ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22
D' OCTUBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/41
Dia i hora: 22/10/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde accidental Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- .JGL2013/40 Ordinària 15/10/2013.
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 482/09. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013
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Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2113/13 de data 1 d’octubre de 2013, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat Samoa Palk, SL, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 482/09, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 23 d’octubre de 2009 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
de quatre habitatges, un local i cinc places d’aparcament situats al carrer Roger de
Flor, 4-6 i Santa Rosa, 3-5, de Llafranc.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 30 de setembre de
2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 10.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 26 de juny de 2012
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 10.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat Samoa Palk, SL, donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 482/09, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la societat Samoa Palk, SL, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 413/13.- 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: ABOLAFIO S.L.
Representat per Miguel Angel Pinto Silva
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Obra Instal·lació grúa torre
Carrer: Xarembeco, 13
Població: LLAFRANC
Expedient 413/13
Condicions:
- Presentar el certificat del correcte muntatge de la grua, abans
de posar-la en funcionament.
Tècnic redactor del projecte: Toni Andres Coll
Núm. Visat: 2013912072
P.E.M.: 2.950 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
115,05 €
Volada de grua
387,70 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 411/13.- 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: INTERGIBASA S.L.U.
DNI: B-55.048.896
Representat per Miguel Angel Pinto Silva
Obra Instal·lació grúa torre
Carrer: Espanya, 115
Població: PALAFRUGELL
Expedient 411/13
Condicions:
- Presentar el certificat del correcte muntatge de la grua, abans
de la seva utilització a l’obra.
Tècnic redactor del projecte: Toni Andres Coll
Núm. Visat: 2013911993
P.E.M.: 2.940 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
114,66 €
Volada de grua
387,70 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 407/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
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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: Daniel Regincos Sitjas
Obra Habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Begur, 108
Població: PALAFRUGELL
Expedient 407/13
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- 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 407/13)
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de
l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
- Condicionada a realitzar una dutxa al bany practicable de la
planta baixa.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: ---P.E.M.: 138.839,33 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 5.414,73 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 372/13.- 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
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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: Can Facundo, S.C
DNI: J-55.140.545
Representat per Jordi Piferrer Puig
Obra Reforma i ampliació Autoservei i Bar-Restaurant-Rostisseria
Carrer: Torroella, 40
Població: PALAFRUGELL
Expedient 372/13
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- 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 372/13)
- Aquesta llicència únicament contempla les obres, pel que
caldrà sol·licitar i obtenir llicència per posar en funcionament l'activitat.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: --P.E.M.: 62.018,52 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 2.418,72 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 73/13.- 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: MERCADONA, SA
DNI: A-46.103.834
Representat per Anna Rosa Gonzalez
Obra Modificació de projecte per la construcció d'edifici comercial i aparcaments
annexes (aclariment còmput de superfícies)
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Carrer: Espanya, 115
Població: PALAFRUGELL
Expedient 73/13 Annex
Tècnic redactor del projecte: F. J. Torres Caballero
Núm. Visat: 2013401237
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 465/10.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Daniel Ruíz Genover
Representat per Arquitectura Ferrés Marcó, S.L
Obra Reforma d'habitatge unifamiliar en tester
Carrer: Torre, 12
Expedient 465/10 Pròrroga
Condicions
Tècnic redactor del projecte: Josep Ferrés Marcó
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

DNI: B-17.815.655
Població: CALELLA

Núm. Visat: 2010402550

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DE LES ESCALES I L’ENTORN
DEL FAR DE SANT SEBASTIÀ, A LLAFRANC. Aprovació.Vista la memòria valorada per a l’adequació de les escales i l’entorn del far de Sant
Sebastià, a Llafranc, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de
seguretat i salut, fotografies estat actual, plànols i pressupost, amb un pressupost
d’execució per contracte de quaranta mil sis-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-tres
cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (40.628,23 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a l’adequació de les escales i l’entorn del far de
JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013
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Sant Sebastià, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de
quaranta mil sis-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-tres cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs
(40.628,23 €).

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER TARDOR, 2-4 / LANZAROTE, 26-28 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de setembre de 2013, el tècnic de Serveis municipals de
l’Ajuntament, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada en
el carrer Tardor, 2-4 / Lanzarote, 26-28 de Calella, s’observa que la finca té una tanca
vegetal pel carrer Lanzarote que envaeix 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.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment al senyor JOAN BARTI CATALÀ, amb domicili a Via
Augusta, 317 Ent 2 08017 Barcelona, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi retallar la tanca vegetal que ocupa la via
pública, de la finca situada al carrer Tardor, 2-4 / Lanzarote, 26-28 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.
JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013
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4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER L'ORADA, 5 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de setembre de 2013, el tècnic de Serveis municipals de
l’Ajuntament, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada en
el carrer l’Orada, 5 de Calella, s’observa que la finca té una tanca vegetal que envaeix
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.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment a TOURINMUEBLES INVERSIONES SL, amb NIF
número B60201167, amb domicili Av.Diagonal, 584 08021 Barcelona, perquè en el
termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi retallar la
tanca vegetal que ocupa la via pública, de la finca situada al carrer de l’Orada, 5 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER DE L'ESTIU, 4 - LA PALMA, 17 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de desembre de 2013 el Tècnic de l’Àrea de Servei municipals ha
fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer de l’Estiu, 4 – La Palma, 17
(17210) de Calella, s’observa que la finca té una tanca vegetal pel carrer de La Palma
JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013
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que envaeix 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.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir al senyor JOSÉ MARTÍNEZ GARCIA, amb domicili al carrer Lluis
Millet, 36 bx (08320) EL MAS NOU, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que ocupa la via
pública, de la finca situada al carrer de l’Estiu, 4 – La 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER MANUEL DE PEDROLO, 12 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 2 d’octubre de 2013 el tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals, ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Manuel de Pedrolo, 12 de Palafrugell,
i s’observa que s’han tallat les branques d’un arbre del jardí i que aquestes mateixes
branques s’han abandonat en el solar del costat (carrer Manuel de Pedrolo, 11).
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment a la senyora CLARA PIFERRER, amb domicili al carrer
Manuel de Pedrolo, 12 (17200) Palafrugell, perquè en el termini de 15 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar i portar a l’abocador les
branques que ha deixat al solar del costat de la seva finca, del carrer Manuel de
Pedrolo, 12 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER ROCA MAURA, 6 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 3 d’octubre de 2013 la Cap de Serveis Municipals, ha fet una inspecció
ocular de la finca situada al carrer Roca Maura, 6 de Tamariu, i s’observa que la
parcel·la té plantes enfiladisses que sobrepassen el mur, entorpint el pas per la vorera
i el mur té orificis de desaigua i l’aigua surt per aquests, caient a la vorera, essent un
risc potencial de caiguda.
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.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
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Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment al senyor JOAN ARMADANS VIDAL, amb domicili al
carrer Perú, 170 (08020) Barcelona, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar les plantes enfiladisses, de forma
que aquestes no ocupin la vorera i canalitzar la sortida d’aigua de la finca per sota de
la vorera, de la finca del carrer Roca Maura, 6 de Tamariu, fent-li l’advertiment que si
no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les
seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.6 TRANSPORT ESCOLAR RAFEL SISTANÉ SL, A CALELLA, LLAFRANC I
CENTRE DE PALAFRUGELL.- Assabentat.Vista la petició formulada pel senyor Rafel Sistané Pujol, en representació de
l'empresa RAFEL SISTANE SL, el dia 4 d'octubre de 2013, registre d'entrada 13373.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada de l’escrit presentat el dia 4 d'octubre de 2013, registre
d’entrada 13373, pel senyor Rafel Sistané Pujol, en representació de l’empresa RAFEL
SISTANÉ SL, en el qual exposa que té contractat el servei de transport escolar del
CEIP Carrilet de Palafrugell durant el curs 2013/2014. Així mateix, sol.licita que li sigui
concedida autorització per fer l’esmentat transport escolar durant el curs 2013/2014.

