Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13
DE DESEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/50
Dia i hora: 13/12/2012 09:10:00
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 deu minuts del dia 13 de desembre
de 2012.

1.- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 5 de
desembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova amb la següent esmena:
Deixar sense efecte l'acord aprovat fora de l'ordre del dia referent a l'adhesió al
manifest (any 2011) “Som Escola”, substituint-lo per l'últim manifest d'aquest any 2012,
per tant, l'acord quedarà redactat com segueix:
Davant la publicació per part del Ministeri d’Educació del darrer esborrany de la
LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), la Junta de Govern Local
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de l’Ajuntament de Palafrugell manifesta:
El seu suport al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament perquè
prenguin les mesures necessàries durant el tràmit parlamentari al Congrés dels
Diputats perquè l’articulat d’aquesta nova llei no envaeixi les competències en matèria
d’educació que l’Estatut reconeix a Catalunya, ni pugui entrar en contradicció amb la
Llei d’Educació que va ser aprovada amb el suport d’una majoria molt qualificada del
Parlament de Catalunya.
El seu suport a totes les forces parlamentàries catalanes perquè actuïn de manera
coordinada en defensa del model lingüístic vigent a Catalunya, basat en la noseparació de l’alumnat per raó de llengua, i que ha fet possible el coneixement de les
dues llengües oficials per part de tot l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, com
ha quedat patent en tots els estudis publicats per institucions de reconegut prestigi.
La necessitat de mantenir el sistema d’immersió lingüística que s’ha manifestat efectiu
per aconseguir el coneixement per part de tothom de la llengua catalana, tal com
s’expressa en el manifest elaborat per Somescola.cat en suport a l’escola catalana
que es reprodueix tot seguit:
Atès el contingut del manifest de Somescola.cat que literal diu així,
“El Tribunal Suprem Espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament
contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit
els darrers 30 anys i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i
cohesió social.
Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius sotasignats.

AFIRMEN:
. Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels
infants i joves per raó de llengua i que fa possible els coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
. Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per
part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic
eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
. Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en
diferents àmbits.
. Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat,
especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del
model lingüístic, i amb la implicació de pare,s, mares i dels professorat, ha treballat
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diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.
. Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera
dècada del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social
del país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les
darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que
afavoreix l’excel·lència en la competència comunicativa.
SUBRATLLEM:
. Que la immersió lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per
aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni
discriminacions de cap mena.
. Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d’escola i
de societat i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la
cohesió social de Catalunya.
. Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model
d’escola catalana i millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les
llengües oficials que possibiliti l’ús del català en els àmbits socials, econòmics i
culturals.
EN CONSEQÜÈNCIA:
. Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i les
demandes que les han inspirades.
. Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els
mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.
. Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de
manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una
societat més cohesionada, democràtica i lliure.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer .- Adherir-se al manifest somescola.cat.
Segon .- El Govern municipal és compromet a presentar l’adhesió a aquest manifest
en el proper ple ordinari en forma de moció.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 543/12.- Aprovació.Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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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: CC. PP. La Miranda - Edifici Capri
Representat per :Carles Alsius Juriol
Obra Construcció d'una piscina i mur de bloc de formigó
Carrer Filipines, 4
Població: LLAFRANC
Expedient núm. 543/12
Condicions
- Aportar fitxa justificativa del decret vigent en matèria de residus
a la construcció, on es concreti el gestor autoritzat on es portaran els residus generats
per l'obra.
- 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.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 543/12)
Tècnic redactor del projecte: Anna Serra Badell
Núm. Visat: ANJ037
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 352/12.- 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.
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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: Pere Duran Carner
Representat per :Juan Cuadrat Torrents
Obra Reparacions puntuals i actualització d'Instal·lacions en un habitatge unifamiliar
Carrer García Lorca, 5
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 352/12
Condicions
- Aquesta llicència s'atorga amb la documentació presentada en
data 29 de novembre de 2012.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Ernest Pinen Escofet Núm. Visat: ---Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 340/12.- 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: Jaume Mascarell Sararols
Representat per :Xavier Costa Aranda
Obra Modificació de projecte per la col·locació d'elevador en habitatge unifamiliar
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Carrer Jaume I, 4
Expedient núm. 340/12 Annex

Població: LLAFRANC

Condicions
- Aquesta llicència no permetrà modificar la rasant ni les
dimensions de la vorera existent.
- Condicionada a realitzar el tancament del volum de la caixa d'ascensor
de vidre, enlloc de tipus opac.
- Condicionada a valorar l'accés a l'ascensor des de l'espai privat (replà
interior a l'escala), enlloc de l'espai públic.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Xavier Costa Aranda Núm. Visat: 2012 401163
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.1.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 25/12.- 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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
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: Mª Dolors Serra Cabau
Obra Legalització tancament amb estructura d'alumini i vidre en vivenda unifamiliar
aïllada
Carrer Sirena, 1
Població: LLAFRANC
Expedient núm. 25/12
Condicions
- Aquesta llicència no contempla la legalització del tendal de
lona desmuntable, pel que caldrà acreditar que no és fixe, atès que es troba a la zona
de reculada a la finca veïna.
- Condicionada a resoldre el butlletí d'inspecció núm. 64/11 per a la
realització d'obres sense llicència consistents en la construcció d'un tancament
d'alumini.
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Tècnic redactor del projecte: Frederic Prats Esteve Núm. Visat: 2011 402644
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 423/12.- 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: Maria Duran Gasull
Obra Projecte local planta baixa en edifici existent
Carrer Pompeu Fabra, 19 B
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 423/12
Condicions
- Aquesta llicència únicament autoritza les obres, pel que caldrà
sol·licitar i obtenir llicència per posar en funcionament l'activitat.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 423/12)
Tècnic redactor del projecte: Lluis Lliboutry Aragay Núm. Visat: 2012 401571
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL SUPORT DE LA REVISIÓ DEL POUM
(GENER-ABRIL 2013).- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis pel suport de la revisió
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell.
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Atès que Carles Vico Blanco, ha presentat un pressupost de 6.250,86 €, 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.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet les
contractacions anticipades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis pel suport de la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell, amb càrrec a la partida
21.151.64002 “Projectes tècnics desenvolupament”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a CARLES VICO BLANCO (77.743.444-V), amb
domicili al carrer Barcelona, 5 – 08680 Gironella (Barcelona), pel preu de 6.250,86 €,
IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta. Amb una durada des del dia 2 de gener fins
el dia 2 d’abril, 3 mesos, amb una dedicació de 3 dies a la setmana, 21 hores
setmanals.
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.

3.2 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER AL TRACTAMENT DE LA ZONA VERDA
"BELLUGUETS", A PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres per al
tractament de la zona verda “Belluguets”, a Palafrugell, d’acord amb l’informe valorat
(ref 41-12, setembre de 2012), amb un pressupost de 30.762,22 € IVA inclòs i un
termini d’execució de les obres de dos mesos.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les empreses:
- PEREALBERT, TREBALLS DE PALETERIA,SL ----------------- 29.192,88 € IVA inclòs
- CONSVIDAL SL ---------------------------------------------------------- 29.219,75 € IVA inclòs
- CONSTRUCCIONS I REFORMES GERMANS FERRER SL - 29.966,63 € IVA inclòs
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa PEREALBERT, TREBALLS DE PALETERIA;
SL, amb domicili al carrer Sant Pere, 64 (17200) Palafrugell, amb NIF: B-17.766.163,
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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el contracte menor d'obres, per al tractament de la zona verda “Belluguets”, a
Palafrugell, pel preu de 29.192,88 € IVA inclòs, el termini d'execució serà de 2 mesos
des de la notificació de l'acord, amb càrrec a la partida 34 321 63200 “Inversions llar
d’infants” del Pressupost de despeses de l'Ajuntament.
Segon.- Atesa l'escassa quantia d'aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Tercer.- Facultar al senyor Juli Fernández 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.- RECURSOS HUMANS
4. DEIXAR SENSE EFECTE ACORD FORA CONVENI ÀREA DE LA POLICIA
LOCAL DE JULIOL DE 2000.- Aprovació.-

4. CONCRECIÓ DE LA JORNADA LABORAL ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL - ANY 2013.- Aprovació.-

4.3 CONCRECIÓ FUNCIONS INSPECTOR DE LA VIA PÚBLICA I ACTIVITATS.Aprovació.-

5.- SECRETARIA GENERAL
5. 1 BAIXA INVENTARI DE BENS MUNICIPALS - DEL SEAT IBIZA, MATRÍCULA
GI-0507-BD.- Aprovació.
Atès que l’empresa ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA SL (GRUES MIC), amb domicili
fiscal al carrer Suro número 2 (17200) de Palafrugell, ha acceptat realitzar, sense cap
càrrec, la baixa de trànsit del SEAT IBIZA, matrícula GI-0507-BD, propietat de
l’Ajuntament de Palafrugell, adscrit a l’Àrea d’Alcaldia-Secretaria, ja que se’l considera
no apte per prestar el servei.
Atès el que disposa el Decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals, i en concret el seu article 13, que considera béns no utilitzables els
que pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis
municipals o a l’aprofitament normal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de l’inventari general de béns municipals i de trànsit,
l’esmentat vehicle, SEAT IBIZA, matrícula GI-0507-BD, propietat de l’Ajuntament de
Palafrugell, adscrit a l’Àrea d’Alcaldia-Secretaria a través de l’empresa ASSISTÈNCIA
COSTA BRAVA SL (GRUES MIC), amb domicili fiscal al carrer Suro número 2 (17200)
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de Palafrugell, perquè procedeixi també al seu desballestament.
Segon.- Notificar l’acord a l’Àrea de Secretaria i a la Policia Local i a l’empresa
encarregada dels tràmits.

5.2 TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL I COL.LINDANTS.- Substitució fites
antigues per fites noves.Atès que per part de l’Ajuntament de Palafrugell s’ha detectat que pel que fa a les fites
de delimitació del seu terme municipal col.lindant amb els termes municipals de Montras, Forallac, Torrent, Regencós i Begur, han desaparegut algunes d’aquestes, que
tenen un caràcter històric, cultural i social important per aquesta Corporació.
Atès que és necessari conservar, mantenir i protegir els béns municipals de les
diferents administracions locals, per tal d’evitar usurpacions enfront aquests.
Atès el que disposen els articles 93 i 174 del Decret 336/1988, pel que s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Proposar als Ajuntaments de Mont-ras, Forallac, Torrent, Regencós i Begur,
la substitució de les fites històriques que delimiten els corresponents termes
municipals per fites modernes, noves i més funcionals que no tinguin aquest valor
històric i evitar així la seva actual i futura usurpació i desaparició.
Segon.- Pel que fa a les fites històriques que delimiten els corresponents termes
municipals, proposar la creació d’una Comissió conjunta entre els diferents municipis,
per tal d’inventariar-les, enumerar-les i distribuir-les i repartir-les de forma proporcional
entre aquests. L’esmentada comissió tindria la següent composició:
Dos representants polítics de cada Ajuntament (El regidor delegat d'obres
públiques, senyor Frederic Prats Esteve i el regidor delegat de cultura i educació,
senyor Xavier Rocas Gutierrez).
Dos representants tècnics de cada Ajuntament: la Cap de l’Arxiu Municipal
senyora Maria Concepció Saurí Ros i el delineant de l'Àrea d'Urbanisme, senyor Josep
Lois Clemente.
Tercer.- Notificar el present acord als municipis i persones afectades.

