ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29
D'OCTUBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/42
Dia i hora: 29/10/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
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

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
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Albert Gómez, i el regidor senyor Xavier Rocas,
s'incorporen a la reunió qwuan s'estava tractant el punt número 14 de l'ordre del dia.
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:
- JGL2013/41 Ordinària 22/10/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013

1

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 310/13.- 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: Montserrat Bonet Ricart
Representat per Felip Osuna Buendia
Obra Reforma i ampliació Mas Can Tauler
Carrer: Ramal, 74
Població: LLOFRIU
Expedient 310/13
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.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: --P.E.M.: 118.803,61 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 4.633,34 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2 LLICÈNCIES PARCEL·LACIONS
2.2.1 LLICÈNCIA DE PARCEL•LACIÓ EXPEDIENT 417/13-X.- Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències per a
les parcel·lacions que tot seguit s’ esmenten i a favor de les persones que igualment s’
assenyalen.
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Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals
Vist 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 les llicències de parcel·lacions amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Bernard Andre Lucien, Lemaire
Representat per Emiliano Lopez Matas
Obra Parcel·lació. Finca Inicial: 1.536 m2. Finca Resultant 1: 1.036 m2. Finca
Resultant 2: 500 m2.
Carrer: Coral, 9
Població: LLAFRANC
Expedient 417/13-x
Tècnic redactor del projecte: Emiliano López Matas
Núm. Visat: --Elements de tribut pagats
Parcel·lació
128,10 €

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

MAJOR EXPEDIENT 475/11.-

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: Consell Comarcal del Baix Empordà
Obra Obres d'adequació del Centre d'acollida d'animals abandonats de la comarca
del Baix Empordà (polígon3 parcel·la 23) (Fases I i II)
Carrer: Morena, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient 475/11 Pròrroga
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Tècnic redactor del projecte: Sandra Fernandez Soteras
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.3.2 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

Núm. Visat: ---

MAJOR EXPEDIENT 573/06.-

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: Serveis Sol Rogent, 3003, S.L.
DNI: B-17779885
Representat per Rafael Hernández Ginel
Obra Construcció d'edifici plurifamiliar 11 habitatges entre mitgeres i 11 places
d'aparcament
Carrer: Genís i Sagrera, 12
Població: PALAFRUGELL
Expedient 573/06 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Raimon Elias Castells
José Luis Parés Avila
Núm. Visat: 2008 404125
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PEL CONDICIONAMENT D'UN SOLAR AL CAMÍ
FONDO COM APARCAMENT, A PALAFRUGELL.- Aprovació inicial.Vista la memòria valorada pel condicionament d’un solar al Camí Fondo com
aparcament, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, pressupost,
plànols i annexos d’informació, amb un pressupost d’execució per contracte de cent
vint mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (120.000,00 €).
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres
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locals, i l’article 219 de la Llei Municipal i de règim local, pel que fa a la documentació
que han de contenir aquests projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada pel condicionament d’un solar al
Camí Fondo com aparcament, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i
Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es composa de
memòria, pressupost, plànols i annexos d’informació, amb un pressupost d’execució
per contracte de cent vint mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (120.000,00 €).
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un
període d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal (www.palafrugell.net),
de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels Ens Locals.
Tercer.-. Notificar aquest acord d’aprovació inicial; als caps de l’Àrea d’Urbanisme,
l’Àrea de Serveis, l’Àrea de Medi Ambient i de la Policia Local, al senyor Xavier
Vilaseca Giralt i a la senyora Carme Lemus Tomàs.

3.2 PROJECTE PER A L’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA I VORERA A L’AV.
D’ESPANYA, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA FLOREAL I L’AV. DE LA
GENERALITAT, A PALAFRUGELL.-(Exp. 20/2010). Aprovació inicial .Vist el Projecte per a l’ampliació de la calçada i vorera a l’Avinguda d’Espanya, tram
comprés entre la Plaça Floreal i l’Avinguda de la Generalitat, a Palafrugell, redactada
per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament i que es composa de memòria, pressupost, plànols i annexos d’informació,
amb un pressupost d’execució per contracte de tres-cents noranta-sis mil cinc-cents
quaranta-cinc euros amb sis cèntims, amb el 21 % d’IVA inclós (396.545,06 €).
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres
locals, i l’article 219 de la Llei Municipal i de règim local, pel que fa a la documentació
que han de contenir aquests projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte per a l’ampliació de la calçada i vorera a
l’Avinguda d’Espanya, tram comprés entre la Plaça Floreal i l’Avinguda de la
Generalitat, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, pressupost,
plànols i annexos d’informació, amb un pressupost d’execució per contracte de trescents noranta-sis mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb sis cèntims, amb el 21 %
d’IVA inclós (396.545,06 €).
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Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un
període d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal (www.palafrugell.net),
de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels Ens Locals.
Tercer.-. Notificar aquest acord d’aprovació inicial; als caps de l’Àrea d’Urbanisme,
l’Àrea de Serveis, l’Àrea de Medi Ambient i de la Policia Local, als senyors Luís Lozano
González i Ignacio Millet Urgelles i a la senyora Ana Maria Reyes Notario.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE,
REPÀS ASFÀLTIC D'UN TRAM DEL CARRER CREU ROQUINYOLA I EL REPÀS
ASFÀLTIC D'UN TRAM DE CALÇADA I SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA
D'AIGUA POTABLE, AL CARRER BARRIS I BUIXÓ, A PALAFRUGELL.Adjudicació.
Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat del contracte per a les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable i el
repàs asfàltic d’un tram del carrer Creu Roquinyola a Palafrugell, per import de
29.675,12 € sense IVA, amb un termini previst d’execució de dos setmanes i de les
obres de repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la canonada d’aigua
potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell, per un import de 61.529,39 euros sense
IVA, i amb un termini previst d’execució de dos setmanes.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 1 d'octubre de 2013, es va aprovar el
plec de clàusules econòmico-administratives particulars reguladores de la licitació i
l’inici del procediment.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
Carrer Barris i Buixó Carrer Creu Roquinyola

Empresa
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
AGLOMERATS GIRONA SA
RUBAU TARRÉS SAU
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa RUBAU TARRÉS SAU, avinguda Girona, 33
(17142) VERGES, amb NIF: A-17018813, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per l’execució de les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable i el
repàs asfàltic d’un tram del carrer Creu Roquinyola a Palafrugell, pel preu de
23.947,82 euros IVA exclòs, i de les obres de repàs asfàltic d’un tram de calçada i
substitució de la canonada d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell, pel
preu de 49.715,75 euros IVA exclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905 “millores
urbanes” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per valor de 1.197,39 € i de
2.485,78 € respectivament.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER BRUGUEROL AMB BEETHOVEN DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha
fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer Bruguerol amb Beethoven de
Palafrugell, i s’observa que el solar presenta un estat greu d’abandonament, ple de
vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i també té el forat de l’antiga grua
que pot originar perill per la seguretat i la salut de les persones i perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns llindants a la parcel·la
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 :
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Primer.- Requerir inicialment a INVERSIONS I PROMOCIONS GRUP ATER SL, amb
NIF número B17560111, amb domicili al carrer Picasso, 40 (17200) Palafrugell, perquè
en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a
netejar la parcel·la i tapar el forat on abans hi havia els fonaments d’una antiga grua
situada al carrer Bruguerol amb Beethoven s/n 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, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
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.

5.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER RONDA CORAL, 22 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013 el Tècnic de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Ronda del Coral, 22 de Llafranc, i
s’observa que a la parcel·la hi ha vegetació que sobrevola el mur, ocupant la via
pública i entorpint el pas dels vianants per la vorera.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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 :
JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013

8

Primer.- Requerir inicialment al senyor ALBERT RIBO ROVIRA, amb domicili al carrer
Ronda Coral, 22 (17211) Llafranc, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la vegetació que sobrevola el mur,
ocupant la via pública i entorpint el pas dels vianants per la vorera.
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.