4.7 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL SL, PER LA PROMOCIÓ DE
L'ENSENYAMENT MUSICAL DEL MUNICIPI.- Aprovació.L’Empresa L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL SL, sol·licita a l’Ajuntament de
Palafrugell que, un cop aquest esdevingui propietari de dret de l’immoble anomenat
“Edifici de l’Energia”, situat a la confluència dels carrers Manufactures del Suro 51-57,
Pi i Margall, 110-128 i Garriga 91-109 de Palafrugell, la cessió d’ús de l’edifici per tal
d’ubicar-hi un centre d’ensenyament musical, en els termes de l’article 63 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
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L’Ajuntament de Palafrugell considera oportú destinar l’immoble esmentat a l’activitat
de l’ensenyament musical a través d’una concessió demanial.
Vista la proposta de conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
L'Escola de Música de Palafrugell SL, per la promoció de l'ensenyament musical al
municipi.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
L'Escola de Música de Palafrugell SL, per la promoció de l'ensenyament musical al
municipi.
.- Aquest conveni suposa una manifestació lliure de voluntats per part de les dues
entitats firmants, sense que les mateixes donin lloc a l’existència de cap dret subjectiu.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXES D'OFICI
ESTRANGERS

PADRÓ

D'HABITANTS

PER

NO

CONFIRMACIÓ

Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

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

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
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 39 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
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Document

Nom complet
B, R
P, D
L, O
B, F C
S A, J D
C M, A R
V, C J
A, A
R, L A
C, V
M, P
G, V
M, M
H, C N
H, C P
H, M
H, J
K. M
H, M
H, P
C, R
O, D L

JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013

Adreça
C BOTINES, 13 P02 1
17200 PALAFRUGELL
C SANT SEBASTIA, 66 Esc 5 ATC 1
17200 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 32 P02 2
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 8 PBJ
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 02 A
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 02 A
17200 PALAFRUGELL
C PUIGMAL, 15 P05 3
17212 PALAFRUGELL
C SANT ISIDRE, 13 P02 C
17200 PALAFRUGELL
C BARRIS I BUIXO, 1 P02 3
17200 PALAFRUGELL
C HORTAL D'EN POU, 30 P03
17200 PALAFRUGELL
PL PALMERES, 47
17200 PALAFRUGELL
C MESTRE SAGRERA, 57 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
C TORRES I JONAMA, 37 P02 1
17200 PALAFRUGELL
C TORRES I JONAMA, 37 P02 1
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C TORDERA, 6 PBJ
17212 PALAFRUGELL
C TORDERA, 6 PBJ
17212 PALAFRUGELL
C TORDERA, 6 PBJ
17212 PALAFRUGELL
C TORDERA, 6 PBJ
17212 PALAFRUGELL
C TORDERA, 6 PBJ
17212 PALAFRUGELL
C RAVAL SUPERIOR, 5
13

C, T
B, A T
C, S G J
B, J A
G, S C
B, R J
B, D B
O, R Y P
C, M
P, N
P, E O
W, A M

M. M O

M, A L
I, O
V, A
G, S M

17200 PALAFRUGELL
C BAIX, 11
17124 PALAFRUGELL
C BAIX, 11
17124 PALAFRUGELL
C BAIX, 11
17124 PALAFRUGELL
C CHOPITEA, 74 Esc C P01 2
17210 PALAFRUGELL
C RAVAL SUPERIOR, 5
17200 PALAFRUGELL
C LIMIT, 22
17200 PALAFRUGELL
C LIMIT, 22
17200 PALAFRUGELL
C BOTINES, 13 P02 1
17200 PALAFRUGELL
C BAIX, 11
17124 PALAFRUGELL
C PALAMOS, 70 P01
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P09 N
17200 PALAFRUGELL
C FREDERIC MARTI CARRERAS,
36 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C FREDERIC MARTI CARRERAS,
36 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C FREDERIC MARTI CARRERAS,
36 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C RAVAL SUPERIOR, 5
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 10 P01 A
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P02 N
17200 PALAFRUGELL