5.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER DE LA PALMA, 17 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 14 de novembre de 2012, el Tècnic de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Palma, 17 de Calella, i s’observa que la parcel·la té una tanca arbustiva de balandres
que sobrevola el mur i ocupa la via pública entorpint el pas de vianants.
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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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 JOSEP MARTINEZ GARCIA, amb domicili al carrer Lluís
Millet, 36 B (08320) El Masnou (Barcelona), perquè en el termini de 10 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal, que ocupa la
vorera al carrer Palma, 17 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.

5.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER DE TENERIFE, 2-4-6 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 14 de novembre de 2012, el Tècnic de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Tenerife, 2-4-6 de Calella, i s’observa que la parcel·la té una tanca arbustiva de
balandres que sobrevola la finca ocupant la via pública i entorpint el pas dels vianants i
que la tanca metàl·lica que envolta la finca, en alguns punts, està mal col·locada.
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 JOSEP CARNICER BIEL, amb domicili al carrer Tenerife,
2-4-6 (17210) Calella, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal de forma que aquesta no
sobrevoli la finca al carrer Tenerife, 2-4-6 de Calella, i que col·loqui correctament la
tanca metàl·lica, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.5 PROHIBICIÓ DE DESENVOLUPAR L'ACTIVITAT DE BAR MUSICAL I
CONCERTS A L'ESTABLIMENT SITUAT AL CARRER CASES NOVES NÚMERO 2,
DE PALAFRUGELL, AL SENYOR MARCEL OLLER LLORENS.- Aprovació.Atès l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 15 de novembre de 2012, que
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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literalment diu:
Primer.- Desestimar les al.legacions presentades pel Senyor Marcel Oller Llorens, en
el seu escrit de 5 de novembre de 2012 amb número de registre d’entrada 14893,
excepte l'al.legació de l'apartat c).
Segon.- Comunicar al Senyor Marcel Oller Llorens, com a titular de l’establiment
públic tipus Restaurant, ubicat al carrer Cases Noves, número 2 de Palafrugell, amb
denominació comercial LA VINACOTECA, el tancament provisional de l’activitat, com
a mesura provisional prèvia, fins a justificar documentalment la compatibilitat amb les
disposicions acústiques vigent, tal com s’indica en el punt tercer del present acord. En
concret el tancament es procedirà a fer efectiu el dia 5 de desembre de 2012 a les nou
del matí.
Tercer.- Requerir la presentació d’un estudi d’impacte acústic amb els criteris
establerts per l’Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls i les Vibracions, amb
indicació de les mesures correctores necessàries en cas de sobrepassar els límits
fixats per la normativa vigent en matèria de sorolls, i la corresponent documentació
tècnica sobre la modificació de l’activitat que s’hagi de realitzar.
El tancament provisional acordat en el punt segon del present acord serà revocat en
cas que l’estudi acústic requerit o l’adopció de mesures correctores no sobrepassin els
límits establerts per la normativa vigent i s’acrediti el compliment de normes i
programes per reduir la contaminació acústica.
Atès que el dia 29 de novembre de 2012, registre d'entrada 15943, el senyor Marcel
Oller Llorens ha presentat escrit en què es compromet, de forma definitiva i
permanent, a desenvolupar única i exclusivament l'activitat de restauració-bar (que és
la que s'ajusta a la llicència) i no desenvolupar l'activitat de bar musical, activitats
musicals i concerts, per tal de no produir sorolls, vibracions i molèsties als veïns
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Comunicar al senyor Marcel Oller Llorens, titular de l'activitat de Restaurant Bar “LA VINACOTECA”, que d'acord amb el que estableix el decret 112/2010, només
pot desenvolupar activitats de restauració, que són aquelles que es realitzen en locals
que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic assistent, per ser consumits
en el mateix establiment (dinars i sopars), mitjançant preu.
El tipus de música que es considera que es reprodueix en les activitats de restauració
recollides a l'annex I del decret 112/2010 és del tipus de música de fons ambiental,
que segons l'article 3 definicions, del mateix decret 112/2010, és la propagació o
difusió de música mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i
potència, o en directe mitjançant veu humana o instruments acústics sense altaveus ni
amplificadors, sempre que no se superi el nombre de decibels previstos en la
normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals.
Segon.- No podrà desenvolupar les activitats de bar musical ni de concerts. La música
no podrà ser amb ambientació musical.
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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Tercer.- En cas que l'Ajuntament detecti incompliment de l'apartat segon, procedirà
d'immediat a la clausura de l'activitat de Restaurant-Bar i a iniciar expedient
sancionador per infracció administrativa.
Quart.- D'acord amb l'ordenança municipal de sorolls i vibracions, l'activitat de
Restaurant-Bar s'haurà de desenvolupar amb portes i finestres tancades.
Cinquè.- D'acord amb el que estableix l'article 105 de l'ordenança de civisme i
convivència ciutadana, com a titular de l'establiment, sou responsable directe i teniu
l'obligació d'evitar les molèsties que provoquin els clients a la via pública.
Sisè.- Caldrà que aporti, en el termini màxim de tres mesos, a comptar de la notificació
d'aquest acord, estudi acústic, d'acord amb el que estableix l'annex XV de l'ordenança
municipal de sorolls i vibracions.

5.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER TARDOR, 1 - CARRER LANZAROTE, 30 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 14 de novembre de 2012, el Tècnic de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Lanzarote, 30 – cantonada carrer Tardor, 1 de Calella, i s’observa que la parcel·la té
una tanca arbustiva d’heures que sobrevola el mur i ocupa la via pública 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 majoria amb l'abstenció de la senyora Zaragoza,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Requerir al senyor XAVIER BOTET PIRO, amb domicili a la Ronda Guinardo,
61 A2 (08024) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal de forma que aquesta no
sobrevoli la finca al carrer Lanzarote, 30 – cantonada carrer Tardor, 1 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.

5.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL XALOC, 19 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 08 de novembre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta,
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012
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en què fa constar que la finca situada al carrer Xaloc, 19 (17211) de Llafranc,
s’observa que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
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 palmeres afectades tenen
l’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 al senyor LAUREANO MORERA BARGUES, amb domicili al carrer
Gran Via Carlos III, 94 (08034) de Barcelona, perquè en el termini de 15 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part
d’una empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament
fitosanitari corresponent, a la finca situada al carrer Xaloc, 19 de Llafranc.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS AL CARRER CUBA, 2.6 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Cuba, 2-6 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT SEBASTIÀ,
representada per ADMINISTRACIÓ I GESTIONS A.COMAS, SL, amb NIF número B17389644, amb domicili al carrer Picasso, 25 (17200) de Palafrugell, perquè en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer les
corresponents actuacions de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc,
eliminació de vegetació morta, aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al
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carrer Cuba, 2-6 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.

5.9 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER RIERA, 22-24 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 17 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Riera, 22-24 (17200) de Tamariu,
s’observa que la parcel·la té un arbust (pittosporum) que sobrevola la tanca i ocupa 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 al senyor JAUME BORRÀS BETRIU, amb domicili al carrer Rosari,
18 (08017) BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar l’arbust de forma que aquest no sobrevoli la
tanca de la finca situada al carrer Riera, 22-24 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.

5.10 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA AL CARRER BALEARS, 24 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 08 de novembre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta,
en què fa constar que la finca situada al carrer Balears, 24 (17210) de Calella,
s’observa que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
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 palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor PAUL COSTA, amb domicili al carrer Balears, 24 (17210)
de Calella, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part d’una empresa autoritzada per
el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament fitosanitari corresponent, a la finca
situada al carrer Balears, 24 de Calella.
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.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
6.1 BAIXA D'OFICI DE PERSONES ESTRANGERES QUE NO HAN CONFIRMAT LA
SEVA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D'HABITANTS.- Aprovació.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 l'obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
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 15 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.

7.- ASSESSORIA JURÍDICA
7.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR JOSEP ESTEBA GELPÍ. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Josep Esteba Gelpí, en relació al recurs contenciós administratiu número 286/2012,
interposat pel senyor Josep Esteba Gelpí davant del Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona.
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Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Josep Esteba Gelpí.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats als efectes oportuns.

7.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR URSU PAUL GRIGORE.
Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de quatre-cents quaranta-un euros amb trenta-dos cèntims (441,32 €), interposada pel
senyor Ursu Paul Grigore, amb data d’entrada 9 de març de 2012 i número de registre
3386, pels danys materials al vehicle matrícula 3079-GRV, causats, segons ell, per la
col·lisió d’un contenidor de deixalles a l’Avinguda Corts Catalanes, 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
part reclamant, segons escrit amb data d’entrada 15 de juny de 2012 i número de
registre 8606 una prova testifical.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2066/2012, de data 17 d’agost de 2012,
es varen admetre a tràmit les proves proposades per la representació de la part
reclamant, acordant-se la seva pràctica dintre del període establert, per la qual cosa en
data 17 d’agost de 2012 es va citar al senyor Blanaru Catalin perquè comparegués
davant del secretari municipal el dia 14 de setembre de 2012, a les 12 h, per prestar
declaració com a testimoni, emplaçament que li fou notificat en data 27 d’agost de
2012, no compareixent el dia i hora que fou citat.
Atès que un cop finalitzat el període de prova, es va donar audiència a 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’escrit presentat pel senyor Jordi Lara Simón, en representació de
la societat Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. UTE Sanejament Palafrugell,
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amb data d’entrada 24 d’abril de 2012, segons el qual a la zona on es varen produir els
fets no hi ha contenidors mòbils, atès que tots són de càrrega lateral.
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
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
pel senyor Ursu Paul Grigore.