5.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER FORADADA, 1-3 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 17 d’octubre de 2013 la Cap de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Foradada, 1-3 de Tamariu, i s’observa que
a la parcel·la hi ha una tanca vegetal de xiprer que sobrevola el mur, ocupant la via
pública i entorpint el pas de vianants per la vorera de la finca situada al carrer
Foradada, 1-3 de Tamariu.
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 la senyora SOPHIE ANNE MARIE COUSIN
VERRIERE, amb domicili al carrer Poblat Hípic la Borna, 2 (17255) Begur, perquè en
el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a
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retallar la tanca vegetal de xiprer de forma que aquesta no sobrevoli el mur, ocupant la
via pública, al carrer Foradada, 1-3 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.

5.4 ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER SA RONCADORA, 33 DE TAMARIU.- Aprovació.Atès que el dia 17 d’octubre de 2013 la Cap de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Sa Roncadora, 33 de Tamariu, i s’observa
que a la parcel·la hi ha una branca de pi que envaeix la via pública i oculta la
llumenera de la farola, la qual cosa impedeix la bona il·luminació del carrer.
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 JOSEP MARIA CAÑAMERAS RIBAS, amb
domicili al carrer Rubio i Ors, 93 (08940) Cornellà de Llobregat, perquè en el termini de
15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la branca
de pi que envaeix la via pública al carrer Sa Roncadora, 33 de Tamariu, fent-li
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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.

5.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER RONDA CORAL, 20 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013 el Tècnic de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Ronda del Coral, 20 de Llafranc, i
s’observa que sobrevola el mur, ocupant la via pública i entorpint el pas dels vianants
per la vorera.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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 JOSEP ROFES MENDIOLAGARAY, amb
domicili al carrer Ronda Coral, 20 (17211) Llafranc, perquè en el termini de 15 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la vegetació que
sobrevola el mur, ocupant la via pública i entorpint el pas dels vianants per la vorera.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
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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.

6.- ACTIVITATS
6.1 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT
RECREATIVA PER AMPLIACIÓ D'ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA DE BAR CAP A
RESTAURANT, DEL COMPLEX ESPORTIU MINIGOLF I SQUASH CLUB, AV DEL
MAR, 1 TITULAR SRA MARIA DOLORES GARCIA PÉREZ- EXP 1086/00G.Aprovació.Vist l’expedient que s’instrueix a petició de la Senyora MARIA DOLORES GARCIA
PÉREZ, sol·licitant Llicència Municipal d’Activitat Recreativa per l’ampliació de
l’activitat recreativa de restauració existent complementària a la principal, de BAR cap
a RESTAURANT- BAR, amb denominació comercial Terrassa Terrablanca, com a
titular de l’activitat inscrita en l’expedient 1086/00G, establiment públic– complex
esportiu de Minigolf, sales de jocs lúdics i squash club, amb activitat complementària
de Bar, establiment públic amb llicència municipal concedida per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 1984, ubicada en una terrassa exterior de l’establiment de
l’Avinguda del Mar, km 1 de Palafrugell.
Atès que en aplicació dels articles 13.1.c i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol,de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i del capítol
segon del Títol Tercer del Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desenvolupa, el
règim administratiu a que es troba sotmesa l’activitat és el de Llicència municipal
d’establiment obert al públic.
Vist l’acord de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal de la reunió del dia 11 de juliol de
2013, incorporat a l’expedient, en que examinat l’expedient AA-14/2012, s’emet
informe ambiental integrat FAVORABLE, amb indicació del compliment de les mesures
correctores que figuren en el projecte de l’activitat, en els annexos i en el mateix
informe ambiental, informe que és vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell quan
denega la llicència o imposa condicions.
Vist l’informe FAVORABLE condicionat de prevenció d’incendis de 29 de juny de 2012
emès pel Departament d’Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Generalitat de Catalunya, Regió d’Emergències de Girona, sobre el
projecte tècnic de l’activitat, amb indicació sobre l’execució i manteniment de les
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mesures de seguretat previstes en el projecte i la reglamentació d’aplicació, l’acte de
comprovació segons la Llei 3/2010, respecte l’ampliació de l’activitat d’acord amb la
documentació presentada.
Vist l’informe 057-13 FAVORABLE condicionat, unit a l’expedient, emès per l’enginyer
tècnic municipal sobre el projecte tècnic de l’activitat visat número 001803 de 05 de
juny de 2012 , redactat pel Senyor Joan Ribas Xargay, enginyer tècnic industrial
col·legiat número 10519.
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència veïnal, amb termini
de presentació d’al·legacions per trametre-les a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, i
a la resta d’òrgans que han emès informes, per tal d’incorporar-les a l’expedient, de
conformitat amb els articles 23 i 102 del Decret 112 /2010, de 31 d’agost,
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Examinada la documentació presentada, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010,
de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives que la desenvolupa, i la
normativa d’aplicació general de procediment administratiu comú.
Vista la proposta de resolucióformulada per la Regidora d'Activitats de l'Ajuntament de
Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- INFORMAR favorablement, i de forma inicial, la concessió de la Llicència
Municipal d’Activitat Recreativa per a l’ampliació de l’activitat recreativa de restauració,
BAR, existent i, complementària de l’activitat principal – complex esportiu de Minigolf,
sales de jocs lúdics i squash club-, incorporant a la llicència l’activitat de
RESTAURANT i un nou espai de terrassa exterior, en base a la documentació tècnica
unida a l’expedient.
Dades de la Llicència :
Nom comercial :
TERRASSA TERRABLANCA
Adreça establiment : Avinguda del Mar, km 1 de Palafrugell
Titular:
MARIA DOLORES GARCÍA PÉREZ
Avinguda del Mar, km 1 de Palafrugell
Persones responsables / representants : MARIA DOLORES GARCÍA PÉREZ
Data d’atorgament: Data de la Resolució de Llicència Municipal d’Activitat Recreativa
de l’ampliació sol·licitada.
Vigència : Indefinida
Revisions :
Revisió periòdica cada 4 anys a partir de la Resolució de Llicència
Municipal d’Activitat Recreativa de l’ampliació sol·licitada.
Tipus d’establiment : Establiment fix, amb terrassa a l’aire lliure.
Espectacle públic o activitat recreativa :
RESTAURANT - BAR
Horari : General ( Ordre INT 358/11, de 19 de desembre per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
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recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i el Reglament 112/2010 que la
desenvolupa)
Aforament màxim autoritzat :
1282 persones
Valor màxim d’emissió sònica:
Activitat autoritzada : ( RESTAURANT- BAR) : No procedeix, únicament es permet
música de fons ambiental.
Per possibles activitats extraordinàries musicals autoritzades puntualment:
85 dBA (zona central)
82 dBA (zona oest)
75 dBA (zona est)
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la Llicència al compliment de les següents
condicions:
1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic i
a la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient.
2. Les activitats que es duran a terme seran únicament les incloses a la llicència,
qualsevol modificació d’activitats haurà de ser sol·licitada o comunicada a
l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.
3. L’activitat haurà de complir amb els nivells d’immissió sonora a l’exterior per una
zona de sensibilitat acústica alta (55/55/45 dBA dia/vespre/nit), d’acord amb el
Decret176/2009, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i l’Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions de Palafrugell, en els habitatges veïns més propers i en les zones
ocupables més properes del càmping La Siesta.
4. En el supòsit que puntualment s’autoritzi alguna activitat extraordinària musical, els
nivells màxims d’emissió acústica a l’interior de l’establiment hauran de ser de 85 dBA
(zona central), 82 dBA (zona est) i 75 dBA (zona oest).
Aquestes activitats hauran de disposar d’un limitador enregistrador de so que
compleixi els requeriments tècnics i d’instal·lació que estableix l’annex 13 de
l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Palafrugell .
Tercer.- S’estableix un període de posada en funcionament de l’activitat de 2 mesos,
l’inici del qual haurà de ser comunicat a l’Ajuntament per l’entitat col·laboradora de
l’Administració encarregada de dur a terme els controls inicials.
Dins d’aquest període de posada en funcionament de l’activitat el titular de l’activitat
haurà de lliurar a l’Ajuntament la següent documentació :
a)
L’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis, duta a terme per una
entitat de control autoritzada, d’acord amb l’art. 21.2.b de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
b)
L’acta favorable del control inicial de l’activitat, en el termes de l’article 131 del
Decret 112/2010.
c)
Estudi acústic in situ, dut a terme en condicions normals de funcionament, que
justifiqui el compliment de l’Ordenança de soroll de Palafrugell, particularment pel que
fa a la immissió en els receptors sensibles més propers a l’activitat, habitatges i
càmping La Siesta.
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d)

Certificat final del tècnic responsable del projecte.

