Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
DE NOVEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/43
Dia i hora: 05/11/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde acctal. Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- JGL2013/42 Ordinària 29/10/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 440/13.- Aprovació.JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Mireya Bondia Plademunt
Obra Construcció piscina (Mas d'en Caixa)
Carrer: Ermedàs, 4
Població: ERMEDÀS
Expedient 440/13
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: Frederic Prats Esteva
Núm. Visat: 2013401779
P.E.M.: 29.395,77 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.146,44 €
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DE SERVEI D'ASSEGURANCES DE LA FLOTA DE VEHICLES
MUNICIPALS.- Adjudicació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 d’octubre de 2013, va iniciar
procediment negociat amb publicitat, de serveis d’assegurances de la flota de vehicles
municipals, per un valor estimat de 7.000,00 euros, sense impostos, per un període
d’execució del contracte des de l’inici de la prestació del servei fins el dia 1 de gener
de 2015 (inclòs), prorrogable anualment fins el límit de 6 anys.
Atès que dins del termini legal atorgat, ha presentat oferta les companyies
d’assegurances següents:
-

MAPFRE FAMILIAR.
AXA Seguros y Reaseguros.
Fiact.

JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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Atès que segons l’acta, de data 25 d’octubre de 2013, on la Mesa de Contractació
informa favorablement la contractació de l'empresa MAPFRE FAMILIAR, obtenint una
puntuació de 90 punts, en base als criteris establerts al Plec de Condicions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar la companyia d’assegurances MAPFRE FAMILIAR, amb NIF:
A/28141935, amb domicili al carrer Marina, 16-18 Torre MAPFRE (08005) Barcelona,
el contracte pel procediment negociat amb publicitat, de serveis d’assegurances de la
flota de vehicles municipals, amb els preus següents:

Ciclomotors
Motocicletes
Turismes i tot terreny

IMPORT PER VEHICLE I ANY
Sense impostos
82,53
121,24
287,92

Furgonetes o furgons
Furgonetes derivada de turisme
Camions
Remolcs

--340,20
107,49

TIPUS DE VEHICLE

Aquest contracte tindrà una durada de 6 anys, a partir del dia 1 de gener de 2014.
Oferint com a millores en les cobertures les garanties següents:
Vehicles del Grup 1 (turismes, tot terrenys i derivats de turisme)
. Inclusió de la cobertura de robatori.
. Inclusió de la cobertura d’incendi.
. Inclusió de vehicle de substitució.
. Inclusió de la cobertura d’indemnització per la retirada del carnet de conduir.
. Defensa en multes de tràfic.
. Neteja del vehicle per trasllat de ferits.
. Inclusió de la cobertura de préstec per la reparació del vehicle.
Vehicles del Grup 2 (Camions)
. Inclusió de la cobertura de responsabilitat civil de la càrrega.
. Defensa en multes de tràfic.
. Inclusió de la cobertura d’indemnització per la retirada del carnet de conduir.
Per a tots el vehicles
. Ampliació de la cobertura d’accidents per mort del conductor a 30.000€.
. Ampliació de la cobertura d’accidents per incapacitat permanent del conductor a
30.000€.
Segon.- La prima estimada del primer any de durada si es mantenen el nombre de
vehicles previstos serà la següent:
TIPUS DE VEHICLE

IMPORT
PER NOMBRE DE IMPORT
PER
VEHICLE I ANY VEHICLES
CATEGORIA

Ciclomotors

82,53
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Motocicletes
Turismes i tot terreny
Furgonetes o furgons
Furgonetes derivada de turisme

121,24
287,92
---

11
9
0
0

1.333,69 €
2.591,29 €
0
0

Camions
Remolcs
TOTAL:
IMPOSTOS
TOTAL GLOBAL:

340,20
107,49

1
1
25

340,20 €
107,49 €
4.620,26 €
379,74 €
5.000,00 €

Aquesta prima s’ajustarà en funció del nombre i categoria de vehicle que realment
hagin format part de la flota.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.

