, registral núm. 30.924, no té cap coherència ni reporta cap tipus
d’utilitat al predi dominant, pel que s’hauria de suprimir, ja que sinó pot donar a
equívocs en la descripció de la finca.
Atès que els signants, al mateix informe conjunt, també consideren que s’hauria de
cancel·lar la servitud d’aigües establerta a favor de la finca núm. 8, de titularitat
municipal, com a predi dominant, en relació a la finca núm. 7, com a predi servent,
quedant aquesta finca lliure de la dita càrrega, ja que no és necessària la mateixa al
haver-se constatat que el pou d’aigua objecte d’aquesta, es troba dins de la propietat
municipal.
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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Declarar la innecessarietat de la servitud de desguàs que ha passat a gravar
la finca resultant núm. 7, registral núm. 30.923, atès que no té cap coherència ni
reporta cap tipus d’utilitat al predi dominant.
Segon.- Deixar sense efecte la servitud d’aigües establerta a favor de la finca núm. 8,
registral núm. 30.924, de titularitat municipal, com a predi dominant, en relació a la
finca núm. 7, registral núm. 30.923, propietat de la senyora Maria Engràcia Canadell
Aguilar, com a predi servent.
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Tercer.- Sol·licitar al senyor Registrador de la Propietat de Palafrugell la cancel·lació
de la servitud d’aigües que ha passat a gravar la finca núm. 7, registral núm. 30.923,
com a predi servent, en favor de la finca núm. 8, registral núm. 30.924, de titularitat
municipal, com a predi dominant.
Quart.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Engràcia Canadell Aguilar, al
Registre de la Propietat de Palafrugell i a la resta d’interessats.

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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