Si transcorregut el termini de posada en funcionament de l’activitat no s’ha lliurat la
documentació requerida, s’haurà de cessar l’activitat, tret que s’hagi acordat una
pròrroga.
Quart.- Aquest acord adopta la figura de proposta de resolució, d’acord amb l’article
103 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives, incorpora les condicions i observacions imposades per l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal, per la resta d’òrgans que han emès informes preceptius i pels
serveis tècnics municipals, i serà notificat a les persones interessades, a l’òrgan
ambiental competent i a la resta d’òrgans que han emès informes, per tal que dins el
termini de deu dies, a partir de rebre’l, puguin formular-hi les al·legacions que creguin
oportunes, abans de dictar la resolució definitiva.
Aquesta proposta de resolució s’emet sens perjudici de les atribucions d’altres
autoritats o organismes, salvant els possibles drets de tercers, i amb subjecció a la
normativa urbanística i de la regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives vigents, i del projecte presentat.

6.2 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
ANNEX II CODI 12.20 I 12.47 RENTAT DE VEHICLES AMB INSTAL•LACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE, EXP LLAM2012000002, TITULAR
PROGERAL IBÉRICA SA, AV GENERALITAT 31 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist l’expedient LLAM2012000002 que s’instrueix a nom de l’empresa PROGERAL
IBÉRICA SA, amb NIF A-6289199, representada per la Senyora Jacqueline Luccioni
Franchi, sol·licitant Llicència ambiental per la instal·lació d’una activitat de centre de
rentat de vehicles amb estació de servei, ubicada a l’avinguda Generalitat, número 31
de Palafrugell.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres per en la reunió del dia
11 de juliol de 2013, en que examinat l’expedient AA-25/2012 PROGERAL IBÉRICA
SA- Centre de rentat de vehicles i estació de servei- Palafrugell, s’emet informe
ambiental FAVORABLE sobre la suficiència i idoneïtat del Projecte Tècnic visat
2012912722 de 3 d’agost de 2012 i Annex al Projecte visat 2012915934 de 22
d’octubre de 202, redactats per l’enginyera tècnica industrial Sra. Cristina Tacón
Martínez, i als Annexos redactats per l’enginyer tècnic Sr. Juan Carlos Castillo Cerezo,
visats 2012919286 de 20 de desembre de 2012 i 2013904948 de 11 d’abril de 2013,
s’emet informe ambiental integrat que és vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell
quan denega la llicència o imposa condicions.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres en la reunió del dia 5 de
setembre de 2013, en que examinat l’Annex al Projecte Tècnic, amb número de visat
2012909853, de 16 de juliol de 2013, amb resultat de que la modificació comunicada
no suposa un canvi substancial de l’activitat, i s’emet informe ambiental integrat que és
vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell quan denega la llicència o imposa
condicions.
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Atès que l’Enginyer Tècnic Municipal emet informe 086-13 FAVORABLE condicionat,
unit a l’expedient, de 18 de setembre de 2013, sobre la documentació tècnica unida a
l’expedient.
Atès que, un cop verificada la suficiència i idoneïtat de l’estudi ambiental i la resta de
documentació presentada, s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència
veïnal, amb termini de presentació d’al·legacions, per trametre-les a l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal i a la resta d’òrgans que han emès informes, per tal d’incorporarles a l’expedient, de conformitat amb l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Examinada la documentació presentada, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i la normativa d’aplicació general de
procediment administratiu comú.
Vista la proposta d'acord de Junta de Govern Local formulada per la Regidora
d'Activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- INFORMAR favorablement, i de forma inicial, la concessió de la llicència
ambiental per la instal·lació de l’activitat de rentat de vehicles amb subministrament de
combustible, en base a la documentació tècnica unida a l’expedient, amb les següents
dades:
Tipus d’Activitat: Rentat de vehicles en autoservei ( 2 pistes ), amb unitat de
subministrament de combustible.
Classificació de l’activitat: Codi 12.20 venda al detall de carburants per a motors de
combustió interna i 12.47 instal·lacions de neteja de vehicles, Annex II de la Llei
20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Emplaçament: Avinguda Generalitat, 31 de Palafrugell
Titular:
PROGERAL IBÉRICA SA
NIF A-62989199
Av de la Constitució, 85-D, 08860 Castelldefels.
Representants: Sra Jacqueline Luccioni Franchi, 369690746-E
Data d’atorgament: Pendent d’emissió de la Resolució definitiva de Llicència Ambiental
Vigència: Indefinida a partir de la Resolució definitiva de Llicència Ambiental
Controls periòdics: Segons estableix la Llei 20/2009, cada 6 anys a partir de la data
de d’emissió de la Resolució definitiva de la Llicència Ambiental
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la Llicència a les següents condicions:
- Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic
i la resta de documentació tècnica presentada en la tramitació de l’expedient.
- L’activitat disposarà de totes les llicències, autoritzacions i/o inscripcions a que
estigui sotmesa d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
- El paviment de la zona de recàrrega de combustible als vehicles i de la zona de
recàrrega dels dipòsits de combustible de l’estació de servei haurà de disposar dels
pendents adients perquè estiguin connectades al sistema de tractament de les aigües
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residuals previst en el projecte i annexos presentats.
Les aigües residuals abocades són del tipus industrial i, per tant, podran ser
abocades segons les limitacions establertes en l’Annex II marcades pel Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
- L’activitat haurà de presentar l’informe preliminar del sòl a l’Agència de Residus de
Catalunya d’acord amb el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la
declaració de sòls contaminants.
- Tots els punts de llums exteriors hauran de tenir un Flux d’Hemisferi Superior (FHS)
màxim del 15%.
Els nivells d’il·luminació en les zones de circulació hauran de complir amb la
Instrucció Tècnica complementària EA-02 del Reial Decret 1880/2008, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior.
Tercer.- S’estableix un període de posada en marxa de l’activitat, d’una durada
màxima d’un mes, dins del qual el titular de l’activitat haurà de lliurar a l’Ajuntament
l’acta del control inicial, duta a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració
ambiental, en els termes que estableixen els articles 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
El període de posada en marxa de l’activitat s’iniciarà en el moment que l’entitat
col·laboradora de l’Administració ambiental encarregada de dur a terme el control
inicial ho comuniqui a l’Ajuntament.
Si un cop acabat el període de posada en marxa de l’activitat no s’ha dut a terme el
control inicial de l’activitat, o si ha tingut resultat desfavorable, el funcionament de
l’activitat haurà de cessar, tret que s’hagi acordat una pròrroga.
Quart.- Aquest acord adopta la figura de proposta de resolució provisional, d’acord
amb l’article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental
de les Activitats. Resta supeditat a l’estricte compliment de les condicions i
observacions imposades per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i per la resta
d’Òrgans Tècnics que han emès informes preceptius i pels Tècnics Municipals, i es
notificarà a les persones interessades, a l’Òrgan Tècnic Ambiental i a la resta d’Òrgans
Tècnics, per tal que dins el termini de quinze dies, a partir de rebre’l, puguin formular-hi
les al·legacions, presentar els documents i les justificacions que considerin oportunes,
abans de dictar la resolució definitiva.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística, de regulació
ambiental de les activitats, i del projecte presentat i la resta de documentació tècnica
lliurada.