3.2
DEVOLUCIÓ
FIANÇA,
PROCEDIMENT
NEGOCIAT
PER
AL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A L'AUDITORI DE LA
NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO DE CAN MÀRIO.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, per al subministrament i instal·lació de mobiliari per a l’aduditori de la nova
seu del Museu del Suro a Can Mario, adjudicat definitivament per acord de Junta de
Govern del dia 21 de juliol de 2011, a FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL,
amb CIF: B-08178238, domiciliada al carrer Aragó, 409-413 (08013) BARCELONA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i del Tècnic
del , per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.426,21,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL, i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.3 DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTE MENOR DE CONSULTORIA TÈCNICA I
ASSISTÈNCIA PER ATENDRE EL SERVEI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL
CIUTADÀ, A L'OFICINA DEL POUM.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor, de consultoria tècnica i assistència
per atendre el servei d’atenció i informació al ciutadà, a l’oficina del POUM, d’aquest
Ajuntament, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern del dia 4 d’agost de
2005, a GESTPYME DIGITAL SL (NEÒPOLIS Consultoria Sociopolítica), amb CIF: B17678194, domiciliada a l’Avinguda Jaume I, Número 41 (17001) Girona.
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Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i de
l’Arquitecte Municipal, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap
reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 273,76,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a GESTPYME DIGITAL SL (NEÒPOLIS Consultoria
Sociopolítica), i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.4 CONTRACTE MENOR PER LA SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA DE LES
FINESTRES DE LA PLANTA DE DALT DE LA FAÇANA QUE DONA AL CARRER
PALS DE LES AULES DEL CEIP BARCELÓ I MATAS, DE PALAFRUGELL.Adjudicació.
Vista la necessitat del substituir la fusteria de les finestres de la planta de dalt de la
façana que dona al carrer Pals, de les aules del CEIP Barceló i Matas, per un altra
d’alumini amb vidres amb cambra.
Vist l’informe emès pel Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals d’aquest Ajuntament.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
Atès, que s’han presentat les ofertes que seguidament es detallen:
- TANCAMENT MONT-RAS PVC I ALUMINI 2010 SL – CIF B-55078091
Torres i Jonama, 54 (17253) MONT-RAS ------------------- 15.630,78 € Iva inclòs.
- ALUMINIS CORBATS PALAMÓS SL --– CIF J 17834169
C. Riera, 44 (17230) PALAMOS ------------------------------- 18.486,53 € Iva inclòs.
- TANCAMENTS D’ALUMINI I PVC MIGUEL DURAN GARCIA. –
Juli Gareta, 6 (17230) PALAMOS ----------------------------- 18.755,12 € Iva inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor per substituir la fusteria de les finestres de la
planta de dalt de la façana que dona al carrer Pals, de les aules del CEIP Barceló i
Matas de Palafrugell, per un altra d’alumini amb vidres amb cambra.
Segon.- Adjudicar aquest contracte menor per substituir la fusteria de les finestres de
la planta de dalt de la façana que dona al carrer Pals de les aules del CEIP Barceló i
Matas, a TANCAMENTS MONT-RAS PVC I ALUMINI 2010 SL, (B-55078091), amb
domicili al carrer Torres Jonama, 54 (17253) Mont-ras, pel preu total de 15.630,78 €,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 33.321.61900 “Millora edificis ensenyament” del
Pressupost Municipal 2013.
Tercer.- Aquestes feines es faran aprofitant les vacances de Nadal, del 20 de
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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desembre al 7 de gener de 2014. L’empresa instal·ladora respondrà amb un any de
garantia de les noves finestres, a comptar a partir de la instal·lació.
Quart.- Degut a l’escassa quantitat no s’exigeix la formalització de la garantia
definitiva.

3.5 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DE L'EDIFICI DE
LA BÒBILA VELLA, DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Vista la memòria valorada, per a les obres de la memòria valorada titulada restauració
de les façanes de l’edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell, per import de 240.000,00
euros IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:

Empresa
ARCADI PLA SA

Oferta
econòmica (*)
197.355,37 €

OBRES I CANALITZACIONS LLORET S.A.U (OBYCALL)

198.347,11 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ARCADI PLA SA, c.Manel Quer,9 entlo
(17002) GIRONA, amb NIF: A-17022344, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, restauració de les façanes de l’edifici de la bòbila vella, de Palafrugell, pel
preu de 197.355,37 euros IVA exclòs, amb càrrec a la partida 21 150 62201 “Obres
restauració de les façanes de l’edifici de la Bòbila Vella” del Pressupost de despeses
de l’Ajuntament per a l’exercici 2013.
Segon.- Havent dipositat la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, IVA
exclòs, per valor de 9.867,77 €.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DE
LA PLAÇA CREU ROQUINYOLA, 14 DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Atès que el dia 29 d’octubre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha
fet una inspecció ocular de la finca situada a la plaça Creu Roquinyola, 14 de
Palafrugell, i s’observa que el solar presenta un estat greu d’abandonament, ple de
vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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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 :
Primer.- Requerir inicialment a IMMO TAMARIU SL, amb NIF número B-17617614,
amb domicili al carrer Tarongeta, 15 (17200) Palafrugell, perquè en el termini de 15
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la parcel·la
situada a la Plaça Creu Roquinyola, 14 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.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXA OFICI PADRÓ HABITANTS PER NO CONFIRMACIÓ 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.
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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 36 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
A, D A
K, W M
V, M
S, F
S, A P
S, A L
R, J
C, C E
Y, M
G, D
G, C C
A, J D
H, I G
O, G
W, M
S, D G
S, M I

JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013

Adreça
C CASES NOVES, 82 P01 1
17200 PALAFRUGELL
C PINTOR JOAN SERRA, 1 P02
17210 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 32 P01 7
17200 PALAFRUGELL
C PALS, 71 PBJ 1
17200 PALAFRUGELL
C PALS, 71 PBJ 1
17200 PALAFRUGELL
C PALS, 71 PBJ 1
17200 PALAFRUGELL
C BEGUR, 44 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C RASCASSA, 2 P02 A
17211 PALAFRUGELL
C FRANCESC DE BLANES, 44 P01
1
17211 PALAFRUGELL
C LLUNA, 31 P02 4
17200 PALAFRUGELL
C CORSEGA, 15 Esc 4 P01 A
17210 PALAFRUGELL
C ESTRELLA, 32 P02 1
17200 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 14 PBJ
17200 PALAFRUGELL
C PI MARGALL, 8 P03 2
17200 PALAFRUGELL
C MIGUEL HERNANDEZ, 12 P02 4
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P03 8 17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P03 8 17200 PALAFRUGELL
8
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S, M C
B C, J M
M, A
L, M P
B, C
D, S J
E, S
M, M D
B, F
M, D F
C, D
A, N
S, D E
H, L
O C, J P
P, M
M, C
S, M I
S, M

C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P03 8 17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 50 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C SANT ANTONI, 7 P01
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P05 H
17200 PALAFRUGELL
C MESTRE SAGRERA, 81 Esc A
P03 1 17200 PALAFRUGELL
C RAVAL SANT PONÇ, 21
17200 PALAFRUGELL
C BLAS DE OTERO, 10 PBJ
17200 PALAFRUGELL
C CARLES RAHOLA, 2 Esc A PBJ 3
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P031
17200 PALAFRUGELL
AV CORTS CATALANES, 1 Esc B
P01 8 17200 PALAFRUGELL
AV CORTS CATALANES, 1 Esc B
P01 8 17200 PALAFRUGELL
C BARCELONA, 15 P02 D
17200 PALAFRUGELL
C TORRES I JONAMA, 37 P02 1
17200 PALAFRUGELL
C ANGELS, 6 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 50 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 144 Esc C P01 3
17200 PALAFRUGELL
C SANT SEBASTIA, 66 Esc 1 ATC 2
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 20 P02 3
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 46 P02 B
17200 PALAFRUGELL

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 COMPLEMENTACIÓ DE L'ACORD D'ADHESIÓ AL PROTOCOL D'EXECUCIÓ
DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE
CATALUNYA.- Aprovació.JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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Vist l’acord adoptat a la Junta de Govern del 24 de setembre de 2013, d’adhesió al
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Atès que segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant
escrit de data 7 d’octubre de 2013, no poden considerar que el municipi de Palafrugell
s’hagi adherit a l’esmentat Protocol, perquè l’acord adoptat no conté totes les
mencions establertes a la clàusula quarta del Protocol.
Atès que és necessari complementar l’acord adoptat .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Complementar l’acord adoptat a la Junta de Govern del 24 de setembre de
2013, en el sentit d’afegir-hi que aquesta adhesió al Protocol de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya s’aprova amb el compromís de complir el
que disposa aquest protocol.
Segon.- Designar l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, de l’ajuntament de
Palafrugell, i a la seva cap, M. José Merino Pareja, o persona en qui delegui (Mónica
Gonzàlez Gómez), com a servei i persones responsables de l’actuació dels serveis
designats.
L’adreça i les dades de contacte de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania són les
següents: Avinguda Josep Pla, 3, 17200 Palafrugell, tel. 972613142, a/e:
serveissocials@palafrugell.cat
Tercer.- Facultar els senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