8.- COOPERACIÓ
8.1 QUOTA SOCI 2012 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ.-Aprovació.Atès que el Fons Català de Cooperació és una organització formada bàsicament per
ajuntaments catalans, altres organitzacions municipalistes i algunes ONG que destinen
una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i
de Solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits.
Atès que l´Ajuntament de Palafrugell és soci del Fons Català de Cooperació.
Vist que la quota corresponent a l´Ajuntament de Palafrugell per aquest exercici és de
mil cent euros (1.100,00 €), d´acord amb els intervals de població marcats per
l'assemblea de Valls de 2002.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la transferència de 1.100,00 € al Fons Català de Cooperació, en
concepte de quota de soci 2012.
Segon.- Procedir a la liquidació d´aquesta quota mitjançant transferència bancària al
número de compte 2100-3200-96-2500029627 (la caixa), amb aplicació a la partida
d'ajudes al desenvolupament.
Tercer.- Notificar el present acord al Fons Català de Cooperació.
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8.2
QUOTA
DE
SOCI
2012
CCASPS-COORDINADORA
CATALANA
D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHARUÍ.-Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és soci de la CCASPS, Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.
Atès l’escalat de quotes en funció de la població del municipi establert per la Comissió
Permanent de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí
(CCASPS), a la reunió celebrada a Barcelona el 6 de juny de 2012.
Atès que el pagament anual d’aquesta quota es fa a través del Fons Català de
Cooperació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el pagament al fons Català de Cooperació, de la quota de soci de la
CCASPS-Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, amb
la quantitat de dos-cents vuitanta set euros (287,00 €).
Segon.- Procedir a la liquidació d´aquesta quota mitjançant transferència bancària al
número de compte 2100-3200-96-2201236324 (la caixa), amb aplicació a la partida
d'ajudes al desenvolupament 10.211.48900.
Tercer.- Notificar el present acord a la CCASPS, a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

9.- CULTURA
9.1 CONTRACTE AMB BITÓ PRODUCCIONS PER A LA CAMPANYA DE TEATRE
PER A LES ESCOLES CURS 2012/2013.-Aprovació.ATÈS que anualment l’Àrea de Cultura programa una Campanya de Teatre per a les
escoles adreçada als alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle
Superior de Palafrugell així com als alumnes del Centre Tramuntana.
ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat la Campanya de Teatre a les Escoles per al
present curs 2012/2013 conjuntament amb l’empresa Bitó Produccions (NIF: B17310947), domiciliada a Salt (Girona), Pati del Teatre, 2.
ATÈS que l’esmentada campanya s’adiu perfectament amb els interessos pedagògics
dels escolars als quals va destinada.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet les
contractacions anticipades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer: APROVAR el contracte amb BITÒ PRODUCCIONS (NIF: B-17310947) per la
Campanya de teatre per als escolars detallada a continuació per un import de 12.000 €
(IVA inclòs).
L’esmentat pagament s’efectuarà les següents dates, desglossat com segueix i en
concepte de les següents representacions teatrals:
Data

Espectacle

Cicle

Import

16 de gener de 2013

La lluna i la pruna

Educació Infantil

3.000,00 €

20 de febrer de 2013

El forn del lleó

Cicle Inicial

3.000,00 €

26 de febrer de 2013

Col·lossal

Cicle Mitjà

3.000,00 €

12 de març de 2013

Lax'n'rock a les aules

Cicle Superior

3.000,00 €

Segon: FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Amb càrrec a la partida Despeses Programació Xarxa de Teatre 46.335.22614 del
Pressupost de 2013.

10.- EDUCACIÓ
10.1 PREUS DE NOUS MÒDULS FORMATIUS PER A ADULTS QUE L'ÀREA
D'EDUCACIÓ OFEREIX PER AL 2N QUADRIMESTRE DEL CURS 2012-2013. AprovacióAtès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament fa una oferta de formació no reglada per
donar resposta a diverses necessitats formatives de la població que no són ateses pel
Centre de Formació d’Adults (CFA Palafrugell) del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat.
Donat que cal comprometre els alumnes amb una contribució al pagament de la
despesa pública que representen els cursos.
Com que, per altra banda, en aquest moment en què hi ha moltes persones a l'atur i el
poder adquisitiu de tothom ha baixat considerablement, es vol facilitar l’accés dels
ciutadans a la formació.
Atès que s'han programat alguns cursos nous.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació de preus públics:
Mòduls formatius

Durada

Preu

Estètica de la imatge

45 h

150,00 €
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Iniciació a la fotografia

30 h

50,00 €

Alimentació natural: cuina econòmica saludable

30 h

50,00 €

Orientació a muntanya: mapes, brúixoles, GPS.

20 h

40,00 €

11- IPEP
11.1 CALENDARI DEL MERCAT ANY 2013 .- Aprovació.VISTA la proposta del calendari del mercat per l’any 2013 que tot seguit es relaciona:
CALENDARI DEL MERCAT ANY 2013.El mercat romandrà tancat els dies següents:
1 abril
1 maig
20 maig
24 juny
11 setembre
1 novembre

dilluns
dimecres
dilluns
dilluns
dimecres
divendres

Setmana Santa
Festa del Treball
Pasqua
St. Joan
Diada
Tots Sants

25 desembre
26 desembre
1 gener 2014
6 gener 2014

dimecres
dijous
dimecres
dijous

Nadal
Sant Esteve
Any Nou
Reis

El mercat funciona de dimarts a diumenge, excepte del 15 de juliol al 26 d’agost,
ambdós inclosos, en què romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a
diumenge).
El mercat romandrà obert els dies següents :
29 març
19 juliol
15 agost
12 octubre
6 desembre

divendres
divendres
dijous
dissabte
divendres

Setmana Santa
Festa Major
L’Assumpció
El Pilar
La Constitució

8 desembre

diumenge

La Immaculada

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR l’esmentat calendari per l’any 2013.
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11.2 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FEDER 2007-2013. CONVOCATÒRIA EIXOS 2 i 4. .
Aprovació.Atès que les obres de condicionament del Centre d’Acollida Turística i entorn a
Palafrugell permetran posar en marxa unes instal·lacions l’execució de les quals es va
concloure l’octubre de 2011 i que sense aquesta actuació no es podrien obrir al públic.
Atès que amb la posada en funcionament del CAT es culminarà la renovació total de la
xarxa d’oficines de turisme del municipi de Palafrugell derivada d’un informe realitzat
des de l’àrea de turisme de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell l’any 2006 i
que culminava amb la creació d’un nou punt de benvinguda al municipi que es va
creuar amb l’atorgament per part de la Generalitat d’un CAT del qual el nostre municipi
només va poder beneficiar-se de les instal·lacions infraestructurals però no de la
posada en funcionament per falta de finançament.
Atès que les obres actualment ja s’estan executant amb un pressupost total de
248.880,82€.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció FEDER 2007-2013, convocatòria eixos
2 i 4 per un import de 124.440,41€ .
Segon.- Notificar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Urbanisme i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament
de Palafrugell per als efectes que correspongui.

12.- JOVENTUT
12.1 CONVENI DE CO·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'AGRUPAMENT ESCOLTA INDIKA PER A L'ANY 2012.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut i l'Agrupament Escolta Indika 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'Agrupament Escolta
Indika de Palafrugell.
Segon.- Assignar la despesa de 3.060 € d'aquest conveni a la partida núm.
61.337.48905.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.
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12.2 PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
DINAMITZACIÓ JUVENIL I D'ADOLESCENTS AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL I
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 13PROGRÉS.- Aprovació.Atès que en data 24 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va acordar
l’adjudicació del Servei per a la dinamització juvenil i d’adolescents amb risc d’exclusió
social de l’Àrea de Joventut, a l’empresa Àgora,SL, amb NIF B-17793068, mitjançant
procediment negociat amb publicitat. La durada d’aquest servei començava a regir des
del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2011, amb possibilitat de pròrroga d’un
any més, amb un màxim de 2 anys.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet les
contractacions anticipades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar per un any, des del mes de gener fins al mes de desembre de
2013, el contracte amb l’empresa Àgora, SL per al servei de dinamització juvenil i
d’adolescents amb risc d’exclusió social, per un import 29.196 € (vint-i-nou mil cent
noranta-sis euros), amb càrrec a la partida núm. 61.452.22612.
Segon.- Prorrogar per un any, des del mes de gener fins al mes de desembre de
2013, l’ampliació del contracte amb l’empresa Àgora, SL referent a la gestió
econòmica de les activitats de dinamització juvenil 13Progrés, per un import de 6.067 €
(sis mil seixanta-set euros), amb càrrec a la partida núm. 61.452.22612

12.3 PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL
PUNT ÒMNIA AMB L'EMPRESA ÀGORA, SL.- Aprovació.Atès que en data 18 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar
l’adjudicació de la gestió i dinamització del Punt Òmnia a Àgora, SL, amb NIF B17793068, mitjançant contractació per procediment negociat sense publicitat.
Atès que la durada d’aquest servei començava a regir des del dia 1 de gener de 2011 i
finalitza el 4 de febrer de 2012, amb possibilitat de pròrroga d’un any més, amb un
màxim de 2 anys.
Atès que és interès d’ambdues parts la continuació de la dinamització del Punt Òmnia.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet les
contractacions anticipades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar per 11 mesos, des del mes de febrer fins al mes de desembre de
2013, el contracte amb Àgora, SL per a la gestió i dinamització del Punt Òmnia.
Segon.- Adjudicar la despesa de 18.778,47 € de l’esmentat servei a la partida número
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61.452.22610.

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS – Reclamacions.13.1.1 RECLAMACIÓ ISERN AMIR LUIS. SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 1R.TRIM/2012. ESTIMADA.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 7937 de data 1 de
juny de 2012 a nom de ISERN AMIR LUIS, sol·licitant la revisió de les liquidacions en
concepte de subministrament d’aigua del 1r. Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa
4459310.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 1 de juny a nom de LUIS ISERN AMIR de la
Plaça Promontori nº11 AP-2º de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2012/01 al·legant que l´ excés de
consum és degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions interiors.
El client efectua els pagaments a la compte 2074-0102-85-2045716783.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització
per tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d´ aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abona,, addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
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Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent als trimestres 2011/03,
2011/04 i 2012/01 per fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de servei de
brosses a favor de l’interessat per un import total de 414,14 euros, els quals seran
ingressat en el compte corrent de l’interessat, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

Nova factura

210

210

7,20 €
10,85 € 5,00
19,50 € 205,00
162,95 € 0,00
0,00 €
200,49 €
16,04 €

7,20 €
1,81 €
133,25 €
0,00 €
0,00 €
142,26 €
11,38 €

1,8400

1,84 €
0,33 €

1,84 €
0,33 €

0,3900

0,39 €

0,39 €

Clavegueram

25,00%

48,32 €

33,76 €

Brosses

35,4500

35,45 €

35,45 €

7,81 €

7,81 €
87,32 €
1,01 €
96,15 €
7,69 €
329,25 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

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

Consum Real

30,00
30,00
150,00

prevenció

Imports Cànon
ACA-Mínim
0,4339
tipus regularització fuites 0,4596
tipus regularització fuites 0,5056
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

18,00

18,00
190,00
2,00
407,89 € 210
32,63 €
743,39 €

Segon.- Notificar el present acord a l’ interessat i a SOREA.