6.3 RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT
RECREATIVA PER BAR AMB TERRASSA INTERIOR A L'AIRE LLIURE, C. SANT
MARTÍ, 2 DE PALAFRUGELL, EXPEDIENT LLAM2012000001, TITULAR SRA EVA
SÁNCHEZ AGUIRRE.-Aprovació.-.JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013
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Vist l’expedient LLAM2012000001 que s’instrueix a nom de la Senyora EVA
SÀNCHEZ AGUIRRE, sol·licitant Llicència municipal d’activitat recreativa per un
establiment obert al públic de restauració tipus Bar, amb terrassa interior o espai
complementari a l’aire lliure, ubicat al carrer Sant Martí, número 2 de Palafrugell, amb
denominació comercial Bar Butik.
Atès que en aplicació dels articles 13.1.c i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol,de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i del capítol
segon del Títol Tercer del Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desenvolupa, el
règim administratiu a que es troba sotmesa l’activitat és el de Llicència municipal.
Atès que en l’acord de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal en la reunió del dia 7 de
març de 2013, incorporat a l’expedient, un cop examinat l’expedient AA-18/2012,
s’emet informe ambiental integrat FAVORABLE, amb indicació de compliment de
mesures correctores, informe que és vinculant par a l’Ajuntament de Palafrugell quan
denega la llicència o imposa condicions.
Atès a l’informe 066-12, unit a l’expedient, emès per l’enginyer tècnic municipal sobre
el projecte tècnic de l’activitat de juny de 2012, l’annex 1 i annex 2 al projecte tècnic,
de juny i juliol de 2012, redactats pel Senyor Gabriel Castelló i Miró, enginyer tècnic
industrial col·legiat número 12089, amb resultat favorable amb observacions.
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència veïnal, amb termini
de presentació d’al·legacions per trametre-les a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal,
per tal d’incorporar-les a l’expedient, de conformitat amb els articles 23 i 102 del Decret
112 /2010, de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives.
Atès que no s’han realitzat al·legacions a la Proposta de Resolució de Llicència
Municipal d’activitat recreativa per un bar amb terrassa interior, a nom d’EVA
SÁNCHEZ AGUIRRE, expedient LLAM2012000001, emesa per l’Ajuntament de
Palafrugell, per acord de Junta de Govern Local en sessió de 23 d’abril de 2013, en
aplicació de l’article 103 del reglament 112/2010, de 31 d’agost, d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Examinada la documentació presentada, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010,
de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives que la desenvolupa, i la
normativa d’aplicació general de procediment administratiu comú.
Vista la proposta de resolució formulada per la Regidora d’Activitats de l’Ajuntament
de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar la llicència municipal d’activitat recreativa per la instal·lació d’un
establiment públic de restauració tipus bar, amb terrassa interior a l’aire lliure, en base
a la documentació tècnica unida a l’expedient, amb les següents dades:
JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013
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Nom comercial:
Bar BUTIK
Adreça establiment: c. Sant Martí, número 2 de Palafrugell
Titular:
EVA SÁNCHEZ AGUIRRE
C. dels Forns, número 19 de Palafrugell
Persones responsables / representants:
Data d’atorgament de la llicència: 28 d’octubre de 2013
Vigència:
Indefinida
Revisions o controls periòdics: Controls periòdics cada 4 anys a partir de la data
d’atorgament de la llicència
Tipus d’establiment: Establiment obert al públic independent, fix, local tancat,
permanent no desmuntable, cobert parcialment.
Espectacle públic o activitat recreativa: Bar
Horari: General ( Ordre INT 358/11, de 19 de desembre per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i el Reglament 112/2010 que la
desenvolupa)
Aforament:
77 persones
Valor màxim d’emissió sònica: No, en tot cas música de fons ambiental.
Segon.- CONDICIONS SINGULARS:
1. Atès que l’edifici disposa d’un únic accés, no hi podrà haver cap altre ús
diferent en les plantes superiors.
2. L’horari de funcionament de la terrassa exterior haurà de ser fins les 23 hores.
3. L’activitat haurà de complir els nivells d’immissió sonora a l’exterior per una
zona A4 ( 55/55/45 Dba dia/vespre/nit, a les façanes interiors que donen al pati
interior) i per una zona B1 ( 60/60/50 dBA dia/vespre/nit, a les façanes que
donen al carrer Sant Martí) d’acord amb el mapa de capacitat acústica de
Palafrugell.
4. L’activitat està sotmesa a un control inicial i a controls periòdics, d’acord amb
els articles 131 i 132 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Aquest Resolució d’atorgament de Llicència Municipal d’activitat recreativa, resta
supeditada a l’estricte compliment de les condicions i observacions imposades per
l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i pels tècnics municipals, i es notificarà a les
persones interessades, a l’Òrgan Ambiental i a la resta d’òrgans.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística i de la regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives vigents, i del projecte
presentat.

7.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
7.1

BAIXES

D'OFICI
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NO

CONFIRMACIÓ
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ESTRANGERS.
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 38 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.

Document

10513979
X7035187
1642382358
01AA54367
991034301638
10827542
010134100746
10699145
X1490257H

Nom complet

Adreça
C BAIX, 11
CONVENT,HUGO
17124 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P01 1
FLUTUR,SIMION
17200 PALAFRUGELL
PRAGE MUSCLERA, 2
GRIGG,ANTHONY
17212 PALAFRUGELL
LINDNER,HORST
C FRANCESC ESTRABAU, 15
GUNTER OSWALD
17210 PALAFRUGELL
C BARCELONA, 15 P01 B
AISSA,TAKHALLOUFT
17200 PALAFRUGELL
C CALA DEL VEDELL, 10
PEREZ,ANNE MARIE
17210 PALAFRUGELL
C SANT SEBASTIA, 66 Esc 4 P03 1
CHIRA,ADRIANA
17200 PALAFRUGELL
LIEVRE,MONIQUE
C PORT PELEGRI, 14 P02 30
ALBERTE EMMA
17210 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 32 P02 3
IAMANDI,ANICA
17200 PALAFRUGELL
QUARSEBO*REGUANT,VI C LLUIS COMPANYS, 5 P02 B
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BEKA

10915250
06864387
9443262
060164020
060164022
10699897
02YK89724
X2919403
09302675
08494409
06380459
X2845206
991013100120
10698790
10698734
07429590
X1923351
105856954
038075432
07467466

17200 PALAFRUGELL
PL PALMERES, 47
BANCEANU,GHENA
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P07 K
MUSELIN,MARTA
17200 PALAFRUGELL
C LLUNA, 31 P02 4
GRIGORAS,ANAMARIA
17200 PALAFRUGELL
C NOTARIA, 10
BENLI,KASHMIN MEERA
17200 PALAFRUGELL
C NOTARIA, 10
PURI,SEEMA KUMARI
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 23 P01 3
VASILACHE,VIRGIL
17200 PALAFRUGELL
MEDUS,PHILIPPE RENE C CALA DEL VEDELL, 10
ANDRE
17210 PALAFRUGELL
C PUIGVENTOS, 2
LOFFELHARDT,DIETMAR
17212 PALAFRUGELL
C HORTAL D'EN POU, 30 P03
CIOBANICA,GHEORGHE
17200 PALAFRUGELL
COVACI,VOICHITA
C HORTAL D'EN POU, 60 P02 2
ADRIANA
17200 PALAFRUGELL
C HORTAL D'EN POU, 60 P02 2
KARACSONY,LAYOS
17200 PALAFRUGELL
C PUIGMAL, 5 Esc P P05 3 17212
TERWANGE DE,AMAURY
PALAFRUGELL
C FRANCESC DE BLANES, 44 P01
BLASCO,ALAIN MICHEL
1 17211 PALAFRUGELL
MELINTE,COSMIN
C MIGUEL HERNANDEZ, 17 P01 2
ANDREI
17200 PALAFRUGELL
C MIGUEL HERNANDEZ, 17 P01 2
BAGU,RUSANDA
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
BULIGA,TOADER
Esc E P04 C
17200 PALAFRUGELL
C RAVAL SANT PONÇ, 21
DODWORTH,ANTONY
17200 PALAFRUGELL
DODWORTH,CHARLOTT C RAVAL SANT PONÇ, 21
E HANNAH
17200 PALAFRUGELL
DODWORTH,JANET
C RAVAL SANT PONÇ, 21
REBECCA
17200 PALAFRUGELL
SOLCAN,ECATERINA
C TORROELLA, 124 Esc A P01 2
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06309103