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA ROSA
FAINÉ ALSEDA, PEL SENYOR JAUME LLARGUES SEGARRA I PER LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS STELLA MARIS, CONTRA L’ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG
DE 2013. Estimació parcial.JGL2013/41 de 22 d' octubre de 2013
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Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Jaume Llargues Segarra, actuant en
nom propi i en representació de la Comunitat de Propietaris Stella Maris, i per la
senyora Maria Rosa Fainé Alseda, amb data d’entrada 27 de juny de 2013 i número de
registre 8996, contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el
dia 21 de maig de 2013, pel qual es va desestimar en tots els seus extrems el
contingut de l’escrit presentat pels ara recurrents en data 20 de febrer de 2013, en el
qual interposaven denúncia urbanística en relació a les obres que s’estan executant a
la finca situada al carrer Fra Bernat Boïl número 12, a Calella de Palafrugell.
Atès que els recurrents en el seu escrit indiquen, en síntesi, que l’acte administratiu no
ha estat contestat en totes i cadascuna de les qüestions plantejades en l’escrit de
denúncia; manca de tractament i resolució expressa per part de l’acord notificat de
l’amplada mínima del passatge segons el planejament urbanístic i manca de
determinació de l’actual amplada i de si s’ha produït o no una invasió i una ocupació
indeguda de vint centímetres per vint metres de longitud en relació a un vial de tres
metres; falta d’inspecció de les obres per verificar l’amplada exacte del passatge i si
s’ha produït la invasió; absència de comunicació i notificació de l’acta de replanteig;
falta de la pràctica de prova sol·licitada en via administrativa; manca de resposta i
verificació respecte a si la llicència d’obres atorgada s’ajustava al planejament
urbanístic aplicable i obligava a respectar la distància mínima de tres metres a l’edifici
situat al carrer Fra Bernat Boïl número 10; producció d’un resultat d’indefensió als
denunciants, per la qual cosa demanen que s’anul·li l’acord de la Junta de Govern
Local pres en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2013; que s’ordeni la pràctica de
la prova sol·licitada; que s’estimi la denúncia urbanística formulada, exigint la
rectificació de la situació i emplaçament de l’edifici, tot ordenant l’enderroc de tota la
part de façana lateral que està envaint i ocupant el vial; que es tingui per impugnada i
es deixi sense efecte la llicència d’obres; que s’incoïn els procediments de protecció de
la legalitat urbanística i sancionadors corresponents per tal de depurar
responsabilitats, sancionar els fets i restituir la legalitat urbanística alterada.
Atès el contingut de l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 12 de
setembre de 2013, que indica:
“ De les al·legacions formulades per la recorrent en el seu escrit, cal donar especial
tractament a la que fa referència a la manca de pràctica de prova sol·licitada per la
transcendència que la seva estimació pot donar a la resolució del recurs interposat.
En aquest sentit, l’article 80 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de
les administracions públiques i de procediment administratiu comú estableix:
“1. Els fets rellevants per a la decisió d’un procediment podran acreditar-se per
qualsevol mitjà de prova admissible en dret.
2. Quan l’Administració no tingui per certs els fets al·legats pels interessats o la
naturalesa del procediment així ho exigeixi, l’instructor del mateix acordarà l’obertura
d’un període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu, per tal
que es puguin practicar totes aquelles que es considerin pertinents.
3. L’instructor del procediment només podrà rebutjar les proves proposades pels
interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant
resolució motivada.”
En aquest sentit, la resolució impugnada i pel que fa a l’obertura del període de prova
diu:
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“Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient i, més concretament,
de l’acta de replanteig efectuada en el seu dia, se’n desprèn que els obres que s’estan
executant al carrer Fra Bernat Boïl número 12, a Calella de Palafrugell, s’ajusten a la
llicència concedida, per la qual cosa no és necessari l’obertura del període de prova
sol·licitat per les parts, atès que l’expedient administratiu hi ha elements suficients per
a fonamentar el contingut d’aquest acord”.
Tanmateix, s’adverteix que en l’expedient malgrat que consta l’informe emès pels
tècnics municipals en data 30 d’abril de 2013 i en el qual es fa referència a l’acta de
replanteig, no s’ha incorporat aquesta acta de replanteig en la qual es fonamenta
també ala decisió adoptada per mitjà de la resolució que s’impugna. Aquesta acta de
replanteig , juntament amb l’informe emès pels tècnics municipals, són elements
necessaris per fonamentar i justificar la resolució dictada. Per la qual cosa, caldria
incorporar-la a l’expedient i donar-ne l’oportú trasllat a les parts interessades per
garantir el seu dret de defensa i igualtat.
Per altra banda, la resolució dictada i ara impugnada no resol un dels punts plantejats
per la recorrent en relació a l’amplada que ha de tenir el vial per la qual cosa,
procediria igualment obrir període probatori als efectes de portar a terme la prova
proposada, no només per la part ara recorrent sinó també per l’altra part interessada i
que ha comparegut en aquest expedient, de manera que es pugui donar compliment a
l’expedient administratiu per la denúncia interposada amb tots els tràmits oportuns i
evitar qualsevol indefensió que s’hagi pogut crear a les parts.
Per tot, es proposa estimar el recurs de reposició interposat en el sentit de deixar
sense efecte la resolució dictada en data 21 de maig de 2013 i retrotraure les
actuacions administratives practicades fins al moment immediatament posterior a la
interposició de la denúncia, obrint període probatori amb admissió de la proposada per
les parts així com incorporar a l’expedient l’acta de replanteig a què es fa referència.
...”
Atès el que disposa l’article 80 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 113 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar en part el recurs de reposició interposat pel senyor Jaume Llargues
Segarra, actuant en nom propi i en representació de la Comunitat de Propietaris Stella
Maris, i per la senyora Maria Rosa Fainé Alseda, només en el sentit de deixar sense
efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de maig
de 2013, retrotraient les actuacions administratives practicades, i obrint un període de
pràctica de prova, desestimant la resta de pretensions dels recurrents.
Segon.- Obrir un període de prova de trenta dies per a la pràctica de les proves
proposades.
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Tercer.- Admetre les proves proposades pel senyor Jaume Llargues Segarra, actuant
en nom propi i en representació de la Comunitat de Propietaris Stella Maris, i per la
senyora Maria Rosa Fainé Alseda, consistents en:
- Inspecció tècnica.
- Documental.
Quart.- Acordar la seva pràctica dintre del període probatori establert.
Cinquè.- La pràctica de les proves es portarà a efecte de la següent manera:
- Inspecció tècnica: que per part dels serveis tècnics municipals es porti a terme una
inspecció a l’obra situada al carrer Fra Bernat Boïl número 10, a Calella de Palafrugell,
a efectes de determinar si les obres que s’hi efectuen envaeixen el via públic, en quins
punts i amb quina amplada.
- Documental: un cop efectuada la inspecció a l’obra situada al carrer Fra Bernat Boïl
número 10, a Calella de Palafrugell, que s’emeti informe tècnic en relació als resultats
de la inspecció efectuada.
Així mateix, que s’aporti a l’expedient administratiu còpia de l’acta de replanteig
efectuada pels serveis tècnics municipals en data 17 d’abril de 2013.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

7.- EDUCACIÓ
7.1 CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L'AJUNTAMEN T DE PALAFRUGELL I LA
FUNDACIÓ SÍNDROME DE DOWN DE GIRONA I COMARQUES ASTRID 21, PER A
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'APRENENTATGE LABORAL DE
CARÀCTER ESTRICTAMENT FORMATIU, A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
ELS BELLUGUETS.- Aprovació.Atesa la petició de la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21, la
qual està interessada en la realització de pràctiques d’aprenentatge laboral de caràcter
estrictament formatiu per a una alumna d’aquesta Fundació, a la Llar d’infants
municipal Els Belluguets.
Atès que a la Llar d’infants municipal Els Belluguets es desenvolupen bona part de les
tasques que vol aprendre aquesta alumna.
Atès que l’horari de pràctiques es pot adaptar a les hores d’obertura del servei i es
proposa els dilluns i dimarts del 18 de novembre de 2013 al 28 de gener de 2014,
ambdós inclosos, en horari de divendres de 9 a 13h. El total d'hores de pràctiques serà
de 64 hores.
Atesa la necessitat de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21, per a les pràctiques
d’aprenentatge laboral de l’alumna a la Llar d’infants municipal Els Belluguets.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2013-2014 i s’accepti
l’alumna proposada , CARLA CERQUERA CARLES, per a la realització de les
pràctiques d’aprenentatge laboral de caràcter estrictament formatiu, del 18 de
novembre de 2013 al 28 de gener de 2014, ambdós inclosos, en horari de dilluns i
dimarts de 9 a 13h.