13.1.2 PETICIÓ SUSPENSIÓ PROCEDIMENT EXECUTIU CONTRA HEREUS DE
CARMEN POCH GAFAROT. Desestimació
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Vista la instància amb registre d’entrada núm. 15574, de data 20 de novembre de
2012, presentada per la Sra. Marta Doménech Gomis, en representació del Sr. Luis
Carlos Dalmau Genover, hereu únic de Carmen POCH GAFAROT, sol·licitant la
suspensió, pel termini d’un any, del procediment de venda mitjançant gestió directa de
l’immoble embargat dins del procediment de recaptació en fase executiva que es
segueix per impagament de les quotes d'urbanització del sector Carrilet 2.
Vist l'informe emes pel recaptador municipal que manifesta textualment:
“El deute reclamat correspon a diferents liquidacions de Quotes Urbanístiques del
sector Carrilet 2, que es van començar a notificar a principis de l’any 2009, van ser
proveïdes de constrenyiment i objecte d’expedient executiu, que va terminar amb
l’embargament, subhasta i posterior venda per gestió directa de la finca del Registre
de la Propietat de Palafrugell inscrita al Volum 3200 Llibre 742 Foli 170 Finca 27948,
referència cadastral: 3205167EG1430N0001AL.
Que tan per part del creditor, com per part de la representació del deutor, s’ha intentat
trobar un comprador de la parcel·la sense resultats positius. Que en cas de resultar
fallit el procediment de venda que termina el dia 5 de desembre de 2012, i de que
interessi l’adjudicació a la Corporació, el preu de la mateixa serà igual al dèbit
perseguit, sense que excedeixi del 75 per cent del valor que va servir de tipus inicial en
el procés d’alienació (article 172 de la Llei General Tributària).
La valoració de la finca va ser establerta en 262.144,08 Euros, desprès de presentarse valoració contradictòria, i acceptar l’Ajuntament aquesta nova valoració, en benefici
del deutor. Els dèbits pendents a data d’avui pugen 21.484,24 Euros.
Atès que no correspon als funcionaris actuants valorar els motius que han impedit el
pagament del deute, o la situació econòmica actual, una vegada termini la fase de
venda mitjançant gestió directa, es continuarà l’expedient amb la proposta
d’adjudicació a l’Ajuntament.
A la vista de l’exposat, es proposa:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió, pel termini d’un any, del
procediment executiu.
Segon.- INFORMAR a l’interessat que cas de resultar fallit el procediment de venda,
es proposarà l’adjudicació a la Corporació, i el preu de la mateixa serà igual al dèbit
perseguit, sense que excedeixi del 75 per cent del valor que va servir de tipus inicial
en el procés d’alienació, en compliment de l’article 172 de la Llei General Tributària.”
Atès que es comprova que en relació al procediment de cobrament d'aquest deute la
Junta de Govern Local va aprovar un primer ajornament per termini de quatre anys en
data 19 d'octubre de 2006 i posteriorment per Resolució d'Alcaldia 2311 de 200 es va
ampliar aquest ajornament durant 6 mesos, sense que s'hagi procedit a fer efectiu el
seu pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió, pel termini d’un any, del
procediment executiu.
Segon.- INFORMAR a l’interessat que cas de resultar fallit el procediment de venda,
es proposarà l’adjudicació a la Corporació, i el preu de la mateixa serà igual al dèbit
perseguit, sense que excedeixi del 75 per cent del valor que va servir de tipus inicial en
el procés d’alienació, en compliment de l’article 172 de la Llei General Tributària

13.1.3 RECLAMACIÓ ANTONIO ROMERO FRANCO. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT
AIGUA 3R. TRIM/2012. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 23 de novembre de 2012 a nom de ANTONIO ROMERO
FRANCO, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua
del 3r.Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa 4457113.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“Referent a la reclamació a nom de ANTONIO ROMERO FRANCO de la Plaça de les
Palmeres nº 25 C-25 de Palafrugell els informem:
Que s’han facturat 44m3 en la liquidació del període 2012/03 quan s’haurien d' haver
facturat 23m3, degut a un error en la lectura presa. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura correcta:
2012/03
-facturats 44m3 i s’haurien d’haver facturat 23m3
En aquests moments té pendent el trimestre 2012/03 per un import de 105,07€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03

Tarifa

Pòlissa 4457113
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Consum
FACTURAT
44

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

30,00
14,00
0,00
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Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

0,00 €
27,15 €
2,71 €
1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

4,99 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Servei
Incendis

prevenció

Imports Cànon
ACA-Mínim
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

27,0000
17,0000
0,0000
0,0000

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

12,07 €
17,50 €
0,00 €
0,00 €
29,57 €
2,96 €
105,04 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03

Tarifa

Pòlissa 4457113
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Consum
CORRECTE
23

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

23,00
0,00
0,00

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

7,20 €
8,31 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,51 €
1,55 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

prevenció
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Clavegueram

25,00%

2,08 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Imports Cànon
ACA-Mínim
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

23,00
0,00
0,00
0,00

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,28 €
1,03 €
68,13 €

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

13.1.4 RECLAMACIÓ LLUÍS PUIG ESTAÑOL. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT AIGUA
3R.TRIM/2012. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 22 de novembre de 2012 a nom de LLUIS PUIG ESTAÑOL,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del
3r.Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa 4456445.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“Referent a la reclamació a nom de LLUIS PUIG ESTAÑOL, del Cr. Axar nº 4 de
Palafrugell els informem:
Que s’han facturat 224m3 en la liquidació del període 2012/03 quan s’haurien d' haver
facturat 142m3, degut a una lectura en base a estimació. Procedim a fer el càlcul que
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correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura correcta:
2012/03
-facturats 224m3 i s’haurien d’haver facturat 142m3
En aquests moments té pendent el trimestre 2012/03 per un import de 1,156,21€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03
Pólissa 4456445
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum FACTURAT
224

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

30,00
30,00
164,00

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

7,20 €
10,85 €
19,50 €
178,15 €
0,00 €
215,70 €
21,57 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

52,12 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

Servei
Incendis

prevenció

27,0000 12,07 €
18,0000 18,53 €
9,0000 23,16 €
170,0000 699,99 €

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

753,75 €
75,37 €
1.156,19 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
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amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03
Pólissa 4456445
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum CORRECTE
142

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
82,00 89,08 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

0,00 €
126,62 €
12,66 €
1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

29,86 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

Servei
Incendis

prevenció

27,00
18,00
9,00
88,00

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

12,07 €
18,53 €
23,16 €
362,35 €
416,11 €
41,61 €
664,53 €

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

13.1.5 RECLAMACIÓ AHMED DAZ DAZ HAMADI. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT
AIGUA 3R.TRIM/2012. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 22 de novembre de 2012 a nom de AHMED DAZ DAZ
HAMADI, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua
del 3r.Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa 4471368.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“Referent a la reclamació a nom de AHMED DAZ DAZ HAMADI del Cr. Del Carrilet nº
29 7-2-D de Palafrugell els informem:
Que s’han facturat 104m3 en la liquidació del període 2012/03 quan s’haurien d' haver
facturat 28m3, degut a un error en la lectura presa. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura correcta:
2012/03
-facturats 104m3 i s’haurien d’haver facturat 28m3
En aquests moments té pendent el trimestre 2012/03 per un import de 436,71€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03
PÒLISSA 4471368
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum FACTURAT
104

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

30,00
30,00
44,00

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
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Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

19,54 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Servei
Incendis

prevenció

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

27,0000
18,0000
9,0000
50,0000

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

12,07 €
18,53 €
23,16 €
205,88 €
259,64 €
25,96 €
436,69 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
2012/03
PÒLISSA 4471368
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum CORRECTE
28

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

28,00
0,00
0,00

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

7,20 €
10,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17,32 €
1,73 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

2,53 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Servei
Incendis

prevenció
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Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
ACA Tram 4

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

27,00
1,00
0,00
0,00

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

12,07 €
1,03 €
0,00 €
0,00 €
13,10 €
1,31 €
73,67 €

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

13.1.6 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS COLINA DEL SOL.
SOL·LICITUD REVISIÓLIQUIDACIÓN AIGUA CONCEPTE TAXES CLAVEGUERAM.
DESESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 3 d’agost de 2012 a nom de COMUNITAT DE PROPIETARIS
COLINA DEL SOL, amb NIF E17099904, sol·licitant la revisió de les liquidacions de
subministrament d’aigua pel que fa al concepte de taxes clavegueram , amb núm. de
pòlissa 4473996.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 3 d’agost de 2012, referent a la reclamació a
nom de COM. PROPIETARIS COLINA DEL SOL , amb NIF E17099904 cr. Del Camí
del Jardí Botànic núm. 100 de Calella de Palafrugell, els informem:
Que s’ha facturat correctament totes les facturacions des de el dia d’alta de l’ esmentat
comptador. Els conceptes que se facturen son els següents:
-Aigua, Quota de Servei, Conservació comptador, cànon de l’Aigua, Servei de
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prevenció d’Incendis i per últim el Clavegueram. Son tots els conceptes que s’han de
facturar amb un comptador d’ús comunitari .
Per tant creiem que en cap moment s’ha procedit de forma incorrecte.
És per això que per part nostre la reclamació no procedeix.
En aquests moments no té cap rebut pendent.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

13.1.7 RECLAMACIÓ GARCIA MORENO
LIQUIDACIONS AIGUA. DESESTIMACIÓ.

PILAR.