APETROAIEI,MIHAI
FLORIN

A00694197

RANDON,DAVIDE

11365365

BOGA,COSMIN MARIUS

08411332

BOBOCEL,MARCEL

09867936

FILIP,VICTORIA

NB8133140

HAMZAOUI,ZAKARIA

09094747

POP,IUDIT

X4471512

URBINELLI,FABIO

17200 PALAFRUGELL
C TORROELLA, 124 Esc A P01 2
17200 PALAFRUGELL
C HORTAL D'EN POU, 43 P02
17200 PALAFRUGELL
C ANGELS, 6 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P03 1
17200 PALAFRUGELL
C CONSTANCIA, 1 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C TARONGETA, 117
17200 PALAFRUGELL
C ANGELS, 6 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C RAVAL INFERIOR, 17 P01
17200 PALAFRUGELL

8.- ASSESSORIA JURÍDICA
8.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR MANEL MARIN PRIEGO.
Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de dos-cents setze euros amb cinquanta-cinc cèntims (216,55 €), interposada pel
senyor Manel Marin Priego, amb data d’entrada 9 de juliol de 2013 i número de
registre 9698, per danys materials al vehicle matrícula 7619-HJP, produïts, segons ell,
al col·lidir un neumàtic del vehicle amb la vorera.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar audiència
al 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 que no es va demanar per l’interessat l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
Atès el contingut de l’informe emès per la Policia Local, de data 16 de juliol de 2013.
Atès que del que s’ha exposat, de la documentació obrant a l’expedient i dels
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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 Manel Marin Priego.

9.- CULTURA
9.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB COFFENA PER A LA CELEBRACIÓ DE
LA CAVALCADA DE REIS 2014.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la
Comissió de Festes de Nadal (COFFENA), NIF G17872912 i domicili al carrer Progrés,
13 de Palafrugell, per a l'organització de la Cavalcada de Reis 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la
Comissió de Festes de Nadal (COFFENA), per a l'organització de la Cavalcada de
Reis 2014. L'import d'aquest conveni puja a la quantia de quatre mil cinc-cents euros
(4.500,00 €).
Segon.- Procedir al seu pagament d'acord amb els terminis i les condicions establertes
al conveni de col·laboració i aplicar la despesa amb càrrec a la partida de Festes
Populars 41.331.22609.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

10.- JOVENTUT
10.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'INSTITUT
BAIX EMPORDÀ.- Aprovació.
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Atès que l’Institut Baix Empordà de Palafrugell, centre depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d’alumnes del curs de Gestió administrativa a l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat en acollir aquest tipus de tasques
formatives.
Atès que s’ha realitzat una proposta de conveni entre l’Àrea de Joventut i l’Institut Baix
Empordà per a la realització de les pràctiques de formació de l’alumna Alba Barnés
Martínez, amb data d’inici el 28 d’octubre de 2013 i de finalització el 14 de març de
2014, amb un total de 350 h i en l’horari de 16.00 a 20.00 h, dilluns a divendres.
Atès l'interès de l’Àrea de Joventut en acollir aquest tipus de tasques formatives.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut Baix Empordà..
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

11.- MEDI AMBIENT
11.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA COMPOSTAIRES - GENER-ABRIL 2013
Atès que el 2007 es va iniciar una campanya de compostatge casolà i que el 15 de
març de 2012 es va fer una nova campanya en l’àmbit de Pla de Barris.
Atès que per inscriure’s a la campanya i adquirir un compostador calia prèviament
efectuar el pagament d’una fiança de 30 euros (campanya 2007) i 20 euros (campanya
de 2012).
Atès que la devolució d’aquesta fiança s’efectua per mitjà de les visites
d’assessorament quan es comprova que les persones inscrites usen correctament el
compostador.
Atès tots els punts que s’han exposat anteriorment, es considera oportú, aprovar la
devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la taula
següent. El sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el document
informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es
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detallen a la taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de
complimentar el document informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució
de la fiança.
Nº INSCRIPCIÓ CAMPANYA
294
295
291
292

COGNOM I NOM
Cuesta Grande, Xavi
Cavenati, Domingo
Sabrià Benito, Sergi
Teixidor Pi, Jordi

IMPORT
20 €
20 €
20 €
20 €

158

Garcia Dalfó, Enriqueta

20 €

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Tresoreria, l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de
Medi Ambient.

12.- TRESORERIA
12.1 SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS, MES DE SETEMBRE 2013.- Aprovació.-

D'AIGUA A GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
setembre de 2013, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota
2.978,63
(2) Consum
10.562,47
Sobreelevació
Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ
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61
16.661
0

B. IMPOS.

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

13.541,10
72,41
77,10
2.621,66
3.372,80
6,37
19.691,44

1.354,11
7,24
1.361,35

16,19
16,19

14.895,21
79,65
93,29
2.621,66
3.372,80
6,37
21.068,98

16.574,38
16.574,38
36.265,82

1.657,44
1.657,44
3.018,79

16,19

18.231,82
18.231,82
39.300,80
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Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2013, grans
consumidors, que importa la quantitat total de TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (39.300,80 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

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

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS – Reclamacions.13.1.1 RECLAMACIÓ SERGIO MORGADO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
I COMPENSAR-LA
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12110 de data 06 de setembre de 2013,
presentada pel senyor MORGADO GONZALEZ, SERGIO, en la qual sol·licita que la
devolució dels 700 Euros pagats l'Ajuntament de Palafrugell, a compte del concepte
Aigua, li sigui compensat dels rebuts pendents existents a la recaptació municipal.
Vist l'informe emès per la Tresoreria Municipal en data 23 d'octubre de 2013, que diu
textualment el següent: “A nom del senyor SERGIO MORGADO GONZALEZ amb
JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013

26

D:N.I. 40531407W, figura ingressada la quantitat, de: set cents euros (700,00 euros),
en concepte de pagaments a compte de factures d’aigua corresponents al 1r, 2n, 3r i
4rt trimestres de 2012 amb núm. pòlissa 4.468.674(s’adjunta còpia dels documents
formals dels ingressos realitzats entre el 13/08/2012 i el 9/08/2013).
Segons informe de Sorea de data 1/10/2013, (que s´adjunta) el deute ha estat liquidat
en la seva totalitat, per això procedeix la devolució dels set cents euros (700,00 euros)
en concepte d’ingressos indeguts a favor del senyor MORGADO.
Comprovat a data d’avui que el senyor MORGADO manté un deute amb la recaptació
municipal de : mil set cents dotze euros amb cinquanta quatre cèntims (1.712,54
euros), seria procedent acordar la oportuna compensació dels crèdits en la part
concurrent dels mateixos.”
Atès l'article 72 de la General de Tributària, que diu textualment el següent: “
Article 72. Compensació a instància de l'obligat tributari.
1. L'obligat tributari pot sol·licitar la compensació dels deutes tributaris que estiguin
tant en període voluntari de pagament com en període executiu.”
Vist que es comprova que el senyor MORGADO GONZALEZ, SERGIO, té un deute
amb la recaptació municipal en concepte d’IBI (Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ) i d'VTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) de l’any
2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MORGADO
GONZALEZ, SERGIO, per import de SET-CENTS EUROS ---700 €--- en concepte
d’Ingrés indegut per deutes pendents per aigua.
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb els rebuts núm. 512847 fracció 6a, rebut 542448 i rebut 580241.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

13.1.2 RECLAMACIÓ SPEOS
2N.TRIM/2013. ESTIMACIÓ.

S.A.