8.- IPEP
8.1 TRANSMISSIÓ TEMPORAL PARADA 4.127 DEL MERCAT SETMANAL.
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 6.723 de data 15 de maig de 2013
presentada pel senyor Francisco Hernández López, com a titular del lloc de venda
núm. 4.127 del mercat setmanal dedicat a la venda de tèxtil i confecció amb una
superfície de 6 ml, per la qual sol·licita una cessió temporal d’un any del lloc de venda
4.127 a favor de la seva neboda, la senyora Damaris Suárez Díaz, al·legant baixa per
operació quirúrgica.
Vist l’article 24, secció V, títol II del Reglament dels Mercats Municipals de Palafrugell,
que diu textualment:
“Els titulars de les parades també podran renunciar temporalment a la seva llicència
d’ocupació, mitjançant instància amb les dades d’identificació, les causes que la
motiven i el termini pel qual sol·liciten l'exedència. L’Ajuntament, en el termini màxim
d’un mes a partir de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general, resoldrà sobre
l’acceptació de la sol·licitud.
La resolució de manera expressa i motivada, indicarà el període temporal màxim de
salvaguarda dels drets del marxant a efectes d’antiguitat i preferència per a la seva
reincorporació al mercat”.
Vist el contracte de transmissió de la parada núm. 4.127 del mercat setmanal signat
per ambdues parts en data 15 de maig de 2013, pel qual el senyor Francisco
Hernández López autoritza a la senyora Damaris Suárez Díaz que gestioni la parada
de la seva titularitat, pel termini d’un any, d’acord amb el que disposa l’article 27 del
Reglament del Mercat, no podent cobrar el titular cap mena de lloguer ni cap altre tipus
de taxa relacionada amb la gestió de la parada, ni amb cap altre concepte derivat
d’aquesta relació contractual.
El motiu del present contracte és la impossibilitat per part del titular de poder atendre la
parada degut a una operació d’un familiar directe.
Atès que el període temporal establert és d’un any a partir de la data de l’acceptació
del contracte de transmissió (15 de maig de 2013) fins el 15 de maig de 2014.
Atès que la senyora Damaris Suárez Díaz, en data 13 d’octubre de 2013 ha aportat la
documentació corresponent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar temporalment el lloc de venda
núm. 4.127 a favor de la senyora Damaris Suárez Díaz pel període comprès entre el
15 de maig de 2013 fins el 15 de maig de 2014.
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Segon.- Informar que el pagament de les taxes del mercat setmanal aniran a càrrec
del titular de la parada el senyor Francisco Hernández López.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

9.- TRESORERIA
9.1 BAIXES RECAPTACIÓ. RELACIÓ NUM. 6/2013.- Aprovació.Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 6/2013, corresponent a diversos conceptes i exercicis per dèbits comprès
entre 60 Euros i 300 Euros
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa l'article núm. 76 de la Llei 58/2003, General Tributària i les articles
61 a 63 següents del reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, en
matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa l'article núm. 52, apartats 2.2.1 i 2.2.2, de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret
Públic, s’han practicat les notificacions reglamentàries als domicilis coneguts del
deutor, o malgrat tots els intents de notificació, sense portar-se a efecte, s’ha procedit
a la publicació edictal.
Vist el que disposa l'article núm. 52, apartat 2.2.3, de l’Ordenança Fiscal reguladora
de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic, el
deutor no figura com a subjecte passiu en els padrons de cobrament periòdic.
Vist el que disposa l'article núm. 52, apartat 2.2.4, de l’Ordenança Fiscal reguladora
de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic,
queda acreditat l’embargament de diners, negatiu o positiu parcial, en diferents Entitats
Bancàries, així com l’embargament negatiu de sous, salaris i pensions.
Vist el que disposen els articles 52 i 54 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Gestió i
Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic, s’han seguit els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, a l’efecte de respectar el
principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per el seu
cobrament, així com els principis d’economia, eficàcia i eficiència administrativa.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi
de realitzar els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius
indicats al llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de VUIT MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
(8.478,47 €), amb el següent detall:
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any

tribut

import

2003
2004
2004
2005
2005
2006

Padró Cementiri. Taxa Conservació
Padró Cementiri. Taxa Conservació
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Vehícles Tracció Mecànica

38,20
39,70
66,51
77,37
69,84
2,20

2007
2007
2007
2007
2008
2008

Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Tributs
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Tributs

93,26
132,56
446,43
100,00
924,31
119,45

2009
2009
2009
2009
2010
2010

Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Tributs
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica

67,88
2156,24
336,40
1547,63
280,98
1200,30

2010
2010
2010
2011
2011
2011

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Tributs
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Tributs

60,00
122,19
120,00
82,82
319,71
60,00

2012 Impost Vehícles Tracció Mecànica
TOTAL

14,49
8.478,47

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

9.2 BAIXES RECAPTACIÓ. RELACIÓ NUM. 7/2013.- Aprovació.Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 7/2013, corresponent a diversos conceptes i exercicis per dèbits inferiors a
60 Euros.
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa l'article núm. 76 de la Llei 58/2003, General Tributària i les articles
61 a 63 següents del reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, en
matèria de crèdits incobrables.
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Vist el que disposa l'article núm. 52, apartats 2.1.1 i 2.1.2, de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret
Públic, s’han practicat les notificacions reglamentàries als domicilis coneguts del
deutor, o malgrat tots els intents de notificació, sense portar-se a efecte, s’ha procedit
a la publicació edictal.
Vist el que disposa l'article núm. 52, apartat 2.1.3, de l’Ordenança Fiscal reguladora
de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic,
queda acreditat l’embargament de diners, negatiu o positiu parcial, en diferents Entitats
Bancàries.
Vist el que disposen els articles 52 i 54 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Gestió i
Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic, s’han seguit els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, a l’efecte de respectar el
principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per el seu
cobrament, així com els principis d’economia, eficàcia i eficiència administrativa.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi
de realitzar els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius
indicats al llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de CINC MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (5.440,93
€), amb el següent detall:
any