SOL·LICITUD

REVISIÓ

Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 14904 de data 7 de
novembre de 2012 a nom de GARCIA MORENO PILAR, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua del 2n. I 3r. Trimestre de 2012,
amb núm. de pòlissa 4472760.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 7 de novembre de 2012, referent a la reclamació
a nom de PILAR GARCIA MORENO del carrer Unió nº 10 de Palafrugell, els
informem:
Que segons s’adjunta a l’ esmentada instància l’Informe / resolució de la verificació del
Departament de indústria el resultat de la verificació és el següent:
3000 l/h de cabal
120 l/h de cabal
30 l/h de cabal

produeix un error
produeix un error
produeix un error

-7,7 %
-8,7 %
-51,0 %

El funcionament del comptador és incorrecte (marca de menys) d’acord amb la
legislació aplicable en el moment de la seva verificació.
La incertesa global dels resultats (per a K = 2, nivell de confiança del 95 %) és inferior
a +/- 0,5% als dos darrers.
Fet que demostra, tal i com comenta l'abonat, que després de canviar el comptador
per un de nou aquest enregistri més consum que el retirat.
És per això que considerem que l’ esmentada sol·licitud de revisió de factures s’ha de
desestimar, ja que aquests consums són els que venen essent habituals des de
sempre.
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Per tant creiem que en cap moment s’ha procedit de forma incorrecta.
És per això que per part nostre la reclamació no procedeix
En aquests moments té pendents els rebuts 2012/02 i 2012/03 per un import de
1.720,26 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

13.1.8 RECLAMACIÓ PRESTIGE REAL ESTATE SL ESTIMAR AL·LEGACIONS
CONTRA REQUERIMENT MANIFESTACIÓ DE BÉNS IAE
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1650 de data 06 de febrer de 2012,
presentada per BTS ASOCIADOS SL, en representació de PRESTIGE REAL
ESTATE, SL, per la qual presenta recurs contra la manifestació de béns notificada en
data 23 de desembre de 2011 per IAE ( Impost sobre activitats econòmiques )
al·legant que en data 31 de desembre de 2004 és va donar de baixa del epígraf 834
per la localitat de Palafrugell, la seva representada.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 23 de novembre de 2012, que
diu textualment el següent:
“El deute reclamat correspon a l’Impost sobre les Activitats Econòmiques de l’any
2009, referència 8459005394874, epígraf 834. De la certificació aportada per la
interessada, emesa per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en data
27/01/2012, resulta que la societat PRESTIGE REAL ESTATE SL el següent:
Consta de alta en el epígraf 834 a l’Avinguda Diagonal 433 de Barcelona, amb data
efecte des del dia 01/01/2008.
Consta de baixa en el epígraf 834 al carrer Raval Inferior, 17 de Palafrugell, amb data
efecte des del dia 31/12/2004.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut 382949, corresponent a l’Impost sobre les Activitats
Econòmiques 2009, referència 8459005394874, epígraf 834, d’import principal 661,77
Euros.
Segon.- Informar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària de La Bisbal, per a
donar de baixa de la matrícula de l’impost, a Palafrugell, a la societat PRESTIGE
REAL ESTATE SL
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a l'Agència Estatal d'Administració
Tributària de la Bisbal i a la Recaptació Municipal.

Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012

36

Ajuntament de Palafrugell

13.1.9 RECLAMACIÓ TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU APROVAR LIQUIDACIONS
Vista l’escriptura atorgada entre l’Ajuntament de Palafrugell i Cia. Mercantil “Telefònica
de España, SAU”, de data 21 de desembre de 1990, per la qual es constituïa un dret
de superfície sobre la parcel·la de terreny propietat de l’Ajuntament,de 374 m2, situada
en la zona d’equipaments del Pla Parcial d’Ordenació Nord-Est de Calella, a fi de que
“Telefònica de España, SA”, hi constitueix un edifici destinat a una central telefònica, i
d’acord amb l’estipulació segona de l’escriptura.
Atès que és comprova que l’últim exercici liquidat, ha estat l’any 2010, pagat en data
15 de desembre de 2010, i per un import de 2.103,54 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar unes liquidacions corresponents als exercicis 2011 i 2012, segons el
detall següent:
EXERCICI

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2011

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU Cànon dret de superfície 2.103,54 €

2012

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU Cànon dret de superfície 2.103,54 €

Segon.- Notificar el present acord a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i informar-li que
s'ha d'ocupar de mantenir l'entorn de l'edifici destinat a la central telefònica en
condicions adequades per l'ornat i salubritat públiques.

13.1.10 RECLAMACIÓ SESENTA Y CINCO OCHENTA Y CINCO SL DESESTIMAR
NULITAT VALORACIONS PRACTICADES
Vistes les instàncies amb registre d’entrada números 6695, 6697, 6698, 6699 i 7067
de l’any 2012, presentades pel senyor SEBASTIAN SAENZ MIR, en representació de
la mercantil SESENTA Y CINCO OCHENTA Y CINCO SL, per la qual interposa
recursos contra la valoració de diferents finques embargades, demana aplaçament del
pagament, i sol·licita la suspensió del procediment executiu.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de 28 de novembre de 2012, que diu
textualment el següent: “Atès que tots els documents guarden identitat amb el mateix
expedient, per economia s'acumulen a efectes d’informe i resolució, de conformitat
amb l'article núm. 73 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Instància 6695 de 08/05/2012 (registre d’entrada Generalitat de Catalunya núm.
0793E/3238, data 03/05/2012): S’interposa recurs contra la valoració de la finca
registral 26.947 (per error, el recorrent posa finca 5570). Contra la notificació de la
valoració de la finca embargada, en data 03/04/2012, es va donar a l’interessat el
termini de quinze dies per a presentar valoració contradictòria i no recurs de reposició,
amb la pretensió de revisar actes que són ferms.
Instància 6697 de 08/05/2012 (registre d’entrada Generalitat de Catalunya núm.
0793E/3239, data 03/05/2012): S’interposa recurs contra la valoració de la finca
Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2012

37

Ajuntament de Palafrugell

registral 26.959 (per error el recorrent la confon amb la finca 26.943). En el mateix
sentit que l’anterior instància, no s’ha presentat valoració contradictòria, amb la
pretensió de revisar actes que són ferms.
Instància 6698 de 08/05/2012 (registre d’entrada Generalitat de Catalunya núm.
0793E/3236, data 03/05/2012): Es demana el fraccionament de l’expedient executiu
sense ajustar-se a la normativa en la matèria, i com a un simple tràmit d’al·legacions.
Anteriorment, s’havia sol·licitat el fraccionament en diferents instàncies (fins 11
instàncies presentades, totes desestimades), sense indicar termes de pagament ni
justificar la falta de liquiditat.
Instància 6699 de 08/05/2012 (registre d’entrada Generalitat de Catalunya núm.
0793E/3237, data 03/05/2012): S’interposa recurs contra la valoració de la finca
registral 26.493 (per error, el recorrent posa finca 5570). En el mateix sentit que les
anteriors instàncies, no s’ha presentat valoració contradictòria, i es pretendre la revisió
actes que són ferms.
Instància 7067 de 14/05/2012 (registre d’entrada Generalitat de Catalunya núm.
0793E/3338, data 08/05/2012): S’aclareix, per part de l’interessat, que la finca referida
en la instància núm. 6697, es la finca 26.959 i el seu valor s’ha taxat en 97.821,06
Euros.
Atès que les valoracions van ser notificades a l’interessat i s’ha exhaurit el termini per
a presentar la valoració contradictòria.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la pretensió de l’interessat de declarar la nul·litat de les
valoracions practicades i confirmar les valoracions practicades, contra les quals no cap
interposar cap recurs.
Segon.- Informar a l’interessat, per al seu coneixement i efectes, del núm. correcte de
les finques registral i les valoracions corresponents, que son les següents:
Finca registral 26.959 (vivenda planta segona porta D) .............97.821,06 Euros
Finca registral 26.947 (local commercial)………………………....32.022,11 Euros
Finca registral 26.943 (aparcament i traster)............................. 27.007,35 Euros
De les valoracions anteriors, s’hauran de minorar les càrregues preferents que constin
al Registre de la Propietat de Palafrugell.

13.1.11 RECLAMACIÓ MARIE C SIMON SOL·LICITANT DOCUMENTACIÓ DE LA
PROVISIÓ DE CONSTRENYMENT
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15991 de data 29 de novembre de 2012
( certificat oficina correus de Lleida en data 27/11/12), presentada per la senyora
SIMON MARIE C, en la qual sol·licita la remissió de la documentació de l'expedient
administratiu sobre la provisió de constrenyiment núm. 200600844.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 30 de novembre de 2012, que
diu textualment el següent: “Contra la Sra. SIMON es va seguir expedient de
constrenyiment per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de diferents exercicis.
Per diligència de 31/03/2009 es va acordar l’embargament del vehicle matrícula L
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5304 P, i posteriorment s’ha conegut que la Sra. SIMON era perceptora de salaris de
l’empresa MESOESTETIC SL.
Requerida l’empresa, s’ha fet efectiu l’expedient amb data 16/11/2012, i s’han ordenat
les cancel·lacions de l’embargament de salaris i de l’embargament del vehicle al
Registre de Béns Mobles i a la Prefectura Provincial de Trànsit.
La relació de deutes cobrades, és la següent:
Tribut

Any

Impost
vehicles

Principal Recàrrec Interès

Total

Matrícula

2004 23.358

53,60

10,72

24,83

89,15

L-005304-P

Impost
vehicles

2005 28.825

56,28

11,26

23,33

90,87

L-005304-P

Impost
vehicles

2006 123.443

58,53

11,71

21,34

91,58

L-005304-P

Impost
vehicles

2007 210.039

60,88

12,18

18,9

91,96

L-005304-P

Impost
vehicles

2008 277.400

62,70

15,54

15,4

90,64

L-005304-P

Impost
vehicles

2009 339.753

65,21

13,04

11,56

89,81

L-005304-P

Impost
vehicles

2010 411.233

65,21

13,04

8,3

86,55

L-005304-P

Impost
vehicles

2011 479.485

65,21

13,04

5,02

83,27

L-005304-P

Impost
vehicles

2012 547.112

65,21

13,04

1,77

80,02

L-005304-P

210.522

50,17

0

0

50,17

Costes

Rebut
núm.

Total.............:

844,02

De les actuacions que figuren a l’expedient de constrenyiment es podran obtenir
còpies mitjançant compareixença a la Recaptació municipal de Palafrugell, una vegada
acreditada la representació del sol·licitant i el pagament previ de la taxa per expedició
dels documents que interessin.
Preus per l’any 2012:
Fotocòpies simples de documents municipals, per cada fotocòpia 0,80 Euros
Fotocòpies simples d’altres documents, per cada fotocòpia
0,20 Euros
Compulsa de documents municipals, reproduïts en fotocòpia
Document per una sola cara 2,50 Euros
Document per les dues cares 5,00 Euros
Vistos els articles 169 i 170 de la Llei 58/2003, General Tributària, referents a la
pràctica d’embargaments, diligències, anotacions i motius de recurs, i l'article 48 de la
mateixa llei, referent a la comunicació expressa del domicili fiscal
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Informar a la interessada que de les actuacions que figuren a l’expedient de
constrenyiment es podran obtenir còpies mitjançant compareixença a la Recaptació
municipal de Palafrugell, una vegada acreditada la representació del sol·licitant i el
pagament previ de la taxa per expedició dels documents que interessin.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació Municipals, pels
efectes oportuns.