NOVA

LIQUIDACIÓ

REBUT

AIGUA

Vista la queixa de data 5 d’agost de 2013 presentada a nom d’SPEOS, S.A. amb NIF
núm. A78882149 sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/02 de subministrament
d’aigua de la pòlissa 4468621.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 5 d'agost de 2013, referent a la
reclamació a nom de SPEOS S.A., amb NIF. A78882149 del contracte del cr. Del
Golfet nº 10 de Calella de Palafrugell, els informem:
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Que s’han facturat 166m3 en la liquidació del període 2013/02 quan s’haurien de
haver facturat 61m3, degut a una lectura en base a estimació. Procedim a fer el càlcul
que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2013/02
-lectura correcta 2793m3
-facturats 166m3 i s’haurien d’haver facturat 61m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2013/02.”
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:
2013/02

Tarifa

pòlissa 4468621
M3. Consum

Consum
FACTURAT
166

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

14,40
0,3615
0,6500
1,0863

14,40 €
30
10,85 €
30
19,50 €
106 115,15 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
159,89 €
15,99 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

2,3400
21%

2,34 €
0,49 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25%

36,37 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Sobreelevacio
IVA Sobreelevacio
Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM

0,1128
10%

166 18,72 €
1,87 €

0,4469
1,0294
2,5735

27
18
9

prevenció
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12,07 €
18,53 €
23,16 €
28

ACA-3º TRAM

4,1176

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

112 461,17 €
514,93 €
51,49 €
839,71 €

10%

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua
corresponent al període 2013/02, d’acord amb el següent detall:
2013/02

Tarifa

pòlissa 4468621
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Consum
CORRECTE
61

14,40
0,3615
0,6500
1,0863

14,40 €
30 10,85 €
30 19,50 €
1 1,09 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
45,83 €
4,58 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

2,3400
21%

2,34 €
0,49 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25%

7,86 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Sobreelevacio
IVA Sobreelevacio
Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,1128
10%

61 6,88 €
0,69 €

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

27
18
9
7

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

12,07 €
18,53 €
23,16 €
28,82 €
82,58 €
8,26 €
197,11 €

Tercer.- La nova liquidació amb el consum correcte, s’haurà de fer efectiva a les
Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
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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 la present resolució a SOREA i a l’interessat.

13.1.3 RECLAMACIÓ PEDRO PASCUAL MACHO. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT
AIGUA 2N. TRIM/2013. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 21 d’agost de 2013 a nom de PEDRO PASCUAL MACHO ,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n.
Trimestre de 2013, amb núm. de pòlissa 4455847, al·legant lectura errònia.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l´ instància de data 21 d'agost de 2013 referent a la reclamació a
nom de Pedro Pascual Macho, de l'Av. Garcia Lorca nº 14 7-B-A de Palafrugell,
els informem:
Que s´ han facturat 227m3 en la liquidació del període 2013/02 quan s'haurien de
haver facturat 42m3, degut a un error en la lectura del comptador. Procedim a fer els
càlculs que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2013/02
- lectura errònia 4778 lectura correcta 4593
- facturats 227m3 i s´haurien d'haver facturat 42m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut corresponent al 2013/02 per
un import de 375,08€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del
període 2013/02, que consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2013/02

Tarifa
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Consum FACTURAT
30

M3. Consum

227

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,5902

227

7,20 €
133,98 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
141,18 €
14,12 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

33,49 €

Brosses

0,0000

0,00 €

prevenció

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,7371

227

167,32 €

167,32 €
16,73 €
375,08 €

10%

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, del
període 2013/02, d’acord amb el següent detall:
2013/02

Tarifa

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

Consum CORRECTE
42

7,20
0,5902

Arbitri Municipal
Total aigua
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7,20 €
24,79 €

0,00 €
31,99 €
31

IVA aigua

10%

3,20 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

6,20 €

Brosses

0,0000

0,00 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

0,7371

10%

42

30,96 €

30,96 €
3,10 €
77,68 €

Tercer.- Els ingressos s’hauran de fer efectius 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 la present resolució a SOREA i a l’interessat.

13.1.4 RECLAMACIÓ ALPACA ASESORES
LIQUIDACIONS AIGUA 2012. DESESTIMACIÓ.

S.L.

SOL·LICITUD

REVISIÓ

Vista la queixa de data 11 d’octubre de 2013 presentada pel Sr. FRANCISCO
GUARNER MUÑOZ en representació d’ALPACA ASESORES SL amb CIF
B62787536, sol·licitant la suspensió de l’ordre de tall de subministrament, la revisió del
consum de les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua 2012 amb núm.
de pòlissa 4470796 i el fraccionament del pagament de les liquidacions pendents.
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Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
Es proposa:
“En contestació a la instància presentada en data 30 d’agost per Francisco Guarner
Muñoz com a representant de Alpaca Asesores SL amb CIF B62787536 del Cr. Pau
Casals 47 2 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la factura 2012/04, una
comprovació de la lectura i la suspensió de l’ordre de tall del subministrament.
Informem que un cop comprovat l’historial, hem pogut constatar que les lectures es fan
periòdicament sense cap incidència, essent aquestes correlatives. Durant el trimestre
2012/04 es va registrar un consum més alt de l’habitual, però en data 29/11/12 es va
procedir a realitzar una inspecció de l’ esmentat comptador i la lectura era la mateixa.
L’avís de suspensió es va anular degut a la tramitació de la reclamació feta per part del
client, no obstant, un cop resolta la mateixa el contracte queda subjecte a possibles
talls en el futur en cas de no abonar-se les factures.
Actualment el contracte té tres factures pendents, per un import total de 2011,35€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel que fa a la revisió de les liquidacions
de 2012.
Segon.- Notificar la present sol·licitud de fraccionament del pagament de les
liquidacions pendents, a la Tresoreria Municipal per tal de que es faci la tramitació
mitjançant Resolució d’Alcaldia expressa, que serà notificada a l’interessat.
Tercer.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat, a la Tresoreria Municipal i a SOREA.

13.1.5
RECLAMACIO
MONTSERRAT
DEVOLUCIÓ RECÀRREC LIQUIDACIO IBI

ALSINA

DESESTIMAR

RECURS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12382 de data 13 de setembre de 2013,
presentada per la senyora GALLART ALSINA, MARTA, en representació de la senyora
ALSINA FELIP, MONTSERRAT, sol·licitant li sigui retornat l'import pagat en concepte
de recàrrec de constrenyiment del rebut núm. 564859.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 16 d'octubre de 2013, que diu
textualment el següent:
“Les notificacions en via voluntària de la liquidació es van adreçar al domicili de la Sra.
Alsina a Matadepera, domicili que figurava en la escriptura de compravenda de l’any
2010 i on es van rebre l'avís de pagament dels anys 2011 a 2013 (degudament pagats
en via voluntària).
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La nova liquidació de l’any 2012 va ser retornada pel servei de correus amb la
indicació “adreça incorrecta (10 h. del 14/12/2012) i notificat el requeriment en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona de 05/03/2013.
La provisió de constrenyiment també va ser adreçada a Matadepera, sent rebuda, en
aquesta ocasió, en data 30/08/2013 i ingressada a la Recaptació municipal de
Palafrugell en data 03/09/2013. Amb la mateixa data, la Sra. Alsina va sol·licitar el
canvi de domicili fiscal de Matadepera a Palafrugell (instància registre d’entrada núm.
11952).
L'article núm. 112 punt 1 de la Llei 58/2003, General Tributària, disposa el següent: 1.
Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant
per causes no imputables a l’Administració i intentada almenys dues vegades en el
domicili fiscal, o en el designat per l’interessat si es tracta d’un procediment iniciat a
sol·licitud d’aquest, s’han de fer constar en l’expedient les circumstàncies dels intents
de notificació. És suficient un sol intent quan el destinatari consti com a desconegut en
el dit domicili o lloc.
L'article núm. 48 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària disposa el següent: 3.
Els obligats tributaris han de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi d’aquest a
l’Administració tributària que correspongui, de la manera i en els termes que
s’estableixin reglamentàriament. El canvi de domicili fiscal no produeix efectes davant
l’Administració tributària fins que es compleixi amb l’esmentat deure de comunicació,
però això no ha d’impedir que, conforme a l’establert reglamentàriament, els
procediments que s’hagin iniciat d’ofici abans de la comunicació del canvi esmentat, es
puguin continuar tramitant per l’òrgan corresponent al domicili inicial, sempre que les
notificacions derivades d’aquests procediments es realitzin d’acord amb el que preveu
l’article 110 d’aquesta Llei.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentant per la senyora ALSINA FELIP,
MONTSERRAT per no ser procedent la devolució del recàrrec de la liquidació 593129,
corresponent, a l’Impost sobre Béns Immobles 2012.
Segon..- Notificar el present acord a la interessada i a la recaptació municipal, pels
efectes oportuns.