tribut

import

2001

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

4,91

2002

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

6,62

2003

Padró Cementiri. Taxa Conservació

417,80

2003

Impost Béns Immobles Rústega

10,15

2003

Impost Increment Valor Terrenys

32,56

2003

Impost sobre les Activitats Econòmiques

39,81

2003

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

6,62

2004

Padró Cementiri. Taxa Conservació

450,20

2004

Impost Béns Immobles Rústega

10,35

2004

Impost Béns Immobles Urbana

1,64

2004

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

6,95

2005

Padró Cementiri. Taxa Conservació

532,80

2005

Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

2,33

2005

Taxes Immobles

43,20

2006

Impost Increment del Valor dels Terrenys

44,21
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2006

Impost Vehicles Tracció Mecànica

162,60

2006

Padró Cementiri. Taxa Conservació

136,00

2006

Tributs

65,99

2007

Impost Increment del Valor dels Terrenys

69,44

2007

Impost Vehicles Tracció Mecànica

222,96

2007

Cementiri Conservació

88,00

2007

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai

51,60

2008

ant.jul 2008

11,33

2008

Impost Increment del Valor dels Terrenys

134,82

2008

Impost Vehicles Tracció Mecànica

263,61

2008

Cementiri Conservació

145,60

2008

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

157,99

2008

Tributs

74,85

2009

Impost Béns Immobles Urbana

38,47

2009

Impost Increment del Valor dels Terrenys

193,72

2009

Impost Vehicles Tracció Mecànica

128,91

2009

Cementiri Conservació

95,00

2009

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

13,18

2009

Tributs

855,30

2010

Impost Increment del Valor dels Terrenys

33,46

2010

Impost Vehicles Tracció Mecànica

114,77

2010

Cementiri Conservació

38,00

2010

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

37,24

2010

Tributs

93,35

2011

Impost Increment del Valor dels Terrenys

36,04

2011

Impost Vehicles Tracció Mecànica

90,63

2011

Cementiri Conservació

9,50

2011

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai

49,60

2011

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ INSTAL.LACIÓ I
OBRES
148,36

2011

Tributs

167,90

2012

Impost Vehicles Tracció Mecànica

50,76

2012

Cementiri Conservació

9,50

2013

Impost Vehicles tracción Mecànica

42,30

TOTAL

5440,93

Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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10.- SERVEIS MUNICIPALS
10.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
10.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL NOU HOLLAND – Aprovació.Vista la instància núm. 13581 de data 08 d'octubre d'enguany, presentada per la
senyora Nassira Karroum, sol·licitant autorització per una durada d'un any per ocupar
la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb una superfície de 5 m2, per un
període de 3 mesos, davant del seu establiment anomenat NOU HOLLAND situat a la
plaça de Frederica Montseny, 5 de Palafrugell.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist que l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament especifica que
l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de Govern Local de
data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa, a
favor de :
CONTRIBUENT:

NASSIRA KARROUM

DOMICILI FISCAL:
GARBI, 6 - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: FREDERICA MONTSENY, 5 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13
respectivament:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Tercera

3 mesos

Taules i cadires 5 m2

CONCEPTE
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TEMP.

MÒDUL

SUP.

SUP.

TARIFA

TOTAL

7,60 €/mes 114,00 €
COEF.(5) TOTAL
23

Taxa recollida escombraries

3 mesos

5,48 €

5 m2

1

5,48 €

El total d'aquesta liquidació (119,48 €) l'haureu de fer efectiva a la Tresoreria Municipal
de l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16
de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
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pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'Intervenció i Tresoreria.

11.- RENDES
11.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
11.1.1 RECLAMACIÓ JOAN MORALES APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12192 de data 07 de setembre de 2013,
presentada pel senyor MORALES MESAS, JUAN, sol·licitant la devolució de la part
proporcional de la Taxa per escombraries industrials, del local situat al carrer Torrent
núm. 20 01 1.
Atès la instància presentada per la senyora PUIG SALIS, SILVIA, en data 6 de
setembre de 2013, aportant el model 030 de l'Agència Tributària i on consta que la
baixa de l'activitat tindrà efectes des de el 31 d'agost de 2013.
Vist que en data 29 de juliol de 2013, es va pagar mitjançant targeta bancària el rebut
núm. 627452 a nom del senyor MORALES MESAS, JUAN, per un import de 175,44 i
en concepte de Taxa per escombraries industrials per un local situat al carrer Joan
Fuster núm. 20 Esc 3 01 1, corresponent a l'any 2013.
Vist l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats en data 10 d'octubre de
2013, que diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material
s'acredita que s'ha pogut observar que no hi ha activitat econòmica a la finca objecte
de la inspecció, ja que es pot observa que es troba tancada i amb rètol de venda”.
Atès que es comprova que el senyor MORALES MESAS, JUAN, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor MORALES
MESAS, JUAN, per un import de 43,86 Euros, en concepte de Taxa per escombraries
industrials corresponent a l'any 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals pels efectes oportuns.
11.1.2 RECLAMACIONS VARIS
DUPLICATS I COMPENSAR-LES
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Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributàries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació mantenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
NIF

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

G08169823

CAIXA LAIETANA

122,8

G03046562

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 167,99

B60521622

EUMADOS, SL

304,86

Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte les devolucions aprovades en el
punt anterior amb els deutes que mantenen els titulars amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l'esmentat acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals pels efectes oportuns.