13.1.12 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS
Vista la instància amb número de registre d'entrada 15712 de data 23 de novembre de
2012 presentada per la senyora IVON VIVES PARACUELLOS sol·licitant la devolució
de la part proporcional corresponent a la matrícula de la Llar d'Infants Tomanyí atès
que el seu fill ha estat donat de baixa de la plaça de l'esmentada llar d'infants
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí de data 19 de
novembre de 2012 segons el qual l'infant Nahuel Rivas Vives s’ha donat de baixa de la
Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2012-2013.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les
modificacions dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva la mensualitat corresponent al mes de
novembre així com la matrícula corresponent al curs 2012-2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí a l’alumne NAHUEL RIVAS
VIVES amb efectes 1 de desembre de 2012.
Segon.- Aprovar una devolució de 106,53 € corresponents a 2/3 parts de la matrícula
en concepte de matricula de la Llar d’Infants Tomanyí a nom de IVÓN VIVES
PARACUELLOS que s’ingressaran en el compte corrent facilitat per la interessada.
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13.1.13 RECLAMACIÓ DIADEMAR 2000
PROCEDIMENT EN VIA ADMINISTRATIVA

SL

DESESTIMAR

SUSPENSIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16030 de data 13 d'octubre de 2012,
presentada pel senyor GANDUXER FLORIACH, MARIANO, en representació de la
societat DIADEMAR 2000 SL, interposant recurs de reposició contra la diligència
d'embargament de finca registral núm. 30558, i sol·licitant la suspensió del
procediment i adjuntat aval.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació que diu textualment el següent: “El
recurs indica que la liquidació va ser objecte de recurs contenciós administratiu, i
també s’ha sol·licitat la suspensió en via jurisdiccional. En via administrativa s’han
desestimat els recurs presentats contra la liquidació i la provisió de constrenyiment, i
s’ha acordat retornar les garanties aportades.
L'article núm. 224 punt 1 paràgraf 3 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el
següent: Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió
compartida, no se suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de
la liquidació que es pugui practicar. Això sense perjudici que, si la resolució que es
dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la
devolució d’ingressos corresponent.
L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el següent:
Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició
següents:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l'embargament que conté aquesta Llei.
d) Suspensió del procediment de recaptació.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la suspensió del procediment en
via administrativa, al tractar-se d’un acte censal, continuant amb el procediment de
constrenyiment.
Segon.- Retornar l’original de l’aval presentat per l’interessat de manera conjunta amb
la notificació de la present resolució.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació Municipal.

13.1.14 RECLAMACIÓ MIQUEL JOFRA PUIG, ANUL·LACIÓ REBUT IBI 2012.Estimació.Vista la instància amb número de registre d'entrada 16352 de data 7 de desembre de
2012, presentada pel senyor MIQUEL JOFRA PUIG, on sol·licita que s'anul·li el rebut
d'Impost sobre béns immobles número 576787, de l'exercici 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 17124A005000080001DP, objecte tributari paratge Santa
Margarida, 24, al·legant que hi ha una duplicitat amb el rebut d'IBI núm. 576785, que ja
consta pagat al servei de Recaptació Municipal, en relació a la finca amb referència
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cadastral 4198402EG1349N0001BP i mateix objecte tributari que l'anterior.
Atès que es comprova que en el procés de valoració col·lectiva de caràcter parcial que
es va dur a terme a Palafrugell l'any 2010, es va assignar una nova referència
cadastral a la finca del senyor JOFRA, la 17124A005000080001DP, i no es va donar
de baixa l'antiga referència cadastral, la 4198402EG1349N0000BP
Atès que en la nova referència cadastral 17124A00000080001DP existeix cartografia
digitalitzada però no hi ha gravades les dades i la descripció cadastral de la finca.
Atès que en l'antiga referència cadastral 4198402EG13490000BP no existeix
cartografia digitalitzada però si hi ha gravades les dades i la descripció cadastral de la
finca.
Atès que el senyor JOFRA ha presentat sol·licitud de correcció de discrepàncies
davant la Gerència Territorial del Cadastre per esmenar aquest error.
Atès que 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
d'Impost sobre béns immobles núm. 576787, a nom de l'interessat.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

13.1.15 RECLAMACIÓ. ESTEVE RIBAS PUIG. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BONIFICACIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16448 de data 10 de novembre
del 2012, presentada pel senyor ESTEVE RIBAS PUIG en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la
matrícula B-1633-DG, al.legant que és un vehicle històric.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
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exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula B-1633-DG, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula B-1633-DG a nom del senyor Esteve Ribas Puig amb
efectes de l’any 2012 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Esteve Ribas
Puig, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2012

545040

B-1633-DG

24,15 €

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

13.1.16 RECLAMACIÓ. ESTEVE RIBAS PUIG. APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM
VEHICLE HISTÒRIC. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.447 de data 10 de desembre
del 2012, presentada pel senyor ESTEVE RIBAS PUIG en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la
matrícula CA-4373-N, al.legant que és un vehicle històric.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula CA-4373-N, reuneix
els requisits per a la bonificació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula CA- 4373-N, a nom del senyor ESTEVE RIBAS PUIG
amb efectes de l’any 2013 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

14.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 OBRES.-CertificacionsA 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/2012/142 per un import
de 79.566,04 euros.
Aplicació
2012
21
61929
2012
62703

42

2012
61927

21

2012
61926

21

TOTAL

Import
Text lliure
28.961,2 ARGON INFORMATICA. CERT.1, OBRA 20/2012
5
""CONDICIONAMENT
CENTRE
ACOLLIDA
TURISTICA (CAT) I ENTORN""
336 26.406,9 ARCADI PLA SL. CERT.4, OBRA 18/2012 ""OBRES
2
DE REHABILITACIO MUSEU DEL SURO VI
FASE""
150 14.836,0 PERE GIRALT SAGRERA. CERT.3, OBRA 09/2012
9
""MILLORA PASSEIG C/CAP DE CREUS FINS
MIRADOR CARLES SENTIS CALELLA""
150
9.361,7 PERE GIRALT SAGRERA. CERT.3, OBRA 07/2012
8
""MILLORA ESCALES GARBI I PASSEIG DE
XAVIER MISERACHS""
79.566,0
4

150

14.2 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/2012/143 per un
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import total de 1.420.362,62 euros.
Aplicació

Import

2012 71 161 22101

42.960,01

2012 71 161 22101

148.143,70

2012 71 161 22101

128.990,41

2012 71 161 22101

77.347,30

2012 71 161 22101

77.347,29

2012 71 161 22101

185.466,31

2012 52 231 22617

10.525,78

2012 71 162 22700

101.082,36

2012 71 161 22101

135.122,50

2012 71 161 22101

135.122,50

2012 71 161 22101

135.122,50

2012 71 161 22101

27.056,79

2012 71 161 22101

26.856,27

2012 71 161 22101

26.905,22

2012 71 165 22722

18.850,29

2012 32 430 41001

52.828,25

2012 42 336 41002

41.600,00

2012 71 161 22101

549,12
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Text lliure
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2007 2n SEMESTRE SEGONS CONVENI
SIGNAT EL 14/11/2012
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2008 SEGONS CONVENI SIGNAT EL
14/11/2012
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2009 SEGONS CONVENI SIGNAT EL
14/11/2012
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2010 (50%) SEGONS CONVENI SIGNAT
EL 14/11/2012
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2010 (50%) SEGONS CONVENI SIGNAT
EL 14/11/2012
SOREA SA. REGULARITZACIO RETRIBUCIO
ANY 2011 SEGONS CONVENI SIGNAT EL
14/11/2012
GIROCOPI SL. ADQUISICIO MOBILIARI NOVES
OFICINES DE BENESTAR SOCIAL UBICAT A
L'EDIFICI DEL CENTRE DE DIA (BS)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT A
SOLIUS OCTUBRE 2012 (MA)
SOREA. FACTURACIO FIXA 1r TRIMESTRE
2012
SOREA. FACTURACIO FIXA 2n TRIMESTRE
2012
SOREA. FACTURACIO FIXA 3r TRIMESTRE
2012
SOREA.
FACTURACIO
CONSERVACIO
COMPTADORS 1r TRIMESTRE 2012
SOREA.
FACTURACIO
CONSERVACIO
COMPTADORS 2n TRIMESTRE 2012
SOREA.
FACTURACIO
CONSERVACIO
COMPTADORS 3r TRIMESTRE 2012
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
DE NOVEMBRE 2012
INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA. 4a
APORTACIO MUNICIPAL
PATRONAT
DEL
MUSEU.
APORTACIO
MUNICIPAL 2012
SOREA.
FACTURACIO
RETRIBUCIO
VARIABLE PERIODE DE L'01/02/12 AL
30/04/2012
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2012 71 161 22101

2012 71 161 22101
TOTAL

24.322,01

24.164,01
1.420.362,62

SOREA.
VARIABLE
30/07/2012
SOREA.
VARIABLE
31/10/2012

FACTURACIO
PERIODE DE

RETRIBUCIO
L'01/05/12 AL

FACTURACIO
PERIODE DE

RETRIBUCIO
L'01/08/12 AL

14.3 PAGAMENT DESPESES CONVENI CALELLA PARK.- Aprovació
Vista la instància 5669 presentada en data 17 d’abril de 2012 pel senyor JORDI
BUXEDA MESTRE, en representació de la Comunitat de propietaris de l’edifici situat a
l’avinguda costa del sol núm. 22 de calella, per la que sol·licita el pagament de l’import
18.675 euros en concepte de despeses d’allotjament per no poder haver gaudit dels
seus apartaments durant l’exercici 2008.
Vist el conveni signat en data 19 de setembre de 2005 per l’execució de les sentències
que van ordenar l’enderrocament parcial de l’edifici situat a l’avinguda Costa del Sol
núm.22 substituint-la pel seu enderrocament total i per la nova construcció d’un edifici
situat en la mateixa parcel·la, pel qual l’Ajuntament es compromet d’acord amb els
pactes quart, cinquè, sisè i setè del a fer efectives les següents despeses:
Import,
inclòs

Pacte

Concepte

Quart.