13.1.6 RECLAMACIÓ IMPULS LLOGUER SL, BONIFICACIÓ 50% EN LA QUOTA
DE L'IBI PELS EXERCICIS 2014 A 2016 PER QUALIFICACIÓ DEFINITIVA
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL.- Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 13265 presentada en data 2
d'octubre de 2013 pel senyor Lluís Bertran Garcia, en representació de la societat
IMPULS LLOGUER SL, on sol·licita la bonificació del 50% en la quota de l'Impost
sobre béns immobles pels exercicis 2014 a 2016, en relació a les finques amb
referència cadastral 4311219EG1441S0001FW, carrer Mestre Àngel López, 1-17 i
4310120EG1441S0014BS, carrer Begur, 132 esc. A 1, al·legant que ja han estat
qualificades definitivament com a Habitatges de protecció oficial.
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Vista la resolució de l'expedient 17-G-0002-09 i 17-G-0003-09 emesa per l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, de data 28/10/2011 i 11/11/2011 respectivament, on les dues
finques abans esmentades són qualificades definitivament com a Habitatges de
Protecció Oficial, dins el programa Pla per al dret a l'habitatge, Decret 13/2010.
Vist l’article 5è. Bonificacions de L’ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost
sobre béns immobles, que diu textualment:
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’Impost sobre Béns
Immobles les vivendes de protecció oficial durant un termini de tres períodes
impositius consecutius.
Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la sol·licitud s’haurà de presentar abans que
hagin transcorregut tres anys des de la data d’atorgament de la qualificació definitiva
de vivenda de protecció oficial , i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva
presentació.
Atès que d'acord amb les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar la bonificació del
50% en la quota de l'Impost sobre béns immobles pels exercicis 2014 a 2016, en
relació a les finques amb referència cadastral 4311219EG1441S0001FW, carrer
Mestre Àngel López, 1-17 i 4310120EG1441S0014BS, carrer Begur, 132 esc. A 1.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d'Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

13.1.7 RECLAMACIÓ. M P E APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14219 data 22 d’octubre del 2013,
presentada per la senyora M P E en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-0149-AZ,
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.
JGL2013/42 de 29 d' octubre de 2013

35

Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-0194-AZ reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-0194-AZ a nom de la senyora M P E amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
senyora M P E, tal com es detalla seguidament:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2013

612900

GI-0194-AZ

65,21 €

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

13.1.8 RECLAMACIÓ DIADEMAR 2000 SL, RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA
LIQUIDACIÓ D'IBI EXERCICI 2013.- Desestimada.Vista la instància número 13188 de data 1 d'octubre de 2013 presentada pel senyor
MARIANO GANDUXER FLORIACH, en representació de la societat DIADEMAR 2000
SL, amb CIF núm. B61532321, on presenta recurs de reposició contra el rebut
d'Impost sobre béns immobles núm. 639544, de l'exercici 2013, en relació a la finca
amb referència cadastral 7810115EG1471S0001FF, objecte tributari carrer Illa Blanca,
24-26, al·legant que aquesta liquidació està calculada sobre un valor cadastral erroni i
que actualment està recorregut davant el Tribunal Econòmic-administratiu Regional de
Catalunya, pendent de resolució.
Vist l’article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del cadastre Immobiliari, que diu textualment:
Article 4. Competències.
• La formació i el manteniment del cadastre immobiliari, així com la difusió de la
informació cadastral, és de competència exclusiva de l'Estat. Aquestes
funcions, que comprenen, entre d'altres, la valoració, la inspecció i l'elaboració i
la gestió de la cartografia cadastral, les exerceix la Direcció General del
Cadastre, directament o a través de les diferents fórmules de col·laboració que
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•

s'estableixin amb les diferents administracions, entitats i corporacions
públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la funció superior de coordinació
de valors i la d'aprovació de les ponències de valors l'exerceix en tot cas la
Direcció General del Cadastre.

Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent,
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, determinar el valor
cadastral de la vostra finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

13.1.9 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS
SOL·LICITUD REPARACIÓ AVARIA. ESTIMACIÓ.

LES

PALMERES.

Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 9877 de data 12 de
juliol de 2013 presentada per DR. GISCOM S.L. amb NIF B17967779, en
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS LES PALMERES, amb NIF
E17060708, sol·licitant la reparació d’una fuita d’aigua en el pàrquing soterrani de la
comunitat.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la instància presentada en data 12 de juliol a nom de C.P. Les
Palmeres amb CIF E-17060708, com a representant DR GISCOM SL amb CIF B17967779 del Cr. Torroella nº41 de Palafrugell, sol·licitant la reparació d’una fuita al
soterrani de l’edifici.
Els informem que després de revisar-ho i localitzar el problema, aquesta averia ja ha
sigut reparada.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Comunicar a l’interessat que l’avaria ja ha estat reparada.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a SOREA.

13.1.10 RECLAMACIÓ MANUEL SANCHEZ CRESPO. NOVES LIQUIDACIONS
AIGUA 2013/01 I 2013/02. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 2 de setembre de 2013 del Sr. MANUEL SANCHEZ CRESPO,
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amb D.N.I. núm. 40516329N, sol·licitant la revisió de les liquidacions 2013/01 i
2013/02 de subministrament d’aigua de la pòlissa 8899488.
Atès que es comprova que en data 11 de març de 2013 es va tramitar un canvi de nom
del comptador a favor del sr. Sanchez Crespo.
Atès que es comprova efectivament tal com al·lega el sr. Sanchez Crespo no es va
procedir a emetre la liquidació corresponent als dies del primer trimestre de 2013 que
el comptador constava al seu nom i per tant es va acumular en la facturació del segon
trimestre entrant a tributar en les tarifes del 3r. bloc
Vist l’informe emès per SOREA en data 17 d'octubre de 2013, que proposa facturar
39 m3 del primer trimestre i 62 m3 del segon trimestre que suposaria els 101 m3
consumits pel total del periode.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer. Donar de baixa les liquidacions en concepte de consum facturat per
subministrament d’aigua i aprovar unes noves liquidacions en concepte de consum
correcte, d’acord amb el següent detall:
2013/01

Tarifa

pòlissa 8899488
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

5,26
0,3615
0,6500
1,0863

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

39

0
0
0

5,26 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5,26 €
30 10,85 €
9 5,85 €
0 0,00 €
0,00 €
21,96 €
2,20 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
5,26 €
0,53 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,3400
21%

1,34 €
0,28 €

1,34 €
0,28 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

4,17 €

Brosses

28,6400

28,64 €

28,64 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM

0,4469

prevenció
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5,81 €

19 8,49 €
38

ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

1,0294
2,5735
4,1176

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

2013/02

Tarifa

pòlissa 8899488
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

8,50
0,3615
0,6500
1,0863

0
0
0

0,00 €
0,00 €
0,00 €

13 13,38 €
7 18,01 €
0 0,00 €

5,81 €
0,58 €
42,44 €

39,89 €
3,99 €
102,47 €

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

101

62

8,50 €
35 12,65 €
36 23,40 €
30 32,59 €

8,50 €
35 12,65 €
27 17,55 €
0 0,00 €
0,00 €
38,70 €
3,87 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
77,14 €
7,71 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

2,1700
21%

2,17 €
0,46 €

2,17 €
0,46 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

17,16 €

7,55 €

Brosses

45,7600

45,76 €

45,76 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

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

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

32
21
11
37

14,30 €
21,62 €
28,31 €
152,35 €
216,58 €
21,66 €
388,64 €

32
21
9
0

14,30 €
21,62 €
23,16 €
0,00 €
59,08 €
5,91 €
163,51 €

Segon.- L’ingrés per import de 223,54 euros (resultant de la diferència entre la
liquidació corresponent al període 2013/01 ja pagada per import de 42,44 euros i les
noves liquidacions corresponents als períodes 2013/01 i 2013/02 per import de 265,98
euros), s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
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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.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