11.1.3 RECLAMACIÓ. T B V. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13695 de data 10 de setembre del
2013, presentada per la senyora T B V en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula -8415-GKV,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
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Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula -8415-GKV, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -8415-GKV a nom de la senyora T B V amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

11.1.4 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS DUPLICATS
Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant
tríptic a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte
bancària domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia
presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

BURGAS VALLS, LORENZO

626735

ESCOMBRARIES 233,92 €

CAMA BISBE, LILIANA

636577, IBI
636578 I
636579

131,64 €

CARAMFEOL, ALEXANDRU

534157
IVTM
fracció 1a

130,68 €

SALAU SANCHEZ, JAUME

654606

237,57 €

IBI

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

11.1.5 RECLAMACIÓ. EXPLOTACIONES E INVERSIONES TURÍSTICAS S.L.
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APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER
BAIXA ACTIVITAT. ESTIMACIÓ
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2120 de data 1 d’octubre del 2013, en la qual
es dona de baixa l’establiment dedicat a “ Restaurant ” a nom de la senyora Maria
Pérez Díaz, ubicada al carrer Pintor Joan Serra, número 5 presentada pel senyor Enric
Cruz Plaja com a representant de la societat EXPLOTACIONES E INVERSIONES
TURÍSTICAS CRUZ S.L. (amb NIF B17007857).
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que el rebut pagat número 626997 en concepte de la Taxa per
Recollida Escombraries Industrials de l’exercici 2013 de l‘esmentada activitat
correspon a la totalitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat
EXPLOTACIONES E INVERSIONES TURÍSTICAS S.L. amb NIF B17007857, prèvia
presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Número rebut Import pagat

Import correcte

Total a retornar

2013

626997

1.934,22 €

644,74 €

2.578,97 €

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

11.1.6
RECLAMACIÓ
CARLOS
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM

IZQUIERDO

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12935 de data 25 de setembre de 2013,
presentada pel senyor IZQUIERDO GIMENEZ, CARLOS, sol·licitant la devolució de la
part proporcional de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb
matrícula -3044-BBH de l'exercici 2013.
Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula -3044-BBH es va
donar de baixa definitiva el dia 13 de setembre de 2013.
Vist que en data 24 d'abril de 2013 es va pagar el rebut núm. 608813 mitjançant
ingrés bancari en el compte de recaptació, per un import de 137,66 Euros i a nom del
senyor IZQUIERDO GIMENEZ, CARLOS.
Atès que es comprova que el senyor IZQUIERDO GIMENEZ, CARLOS, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor IZQUIERDO
GIMENEZ, CARLOS, per un import de TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTAUN CÈNTIMS-------------34,41 €-------- en concepte d’IVTM 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

11.1.7 RECLAMACIÓ. FÉLIX AVILA MORATA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER EXCÉS INGRÉS. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.824 de data 11 d’octubre del
2013, presentada per la senyora Francisca Cruz Sánchez com a representant del
senyor FÉLIX AVILA MORATA, en la qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts
corresponents al rebut pagat número 634074 en concepte de l’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici 2013, al.legant que han pagat de forma
duplicada.
Vist l’informe emès pel recaptador municipal de data 11 d’octubre de 2013, el qual diu
textualment:
“ Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de
Recaptació Municipal. Motiu dels ingressos indeguts: Duplicitat en el pagament, per
compensació de deutes segons acord de Junta de Govern Local de 01/10/2013 i
posterior pagament per Banc en data 04/10/2013.
Import deutes compensades:

1.481,70 Euros

Import pendent després de compensar:

10.64 Euros

Import ingressat per Banc:

575,04 Euros

Import a retornar:

564,40 Euros

Atès que és procedent la devolució de l’import ingressat en excés.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor FÉLIX AVILA
MORATA, tal com segueix a continuació:
Número rebut

Exercici Concepte

634074

2013

Impost sobre Béns
Naturalesa Urbana

Import a retornar
Immobles

de 564,40 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i
al departament d’intervenció.

11.1.8 RECLAMACIÓ. EMILIANO LÓPEZ MATAS. APROVACIÓ D'INGRESSOS
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INDEGUTS TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENT ADMINISTRATIU. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13608 de data 8 d’octubre del
2013, presentada pel senyor Emiliano López Matas com a representant de la societat
LÓPEZ RIVERA ARQUITECTES SLP (amb NIFB63495790), en la qual sol.licita que
es retorni el rebut pagat número 665182 en concepte de la Taxa Administrativa
corresponent a projectes de reparcel.lació de la finca situada a la Ronda del Coral,
número 9, al.legant que van efectuar un ingrés indegudament en concepte de
reparcel.lació.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 14 d’octubre de 2013, el qual diu
textualment:
“ En data 26 de setembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 12.993, el senyor
Emiliano López Matas, en representació del senyor Bernard André Lucien Lemaire, va
presentar una sol·licitud la documentació per a la tramitació d’un Projecte de
reparcel·lació a la finca situada a la Ronda del Coral núm. 9, a Llafranc, i va procedir a
la liquidació de les taxes corresponents, per import de 327,10 €, d’acord amb el que
disposa l’Ordenança Fiscal núm. 7, article 7, apartat 4.4.
Posteriorment, al ser examinada la documentació presentada pels tècnics municipals,
es va constatar que la petició presentada es podia tramitar com un projecte de
parcel·lació, pel que en data 8 d’octubre, el senyor Emiliano López Matas, actuant en
representació de la propietat, va presentar nova documentació per a la tramitació del
projecte de reparcel·lació i va abonar les taxes corresponents a aquesta tramitació, per
import de 128,10 €, mitjançant transferència bancària al compte de l’Ajuntament, i va
sol·licitar la devolució de l’import ingressat anteriorment al no correspondre la
documentació presentada a un projecte de reparcel·lació (Veure documents annexes).
Per tant, a criteri del sotasignant, procedeix retornar a Emiliano López Matas, de
López Rivera Arquitectes, SLP, que actua en representació de la propietat de la finca
situada a la Ronda del Coral núm. 9, de Llafranc, la quantitat de 327,10 €, ingressats
indegudament, al compte indicant, segons document adjunt.”
Atès que és procedent la devolució corresponent al rebut número 665182.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EMILIANO
LÓPEZ MATAS, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

Total a retornar

2013

665182

Taxa per Expedició Documents

327,10 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departament de
intervenció i tresoreria.

11.1.9 RECLAMACIÓ. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. SOL.LICITUD
CANVI DE TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS.
Vista la instància amb número de registre de entrada 9966 de data 16 de juliol de
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2013, presentada pel senyor Martí Gelabert Martí com a representant del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A.( NIF A48265169), per la qual sol.licita que es tramiti el canvi
de titularitat corresponent al padró de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials
de l’entitat bancaria situada al carrer Cavallers, número 32 i si correspon la devolució i
compensació del tercer i quart trimestres del rebut pagat anual número 626752 de
2013, al.legant que van absorbir l’anterior entitat bancaria Caixa de Sabadell en data
20 de maig de 2013.
Vist l’article 8è de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Imposat sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, el qual diu textualment :
- “Període impositiu i acreditament de l’impost
- 1. El període impositiu és l’any natural.
- 2. L’impost s’acredita el primer dia de l’any.
- 3.Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de
titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen.”
Vista l'escriptura de fusió i absorció atorgada pel notari Rodrigo Tena Arregui, amb
número de protocol 982 de data 20 de maig de 2013, a favor del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el padró corresponent de la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials de l'immoble situat al carrer Cavallers, número 32 a favor de la societat
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Segon.- Notificar a la persona interessada i al departament d’activitats i recaptació.