Execució projecte enderroc ( execució
Ajuntament)
48.000,00

Cinquè

Execució obra nova*

846.862,20

Cinquè

Honoraris Tècnics

97.672,00

Cinquè

Estudis/ col·laboracions

16.356,00

Cinquè

Organismes oficials

1.972,00

Setè. Punt
segon

primer

i Declaració
horitzontal

obra

nova

i

Iva

divisió
50.000,00

Setè. Punt tercer

Custòdia i trasllat béns mobles

6.532,00

Setè. Punt tercer

Honoraris tècnics i jurídics litigis

27.759,12

Setè. Punt quart

Allotjament estiu

18.675,00

Total

1.113.828,32

Dels anteriors imports poden ser objecte de revisió els següents:
1.- Execució d’obra nova, per aplicació de fórmules polinòmiques oficials de revisió de
preus aprovades pel Decret 3650/1970, que consta a l’annex 7 del conveni.
2.- Despeses derivades de la declaració d’obra nova i divisió horitzontal.
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3.- Despeses per allotjament. En funció dels estius que els veïns no poguessin ocupar
els apartaments.
Atès que per acords de Junta de Govern local es van aprovar el reconeixement i
pagament de diferents despeses, d’acord amb les factures presentades, i en base a
les mateixes l’estat actual de les obligacions econòmiques de l’Ajuntament envers la
Comunitat de Propietaris derivades del conveni esmentat, presenten el següent estat:

Concepte

Import conveni

Import
reconegut

Import pendent

Execució obra nova* (IVA no inclos)

885.235,74

885.235,74

0,00

Honoraris Tècnics

97.672,00

97.672,00

0,00

Estudis/ col·laboracions

16.356,00

11.147,61

5.208,39

Organismes oficials

1.972,00

1.194,11

777,89

50.000,00

20.125,73

29.874,27

Custòdia i trasllat béns mobles

6.532,00

6.532,00

0,00

Honoraris tècnics i jurídics litigis

27.759,12

27.759,12

0,00

Allotjament estiu 2007

18.675,00

18.675,00

0,00

1.104.201,86

1.068.341,31

35.860,55

Declaració
horitzontal

obra

nova

i

divisió

Atès que en data 11 d’abril de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar el pagament
de la indemnització pactada per la impossibilitat d’ocupar els apartaments al mes
d’estiu de 2007.
Atès que les obres es van prollongar durant la totalitat de l’any 2008 raó per la qual els
propietaris no van poder ocupar els apartaments durant l’estiu de l’any 2008.
Atès que d’acord amb l’apartat setè punt quart, l’Ajuntament es compromet a fer un
pagament de 18.675 euros en cas que no es pugui ocupar els apartaments a l’estiu
per raons de l’enderroc i edificació del nou bloc.
Atès que d’acord amb el conveni procedeix fer el pagament per import de 18.675 euros
a càrrec de la partida pressupostària 11.920.22606.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la Comunitat de Propietaris de
l’Edifici situat a l’Avinguda Costa del Sol núm. 22 sector Calella (NIF E17068693), a
càrrec de la partida 11.920.22606, de les següents despeses d’acord amb el conveni
per l’execució de les sentències que van ordenar l’enderrocament parcial de l’edifici
situat a l’avinguda Costa del Sol núm.22, substituint-la pel seu enderrocament total i
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per la nova construcció d’un edifici situat en la mateixa parcel·la que l’anterior, signat
en data 19 de setembre de 2005:

Concepte

Import
reconegut

Allotjament estiu

18.675,00

14.4 SUBVENCIONS TAXA ESCOMBRARIES 2011.Aprovació
14.4.1 SUBVENCIONS TAXA ESCOMBRARIES 2011. ESTIMADES
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2011.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 10 de maig de 2012 pel qual
s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per a
l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici
2011, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00, als següents
contribuents, per una quantia de 141,80€ a cadascun, la qual es farà efectiva
mitjançant transferència en els seus comptes bancaris:
CONTRIBUENT

IMPORT

AGUILAR BERDÚN, MENCIA

141,80 €

ALONSO NAVARRO, JUANA ISABEL

141,80 €

ASENSIO GÓMEZ, MARIA PILAR

141,80 €

BAGUDÀ FERRER, EMILIA

141,80 €

BERDUN PEREZ, DOLORES

141,80 €

BERMUDO DELGADO, INÉS

141,80 €

CALVO RODRÍGUEZ, BLANCA CILIA

141,80 €

CAMON BELTRAN, ERNEST

141,80 €

CARRILLO ESPINOSA, JOSÉ ANTONIO

141,80 €

CASTILLEJO TORAL, RAMONA

141,80 €
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CATEURA AMALRICH, JOAN

141,80 €

CLIMENT ARTAL, ENRIC

141,80 €

CUFÍ BROSSA, PILAR

141,80 €

DÍAZ GÓMEZ, BERNABEA

141,80 €

DURAN FALGUERAS, MARIA TERESA

141,80 €

FENOLL GARRES, JOSEP MARIA

141,80 €

FERNÁNDEZ ESTEBAN, GENOVEVA

141,80 €

FIGUERAS NICOLAU, JOAQUIM

141,80 €

GÓMEZ ROSA, ANTONIO

141,80 €

GONZALEZ GONZÁLEZ, ISABEL

141,80 €

GRANDE HERNÁNDEZ, TRINIDAD

141,80 €

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROSA

141,80 €

JIMÉNEZ LORENZO, FRANCISCA

141,80 €

JIMÉNEZ SEGURA, CARMEN

141,80 €

JORDAN RODRÍGUEZ, PRIMITIVA

141,80 €

LONGO GARCÍA, M. DOLORES

141,80 €

LUÍS RUBIO, FELIPE

141,80 €

MANZANO VALENTÍN, SERAFÍN

141,80 €

MARCA MORENO, MARIA

141,80 €

MARÍN SALCEDO, DOMINGO

141,80 €

MARTÍNEZ CASTILLO, FRANCISCA

141,80 €

MARTÍNEZ GÓMEZ, PILAR

141,80 €

MARTÍNEZ HOYO, JOSÉ

141,80 €

MARTINEZ LOPEZ, JOSE

141,80 €

MARTÍNEZ PAVÓN, MARIANA

141,80 €

MORLANS ROIG, BLAI

141,80 €

MUÑOZ BONILLO, AMPARO

141,80 €

NARANJO MECA, CRISTÓBAL

141,80 €

NARANJO SOUSA, ANTONIO

141,80 €
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PAGÈS CASADEMONT, LEONOR

141,80 €

PALOMINO FERNÁNDEZ, EDELMIRA

141,80 €

PARELLA LLAHÓ, MARIA

141,80 €

PÉREZ MARTÍNEZ, Mª. DOLORES

141,80 €

PERUJO SEVILLA, GERARDO

141,80 €

PIÑA URREA, GONZALO

141,80 €

PRIETO PÁEZ, JOSEFA

141,80 €

RAMÍREZ ESCOBAR, INÉS

141,80 €

RAMÍREZ SÁNCHEZ, BENITO

141,80 €

REYES JIMÉNEZ, DULCENOMBRE

141,80 €

ROCAS CABRUJA, CARME

141,80 €

RODRÍGUEZ CAZORLA, JUAN

141,80 €

SABRIÀ VILA, MIQUEL

141,80 €

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ESTRELLA

141,80 €

SÁNCHEZ MORGADO, BENITO

141,80 €

VARELA VÁZQUEZ, TERESA

141,80 €

TOTAL

7.799,00 €

Segon.- Compensar íntegrament la subvenció atorgada en el punt anterior amb els
deutes que consten pendent en fase executiva al servei de recaptació dels següents
contribuents:

CONTRIBUENT

Ímport
subvenció
a
compensar
deutes
Recaptació

CLIMENT ARTAL, ENRIC

141,80 €

JORDAN RODRÍGUEZ, PRIMITIVA

141,80 €

LONGO GARCÍA, M. DOLORES

141,80 €

Tercer.- Compensar mitjançant entrega a compte la subvenció atorgada en el punt
primer amb els deutes que consten a nom de la sra. Jimenez Segura Carment
resultant un tota a ingressar de 131,82 euros d'acord amb el següent detall:
CONTRIBUENT

IMPORT
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JIMÉNEZ
SEGURA,
CARMEN

Subvenció Recaptació

l'interessada

141,80 €

131,82 €

9,98 €

Quart.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.

14.4.2 SUBVENCIONS TAXA ESCOMBRARIES 2011 DESESTIMADES.
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2011.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 10 de maig de 2012 pel qual
s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per a
l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents no compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de
l’exercici 2011, als següents contribuents:
CONTRIBUENT

Registre

OBSERVACIONS

BOSCH PONSÍ, ROSA

11.786

Supera límit ingressos
anuals

CASTELL OLMEDA, MARIA

11.380

Supera límit ingressos
anuals

CASTILLEJO TORAL, ANGELA

11.382

Supera límit ingressos
anuals

CREIXENTI BOADA, JOSEP

11.386

Supera límit ingressos
anuals

ESTRABAU GOTAS, MARIA

11.391

Supera límit ingressos
anuals

FÀBREGA SERRA, REMEI

11.392

Supera límit ingressos
anuals

11.395

Supera límit ingressos
anuals

11.396

Supera límit ingressos

FERNÁNDEZ
DOLORES

ESTEBAN,

FERRER SAIS, M. DOLORS
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anuals
GÁMEZ LEBRÓN, MARÍA

11.788

Supera límit ingressos
anuals

GARCÍA AMADOR, AURELIA

11.789

Supera límit ingressos
anuals

GONZÁLEZ CALLE, TRINIDAD

11.399

Supera límit ingressos
anuals

GUIXOT
M.CONCEPCIÓ

11.401

Supera límit ingressos
anuals

11.403

Supera límit ingressos
anuals

11.407

Supera límit ingressos
anuals

11.414

Supera límit ingressos
anuals

MATURANO JIMÉNEZ, JOSEFA 11.416

Supera límit ingressos
anuals

MORALES PEREZ, ANTONIA

11.417

Supera límit ingressos
anuals

MORENO
MANUELA

11.418

Supera límit ingressos
anuals

MUÑOZ FERNÁNDEZ, OLIVIA

11.420

Supera límit ingressos
anuals

MUÑOZ FERNÁNDEZ, PAZ

11.421

Supera límit ingressos
anuals

POCH MASGRAU, TERESA

11.429

Supera límit ingressos
anuals

TRIGO GONZÁLEZ, ANA

11.440

Supera límit ingressos
anuals

VALENCIA BENÍTEZ, SALUT

11.441

Supera límit ingressos
anuals

VIDAL BERNADES, JORDI

11.443

Supera límit ingressos
anuals

HERRERA,

IRUELA MORENO, MANUELA
LLAMBIAS
MONTSERRAT

MARTI,

MARTÍNEZ LÓPEZ, ÁNGELES

FERNÁNDEZ,

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.
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15.- PROPOSTES URGENTS
15.1 OBRES PÚBLIQUES
15.1.1 INFORME VALORAT PER LA RETIRADA DEL TANCAMENT EN VIA
PÚBLICA I FORMACIÓ DE LA VORERA A LA FINCA DEL C/ ROSES 34-36 A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’informe valorat per la retirada del tancament en via pública i formació de la vorera
a la finca del c/ Roses 34-36, a Palafrugell, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres
d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe, plec de condicions, estudi bàsic de
seguretat i salut, amidaments i pressupost i documents gràfics, amb un pressupost
d’execució per contracte de sis mil vuit-cents trenta-tres euros amb vuitanta cèntims,
amb el 21% d’IVA inclòs (6.833,80 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest informe valorat per la retirada del tancament en via pública i formació
de la vorera a la finca del c/ Roses 34-36, a Palafrugell, redactat a l’Àrea de Projectes i
Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe, plec de condicions, estudi
bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost i documents gràfics, amb un
pressupost d’execució per contracte de sis mil vuit-cents trenta-tres euros amb vuitanta
cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (6.833,80 €).