13.1.11 RECLAMACIÓ. FUNDACIÓ LA CAIXA OBRA SOCIAL LA CAIXA.
SOL.LICITUD EXEMPCIÓ IAE. ESTIMACIÓ
Vista la instància número 14227 presentada en data 22 d’octubre del 2013 per la
senyora Esther Planas Herrera com a representant de la FUNDACIÓ LA CAIXA
OBRA SOCIAL LA CAIXA (NIF G59200006), per la qual sol.licita l’exempció i
l’anul.lació dels rebuts pendents en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013 amb número de referència
8920001513114.
Vist el que disposa l’article 15 punt 2. de la Llei 49/2002 de 23 de desembre reguladora
del Règim Fiscal de les Entitats sense ànim de lucre, el qual diu textualment:
“Tributs locals.
Les entitats sense finalitats lucratives estaran exemptes de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques per les explotacions econòmiques al fet que es refereix l’article 7
d’aquesta Llei. No obstant, les esmentades entitats hauran de presentar declaració
d’alta a la matrícula d’aquest impost i declaració de baixa en cas de cessament en
l’activitat.”
Atès que es comprova que la Fundació consta inscrita sota el protocol 117 de data 12
de gener de 1996 amb escriptura autoritzada davant de notari senyor Wladimiro
Gutiérrez i així mateix al Registre de Fundacions privades de la Generalitat de
Catalunya amb número de registre 512, reunint els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’Impost sobre Activitats Econòmiques pels
exercicis 2011, 2012 i 2013 a nom de la FUNDACIÓ LA CAIXA OBRA SOCIAL LA
CAIXA (NIF G59200006).
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal els rebuts pendents a nom de la
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, tal com segueix a continuació:
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Exercici

Número
rebut

Epígraf

Quota
municipal

Recàrrec
Diputació

Total

2011

662880

966.2

171,13 €

39,49 €

210,62 €

2012

662881

966.2

342,28 €

78,99 €

421,27 €

2013

663636

966.2

342,28 €

78,99 €

421,27 €

Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i a l’àrea d’Intervenció i
tresoreria.

13.2 NOVES
Aprovació.-

ALTES

CADASTRE

IMPOST

BENS

IMMOBLES

URBANA.-

Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana ique aquest Ajuntament ha rebut
per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel
Cadastre de Girona, compensant els imports pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents de pagament a la Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es
relacionen:
Rebut/
liquidacio

Titular

Import

636655

CAMPGRAN 78 SL

142,11

634000

ASENSIO BLSCO MERCEDES

2.048,68

636051

BUSQUETS BLAY ALBERT

111,72

636829

CANO SANCHEZ RAFAEL

111,72

637317

CASALS CREUS RAMON

142,11

637479

CASTELLA PAGES SALVADOR

215,49

638416

COMAS GIL JAUME

142,11

638881

COSTA CLAVER JOSEFA

524,73

638917

COSTANSA PICOLO ANDRES

114,25

638918

COSTANSA PICOLO DOLORES

114,25

640220

ESCRIBANO LUNA ANA

143,49
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641149

FERRER GRAU AGNES

142,11

641903

FRIGOLA BORRAS JOSEP

142,11

642248

GALLECO CANUT FRANCINA

142,11

642699

GARCIA SOLANA SERGIO

661,65

643706

GRANOLLERS MELGARES ALICIA

142,11

646817

LUNATI MARUNY ROSER

96,22

648162

MEILLASOUX JEAN MARIE ROBERT

790,21

648429

MILNER CAROLINE ELISABETH J

111,72

648540

MLEKUZ EGIDIUS JOSEPH

703,92

648761

MONTES PEÑALVER RAMON

111,72

649639

NUÑEZ MIQUEL MARIA ANTONIA

354,83

649964

OTO CALLIZO CARMEN

111,72

650263

PALOMAR LOPEZ CARLOS

142,11

651305

PLANAS BADRUNA JOAQUIM

650,25

651481

PONT MUÑOZ MONTSERRAT

50,97

652062

PRUNEDA AGUSTI GLORIA

489,67

652287

QUER GRASSOT MARTA

142,11

653151

RIUS SOROLLA GREGORIO VICENTE

111,72

653321

ROCHA NAVARRO ROSA EVA

643,21

655153

SAURA GRIFOLL EMILIO

406,07

655407

SERRA ROIG MARIA CARMEN

232,26

656455

TENAS BOFILL SOFIA

1.459,94

656709

TORREDEMER BEAN JUAN

818,45

656576

TITE NEL TURVILLE

1.060,38

658011

VILERT AVELLI MARIA CONSOL

81,54

658216

WALLIN DAVID

142,11

TOTAL

13.571,88

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a
l’expedient per un import total a ingressar de de 47.264,53 euros de l’Impost sobre
Béns Immobles Urbana (llistats annexa).
Quart.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i Intervenció
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als efectes oportuns.

13.3 DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS PER NOVES ALTES CADASTRE.Aprovació.Vistos els acords corresponents, altes per obra nova i segregacions de l’Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part del
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’han pagat rebuts abans de que el Cadastre aprovés les noves valoracions,
per la qual cosa és procedent la devolució dels imports.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats
erròniament per un import global de 6.019,17 euros .
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als
titulars que es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:
NIF

Nom

Devolució
Deutes
d’ingrès punt pendents
primer
Recaptació

COLLAS
DE 527,91
GOURMA
JEROME GUY
ANDRE L
ROCHA
1.211,62
NAVARRO
ROSA EVA

Concepte

Import
a
retornar
desprès de
compensar

167,32

ICIO

360.59

84,00

PP. CURS 1.127,62
EDUCACIO

Tercer.- Comunicar el present acord als interessats, a la Recaptació Municipal,
Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.

13.4 LIQUIDACIONS RENDES OCTUBRE DE 2013.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes d’octubre de
2013 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Aprovar la relació de liquidacions en voluntària
corresponent a :
Codi
20006
20001
40
11300
11400
11201
39917
32504
31600
34016
50016
12
32505
20302
31401
61
80

que s’adjunten a l’annex,

Concepte
Altres recàrrecs de constrenyiment
Costos per a expedients
Entrada de vehicles
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua
IBIU- Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana
Multa Coercitiva
Ocupació sòl, subsòl i vol
Plaques, patents i distintius
Preu públic servei retirada fibrociment
Reserva autotaxi
Taxa altres expedients o documents
Taxa casament
Taxa Generalitat escorxador
Taxa Ajuntament escorxador
Taxa per recollida d’escombraries locals comercials
Taxa per ocupació de la via pública
Total general

Import
35,42
12,00
242,20
234,34
3.899,12
28.212,00
1.800,00
54,00
45,00
546,99
26,30
19,00
90,60
21,30
1.197,44
2.230,35
2.531,40
41.197,46

14.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar 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

Import

2013 71 150 62300

4.598,00

2013 72 170 22609

2.190,01

2013 71 155 61900

2.748,88

2013 71 164 62201

1.911,80
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Text lliure
CARROCERIAS ESTEVA SA. REPARACIO
OFICINA TURISME LLAFRANC (AS)
TERREGADA NET SCCL. MANTENIMENT
ERADICACIO
FLORA
AL.LOCTONA
INVASORA CAMI RONDA TAMARIU (MA)
ENLLUMENATS COSTA
BRAVA SL.
REPOSICIO PUNTS DE LLUM OCTUBRE
2013 (AS)
ARTS
I
METALLS
CARMANIU
SC.
CONFECCIO
PLACA
METALL
PEL
CEMENTIRI MUNICIPAL (AS)
44

TOTAL RELACIO

11.448,69

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/2013/118 per un
import total de 116.364,09 euros.

Aplicació
Import
2013 71 162 22710 116.364,09

TOTAL

Text lliure
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
NETEJA I REG VIA PUBLICA MERCAT I
PLATGES SETEMBRE 2013 (MA)

116.364,09

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

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia 5 de novembre de 2013.
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