11.1.10 RECLAMACIÓ JOAN COLL BLASI, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS EN CONCEPTE D'IBI DELS ANYS 2009 A 2013.- Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 11129 presentada en data 12 d'agost
de 2013 pel senyor JOAN COLL BLASI, on sol·licita la devolució d'ingressos indeguts
en concepte d'Impost sobre béns immobles dels anys 2009 a 2013, en relació a les
finques amb referència cadastral 002300500EG14A i 002300400EG14A, sector Sud
1.10 Ca l'Oleguer, al·legant que aquestes finques les van transmetre l'any 2006.
Vistes les escriptures de compravenda atorgades en data 14/12/2006 pel notari JOAN
BERNÀ XIRGU, núm. de protocol 3310 i 3311, on es constata que aquestes dues
finques es transmeten a Garatge Nou, SA i a Cetosmen SL.
Atès que l'any 2007 i d'acord amb l'històric d'aquesta finca extret del Registre de la
Propietat de Palafrugell, aquestes finques es transmeten a la societat ARRELS CT
FINSOL SA, actual propietària.
Vist l’article 66 i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
diuen textualment:
Article 66
Terminis de prescripció
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació.
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b) El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Article 67
Còmput dels terminis de prescripció
1. El termini de prescripció comença a comptar en els diferents casos a què es refereix
l'article anterior de conformitat amb les regles següents:
En el cas a), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari per
presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
En el cas b), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas c), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini per sol·licitar la
corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l'endemà del dia en què la dita devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà del dia en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de
l'acabament del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins
del termini esmentat; o des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la sentència
o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte
impugnat.
En el cas de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre
si, el termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut
improcedent comença a comptar des de la resolució de l'òrgan específicament previst
per dirimir quin és el tribut procedent.
En el cas d), des de l'endemà del dia en què finalitzin els terminis establerts per
efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des de l'endemà de
la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el
reembossament del cost de les garanties.
Atès que d'acord amb les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor COLL BASSAS
LLUÍS, per un import total de 4.687,04 euros, segons el següent detall:
ANY
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2009
2010

REBUT
361358
433805
502015
569405
569405
638164

F
0
0
0
2
1
1

IMPORT
274,84
278,97
282,3
154,27
154,26
154,26
1.298,90
361357 0 716,92
433804 0 727,67
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OBJECTE TRIBURARI
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
PRAGE SAULEDA, 4 TODOS
import devolució
PRAGE SAULEDA, 3 TODOS
PRAGE SAULEDA, 3 TODOS

REF. CADASTRAL
002300400EG14A
002300400EG14A
002300400EG14A
002300400EG14A
002300400EG14A
002300400EG14A
002300500EG14A
002300500EG14A
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2011
2012
2012
2013

502014
569404
569404
638163

0
2
1
1

736,38
402,39
402,39
402,39
3.388,14

PRAGE SAULEDA,
PRAGE SAULEDA,
PRAGE SAULEDA,
PRAGE SAULEDA,
import devolució

3 TODOS
3 TODOS
3 TODOS
3 TODOS

002300500EG14A
002300500EG14A
002300500EG14A
002300500EG14A

4.687,04 import total devolució
Segon.- Donar de baixa la segona fracció dels rebuts d'IBI de l'any 2013 núm.
638164/13 i 638163/13, a nom del senyor COLL BASSAS LLUÍS.
Tercer.- Atès que s'ha comprovat que el senyor COLL BASSAS LLUÍS és difunt,
caldrà que els hereus d'aquest senyor (Joan, Josep i Maria Dolors Coll Blasi) facin
arribar a l'Ajuntament el seu consentiment per escrit per poder fer l'ingrés de la
devolució al compte corrent que ens faciliteu a la vostra sol·licitud.
Quart.- Aprovar dues noves liquidacions (666143 i 666144) a nom de la societat
ARRELS CT FINSOL SA, en concepte d'IBI, dels anys 2010 a 2013, que no s'haurà de
fer efectiva fins a la seva notificació expressa, d'acord amb el següent detall:
Ref. Cadastral: 002300500EG14A0001HH – liquidació núm. 666143
ANY

V.CADASTRAL

TIPUS

IMPORT

2010

73.162,06

0,9946

727,67

2011

73.162,06

1,0065

736,38

2012

73.162,06

1,1000

804,78

2013

73.162,06

1,1000

804,78

TOTAL

3.073,61

Ref. Cadastral: 002300400EG14A0001UH – liquidació núm. 666144
ANY

V.CADASTRAL

TIPUS

IMPORT

2010

28.048,16

0,9946

278,97

2011

28.048,16

1,0065

282,30

2012

28.048,16

1,1000

308,53

2013

28.048,16

1,1000

308,53

TOTAL

1.178,33

Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d'Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

11.1.11 RECLAMACIÓ DANIEL MONTOLIO NÚÑEZ, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
PER FOMENT I PROTECCIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 415 presentada en data 2 de
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setembre de 2013 mitjançant la plataforma E-TRAM pel senyor DANIEL MONTOLIO
NÚÑEZ, on sol·licita que se li atorgui la subvenció per foment i protecció de l’habitatge
habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 23
d’abril de 2013, en relació a la finca del carrer Mestre Sagrera, 54 Esc. 2 02 A,
referència cadastral 2912114EG1421S0043KQ, al·legant reunir tots els requisits
perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades lel senyor
MONTOLIO va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a
la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2013 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
MONTOLIO NÚÑEZ DANIEL la subvenció per foment i protecció de l’habitatge
habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 23
d’abril de 2013, en relació a la finca del carrer Mestre Sagrera, 54 Esc. 2 02 A,
referència cadastral 2912114EG1421S0043KQ, per un import total de 19,08 euros, a
càrrec de la partida pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria.