15.1.2 INFORME VALORAT PER LA RETIRADA DE MATERIAL I TANCAMENT DE
LA FINCA SITUADA AL C/ L’ESCALA 1-5 AMB C/ PI I MARGALL 141-143, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’informe valorat per la retirada de material i tancament de la finca situada al c/
l’Escala 1-5 amb el c/ Pi i Margall 141-143, a Palafrugell, redactat a l’Àrea de Projectes
i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe, plec de condicions, estudi
bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost i documents gràfics, amb un
pressupost d’execució per contracte de vuit mil cinquanta-vuit euros amb setanta
cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (8.058,70 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest informe valorat per la retirada de material i tancament de la finca
situada al c/ l’Escala 1-5 amb el c/ Pi i Margall 141-143, a Palafrugell, redactat a l’Àrea
de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe, plec de
condicions, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost i documents
gràfics, amb un pressupost d’execució per contracte de vuit mil cinquanta-vuit euros
amb setanta cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (8.058,70 €).

15.2 CONTRACTACIÓ
15.2.1 CONTRACTE MENOR D'OBRES PER LA RETIRADA DEL TANCAMENT EN
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VIA PÚBLICA I FORMACIÓ DE LA VORERA A LA FINCA DEL CARRER ROSES,
34-36 A PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la retirada del tancament en via pública i
formació de la vorera a la finca del carrer Roses, 34-36, a Palafrugell, d'acord amb
l'informe valorat REF. V21-12, d'octubre de 2012, per valor de 6.833,80 € IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vista l'oferta presentada per ANEMCO SL, Construccions i promocions, 6.423,97
euros IVA inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l'empresa ANEMCO SL, Construccions i promocions,
amb domicili al carrer Mestre Sagrera, 47-53 baixos 1 (17200) PALAFRUGELL, amb
NIF: B-17284225, el contracte menor d'obres, per la retirada del tancament en via
pública i formació de la vorera a la finca del carrer Roses, 34-36 a Palafrugell, pel preu
de 6.423,97 € IVA inclòs, el termini d'execució serà de 2 setmanes des de la notificació
de l'acord, amb càrrec a la partida 21 150 61905 “millores urbanes” del Pressupost de
despeses de l'Ajuntament.
Segon.- Atesa l'escassa quantia d'aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Tercer.- Facultar al senyor Juli Fernández 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.

15.3 SECRETARIA GENERAL
15.3.1 SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER COBRIR VACANT A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL, PER JUBILACIÓ.- Aprovació.Atès que el dia 26 de desembre de 2012 la senyora Anna Maria Torras Sabrià,
bibliotecària de la Diputació de Girona adscrita a la Biblioteca Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell ha comunicat la seva jubilació pel compliment de l'edat
legal (65 anys).
Atès que aquest lloc de treball resta vacant i la seva no cobertura provisional o
definitiva pot afectar el funcionament ordinari i regular del servei i organigrama de la
Biblioteca Municipal de Palafrugell.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell estima necessari que la Diputació de Girona doti
aquest lloc de treball pressupostàriament i es pugui cobrir a l'any 2013 pel correcte i
normal funcionament del servei bibliotecari.
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Atès els índexs d'assistència i ocupació que té la Biblioteca Municipal de Palafrugell
amb l'històric dels darrers deu anys.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Sol.licitar a la Diputació de Girona, Servei de Biblioteques, que el lloc de treball de
Bibliotecària de la Plantilla i Relació de llocs de treball d'aquesta Administració, que
quedarà vacant a partir del dia 27 de desembre de 2012, es cobreixi provisional o
definitivament amb dotació pressupostària, per tal de mantenir el nivell de qualitat de la
Biblioteca Municipal de Palafrugell.

15.3.2 PETICIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL I DEL COMITÈ D'EMPRESA,
ATORGAMENT PANERA NADAL 2012.- Denegació.Atès que el dia 11 de desembre de 2012, registre d'entrada 16569, la Junta de
Personal i el Comitè d'Empresa ha sol.licitat a l'Ajuntament, que s'obsequiï a la totalitat
de la plantilla, amb una panera bàsica.
Atès el que estableix el Pla de Racionalització de la Despesa de l'Ajuntament de
Palafrugell per l'any 2012, aprovat pel Ple.
Atès el principi d'eficiència en la gestió de la despesa pública i les instruccions de
l'Administració de l'Estat, per racionalitzar la despesa i complir l'objectiu d'estabilitat
pressupostària a curt i mig termini.
Atès que l'esmentada petició ha estat analitzada pel conjunt de membres de la Junta
de Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Comunicar a la Junta de Personal i al Comitè d'Empresa la denegació de la petició
presentada per obsequiar al conjunt de la plantilla municipal amb una panera bàsica el
Nadal de 2012.

15.4 JOVENTUT
15.4.1 PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE PIJCES
AMB SUARA COOPERATIVA.- Aprovació.Atès que en data 29 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació de la gestió del projecte Punts d’Informació i Participació Juvenil als
Centres d’Educació Secundària (PIJCES) a Suara Cooperativa, amb la finalitat de
dinamitzar i promocionar la participació juvenil en tots els centres de secundària del
municipi.
Atès que la durada d’aquest servei començava a regir a partir del dia 1 de gener fins al
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30 de juny i del 15 de setembre al 31 de desembre de 2012, amb possibilitat de
pròrroga d’un any més amb un màxim de 2 anys.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet les
contractacions anticipades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar per un any, des de l’1 de gener al 30 de juny i del 15 de setembre a
31 de desembre de 2013, el contracte amb Suara Cooperativa per a la gestió del
projecte PIJCES.
Segon.- Adjudicar la despesa de 16.514 € de l’esmentat servei a la partida núm.
61.337.22616.

15.5 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
15.5.1
TRANSFERÈNCIA
FUNDACIÓ
PALAFRUGELL
AMORTITZACIÓ I PAGAMENT INTERESSOS. Aprovació

GENT

GRAN

Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Privada Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses d’amortització i
interessos corresponent al préstec per a la construcció del nou complex assistencial.
Atès que en d’acord amb el conveni l’Ajuntament de Palafrugell s’obliga abonar per
import suficient la quantia anual en concepte d’interessos amb antelació al venciment
de l’operació financera.
Vista l’escriptura de contracte de crèdit mercantil signada en data 26 de març de 2007
entre la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran i Dexia Sabadell Banco Local SA, per
import total de 12.500.000,00 d’euros en dos trams amb les següents característiques:
1. Tram A
Import operació

4.000.000,00 euros

Termini de disposició

3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)

Termini de carència

3 anys des de la signatura

Termini d'amortització

Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.

Sistema d'amortizació

Amortització constant

Durada total del contracte

Període màxim
d'amortització)

Períodes
de
d'interesos

33

anys

(3

de

carència

+

30

liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
el període d’amortització
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Tipus d'interès

Euribor anual + 0,23 %

Amortitzacions avançades

Sense cost.

2. Tram B
Import operació

8.500.000,00 euros

Termini de disposició

3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)

Termini de carència

3 anys des de la signatura

Termini d'amortització

Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.

Sistema d'amortizació

Amortització constant

Durada total del contracte

Període màxim
d'amortització)

Períodes
de
d'interesos

33

anys

(3

de

carència

+

30

liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
el període d’amortització

Tipus d'interès

Tipus fix del 3,08 %. Aquest tipus només variarà en cas
que la diferència entre el Tipus swap a 30 anys i el tipus
swap a 1 any sigui inferior a 0,20 %, en cas que es
donés aquesta situació el tipus aplicable seria el resultat
de la següent fórmula: 3,97%-5*(CMS30Y-CMS1Y)

Amortitzacions avançades

Cost de desfer l’opció del derivat al mercat secundari

Atès que es comprova que el total disposat de l’esmentat préstec importa la quantia de
10.018.114,02 euros (8.500.000 euros del tram B i 1.518.114,02 euros del tram A).
Atès que en data 26 de maig de 2010 el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran
va prendre l’acord de procedir a l’amortització parcial anticipada del referit crèdit
mercantil per import d’1.518.114,02 euros, que correspon al total disposat del tram A.
Atès que en dates 2 de gener de 2011 i 2 de gener de 2012 es van fer els pagament
de la primera i segona quota d’amortització per import total de 566.666,66 euros del
tram B.
Atès que el capital pendent d’amortitzar del préstec a data d’avui importa la quantia de
7.933.333,34 euros del tram B.
Atès que es preveu que la liquidació d’interessos i amortització corresponent a
l’anualitat 2012 es carregui en data 2 de gener de 2013, d’acord amb el següent detall:
Capital disposat Interessos

tram b

7.933.333,34

247.740,37
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Vista la disponibilitat pressupostària existent a les partides 51.312.48909
“Transferència Fundació per interessos” i 51.312.78000 “Transferència fundació per
amortització capital”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la transferència per import de 531.073,70 euros a favor de la
Fundació Palafrugell Gent Gran (NIF G17887928) en compliment de l’establert al
conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Privada
Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses d’amortització i interessos
corresponent al préstec per a la construcció del nou complex assistencial , d’acord
amb el següent detall:
• a càrrec de la partida 51.312.48909 “Transferència Fundació per interessos”
247.740,37 euros
• a càrrec de la partida 51.312.78000 “Transferència fundació per amortització
capital” 283.333,33 euros
Segon.- Ordenar a la tresoreria que es faci el pagament de l’esmentada despesa
abans del 31 de desembre de 2012 en el compte indisponible que figura a tal efecte.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu i deu
minuts del matí. En dono fe.
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