11.1.12 RECLAMACIÓ GLORIA ANGELICA VEGA CORTES, EMISSIÓ REBUTS IBI
PER COTITULARS.- Estimada
Vista la instància núm. 12641 presentada en data 19/9/2013 per la senyora GLORIA
ANGELICA VEGA CORTÉS, on sol·licita que a partir de l'any 2013 s'emetin els rebuts
d'Impost sobre béns immobles a parts iguals amb el senyor PULGAR HARO LUÍS
DANIEL, d'acord amb el seu percentatge de titularitat, en relació a les finques amb
referència
cadastral
3501117EG1430S0005QI,
3501117EG1430S0067XY
i
3501117EG1430S0098ZT.
Atès que el criteri general establert per la llei és que en supòsit de concurrència de
diferents obligats estan tots ells obligats de manera solidària al compliment de les
obligacions tributàries, tal com determina l’article 35.7 de la Llei 58/2003, General
Tributària, que diu textualment:
Article 35.7 – Obligats tributaris.
La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’una
obligació determina que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària
al compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una
altra cosa.
Les lleis poden establir altres supòsits de solidaritat diferents del Previst en el paràgraf
anterior.
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Quan l'Administració només conegui la identitat d’un titular practicarà i notificarà les
liquidacions tributàries a nom del mateix, qui estarà obligat a satisfer-les si no sol·licita
la seva divisió. A aquest efecte, perquè procedeixi la divisió serà indispensable que el
sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels altres obligats al pagament, així
com la proporció en què cada un d'ells participa al domini o dret transmès.
Atès que de manera excepcional i únicament en relació a l’Impost sobre béns
immobles s’estableix que l’obligació en cas de concurrència només es limitarà a la
proporció de la participació, tal com disposa l’article 64.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que
diu textualment:
Article 64.2.- Afecció real en la transmissió i responsabilitat solidària en la cotitularitat.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves
respectives participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si
figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
Atès que en base a les anteriors consideracions procedeix estimar la instància
acceptant la pretensió de dividir l’import total del rebut de l’Impost sobre béns
immobles de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa els rebuts núm. 657459, 657460 i 657461, d’imports 595,83
euros, 71,70 euros i 42,81 euros respectivament, de l’exercici 2013, a nom de la
senyora VEGA CORTES.
Segon.- Aprovar sis noves liquidacions, en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2013, tres a nom de la senyora VEGA CORTES GLORIA ANGELICA (núm.
liquidació 666154, 666161 i 666164) i l’altre a nom del senyor PULGAR HARO LUIS
DANIEL (núm. liquidació 666155, 666162 i 666165), d’acord amb el seu percentatge
de titularitat. Aquestes liquidacions no s’hauran de fer efectives fins a la seva
notificació expressa.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de
Recaptació, Tresoreria i Intervenció.

12.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA. Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/113 per un
import total de 56.892,73 euros.
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Aplicació
Import
Text lliure
2013 20 152 78003 20.270,58 COMUNITAT PROPIETARIS ED.ANIVERSARI.
SUBV.PELS HONORARIS TECNICS OBRES
REHABILITACIO EDIFICI. JG:15/10/2013
2013 71 171 21000 36.622,15 CESPA
JARDINERIA
SL.
SERVEI
MANTENIMENT PARCS I JARDINS MES DE
SETEMBRE 2013
TOTAL
56.892,73

12.2 PROPOSTES DE DESPESA. Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses
d’acord amb les condicions incloses a les propostes de despesa presentades desde
les diferents àrees:
Aplicació
2013
12
62600

Import
920
3.167,78

2013
22604

11

920

2013
62201

62

2013
61900
2013
64002
2013
62500
2013
61905

71

155

21

151

4.235,00
340
2.263,51

1.052,15
2.083,62
11

920

21

150

1.369,72

1.149,50
15.321,2
TOTAL RELACIO 8

Text lliure
VIDEOSON APLICACIONES DEL VIDEO SA.
INSTAL.LACIO PROJECTOR SALA CAN GENIS (IN)
HORS PRESAS XAVIER. HONORARIS INFORMA EN
RELACIO
CONVENIS
URBANISTICA
ZON
COMERCIAL LA FANGA (AJ)
ARGON INFORMATICA SA. TANCAMENTS TUBS
SORTIDA
FUMS
CALDERES
PISTA
POLIESPORTIVA DE PALAFRUGELL (UR)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SUBSTITUCIO
COLUMNES PUNTS DE LLUM DE CALELLA I
TAMARIU (AS)
VICO BLANCO CARLES. TASQUES SUPORT
REVISIO POUM PALAFRUGELL (UR)
MYDECOR, FABRICA DE MUEBLES SL. 10 TAULES
MODEL ELNA I 24 CADIRES MODEL ZAD
EXCAVACIONS LLOFRIU SLU. ARRANJAMENT
CAMI DE ROMA DE LLOFRIU (UR)

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d’autorització de disponible:
Aplicació

Import

Text lliure
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. PREVISIO
2013
72
170
BALANÇ CCBE PRIMER SEMESTRE 2013 (MA).
22712
-829,07 BAIXA SEGONS INFORME AREA
TOTAL RELACIO -829,07

12.3 LIQUIDACIÓ DESPESES REDACCIÓ PROJECTE OBRES I INSTAL·LACIONS
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BAR CAMP D'EN PRATS. Aprovació
Vista la instància 13862 presentada en data 14 d'octubre de 2013 pel senyor Lluís
Cebrià en representació de la societat Gou Services SL, sol·licitant que es procedeixi a
liquidar al seu favor el cost del projecte d'obres per l'adaptació del bar situat a la plaça
de Camp d'en Prats en compliment de l'establert a l'apartat tercer de l'acord de la junta
de govern local de data 11 de juny de 2013.
Vist l'acord de la junta de govern local de data 11 de juny de 2013 que declara la
resolució del contracte d'arrendament del local municipal corresponent al bar situat a la
plaça Camp d'en Prats amb l'empresa Gou Services SL i aprova la liquidació del
contracte amb un saldo a favor de l'arrendatari de 1.175 euros en concepte de cost del
projecte d'obres per l'adaptació del bar.
Atès que a la part explicativa del referit acord s'informa que l'Ajuntament podrà
repercutir aquest cost al nou adjudicatari del local.
Vista la clàusula vuitena del plec administratiu que va regular el procediment per
l'arrendament del local i que va ser aprovat per la Junta de govern local en data 2 de
juliol de 2013, on s'estableix que el nou concessionari haurà de fer-se càrrec de les
despeses de redacció del projecte d'obres per un import de 1.175 euros.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2013 que adjudica a
la societat Gou Services SL el nou contracte d'arrendament i per tant s'ha de fer càrrec
de les despeses de redacció del projecte .

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement d'obligacions a càrrec del compromís de despesa
220130007524 de l'aplicació 11.920.22608 en concepte de liquidació del contracte
d'arrendament per import de 1.175 euros a favor de la societat Gou Services SL (CIF
B17296104)
Segon.- Aprovar la liquidació en concepte de despeses per redacció del projecte
d'obres d'acord amb a clàusula vuitena del plec administratiu que va regular el
procediment per l'arrendament del local per import de 1.175 euros a l'adjudicatari de
l'arrendament, societat Gou Services SL (CIF B17296104).
Tercer.- Compensar el pagament de la despesa del punt primer amb la nova liquidació
aprovada en el punt segon.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia 29 d'octubre de 2013.
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