7.- CULTURA
7.1 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA
PER A LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE JOAN PERA CAPRI (15/11/2013)
AL TMP.-Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura organitza la programació estable del Teatre Municipal de
Palafrugell.
VISTA la proposta d’actuació de Serveis de l'Espectacle FOCUS SA per a la
representació de l’espectacle Joan Pera Capri el pròxim 15 de novembre de 2013 a les
22h al TMP.
ATÈS que Serveis de l'Espectacle FOCUS SA percebrà com a retribució per l’actuació
el taquillatge total de la venda d’entrades efectuades a la taquilla del teatre i pel
sistema Telentrada.
ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb Serveis de l'Espectacle FOCUS SA,
amb NIF A-58.116.369 i amb domicili al c/ Àvila, 149-155, de Barcelona (08018), per
regular els termes de l’actuació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- CONTRACTAR Serveis de l'Espectacle FOCUS SA, amb NIF A-58.116.369 i
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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amb domicili al c/ Àvila, 149-155, de Barcelona (08018), per a la representació teatral
de l’espectacle Joan Pera Capri que tindrà lloc al TMP el pròxim 15 de novembre de
2013 a les 22h.
L’import de les vendes en efectiu realitzades a la taquilla del teatre serà lliurat al
responsable de la companyia el mateix dia de l’actuació.
L’import de les vendes efectuades pel sistema Telentrada serà ingressat per
transferència al compte de Catalunya Caixa en el decurs de la setmana següent a
l’actuació.
Segon.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.2 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB IMÉS MANAGEMENT PER AL CONCERT DE
LE CROUPIER (08/11/2013) AL TMP.-Aprovació.ATÉS que l’Àrea de Cultura organitza la programació estable del Teatre Municipal de
Palafrugell.
VISTA la proposta d’actuació d’Imés Management per al concert del grup Le Croupier
que presentarà el disc Lesió per tensió repetitiva el pròxim 8 de novembre de 2013 a
les 22h al TMP.
ATÈS que Imés Management percebrà com a retribució per l’actuació el taquillatge de
la venda d’entrades descomptant la comissió de les vendes efectuades pel sistema
Telentrada i la quantitat de 650 euros + IVA (786,50 €).
ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb Imés Management i domicili al c/
Santa Eugènia, 21 A, entresòl 3a de Girona (17005), per regular els termes de
l’actuació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- CONTRACTAR Imés Management i domicili al c/ Santa Eugènia, 21 A,
entresòl 3a de Girona (17005), per al concert del grup Le Croupier que presentarà el
disc Lesió per tensió repetitiva el pròxim 8 de novembre de 2013 a les 22h al TMP.
L’import de les vendes en efectiu realitzades a la taquilla del teatre serà lliurat al
responsable d’Imès Management el mateix dia de l’actuació.
L’import de les vendes efectuades pel sistema Telentrada i l’import de 650 euros + IVA
(786,50 €) en concepte de catxet per a l’actuació seran ingressats per transferència al
compte que indiqui l’empresa, prèvia presentació de factura, en el decurs de la
setmana següent a l’actuació.
Amb càrrec a la partida 46.335.22614 Despeses programació Teatre.
Segon: FACULTAR l’alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

8.- IPEP
8.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMES DE SUPORT AL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL
2013.
PROGRAMA
DE
SUPORT
i
ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. Aprovació.-.
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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Atès que amb el treball realitzat durant el 2n semestre de 2012 i primer semestre de
2013 anomenat Pla estratègic de desenvolupament econòmic i cohesió social de
l’Ajuntament de Palafrugell, elaborat de forma conjunta i consensuada entre els
responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament i amb una important participació de la
societat civil, es va aprovar, en l’eix 6 denominat El nostre model turístic,
l’elaboració d’un pla de màrqueting de Palafrugell en tots els seus àmbits.
Atès que els responsables tècnics i polítics de l’Institut de Promoció Econòmica, entitat
que té delegades les competències de promoció turística, en concret, i econòmica en
general, de l’Ajuntament de Palafrugell vol marcar un full de ruta a curt i mig termini
que determini en base a uns recursos limitats per la promoció del municipi.
Atès que les directrius, les recomanacions i accions que es derivin d’aquest treball,
tenen la voluntat de crear una dinàmica d’ocupació d’allotjament sostinguda al llarg de
l’any al municipi i que comportarà un increment de l’ocupació en el teixit d’empreses
dedicades a l’allotjament directament i a tota l’activitat econòmica de serveis
indirectament.
Atès que aquest projecte té un pressupost total de 34.699,54 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per a programes de suport al
desenvolupament local 2013, programa de suport a la planificació estratègica que
convoca el Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Se sol.licita una subvenció del 80% de l'import total del projecte (27.759,63 euros)
Segon.- Notificar al Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, per als efectes que correspongui.

9.- TRESORERIA
9.1 SOREA,SA.- PADRÓ SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2013.- Aprovació.
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 3r
trimestre de 2013.
Vist el que disposa l’article 102,3 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i els articles 23 i ss. del R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació.
Número de rebuts ...................................
m3. facturats ...........................................
Diferència entre m3 facturats i consumits
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua
Quota

16.965
588.511
(26.855)

B. IMPOS.

IVA 10%

477.832,88

47.783,29

IVA 21% IMPORT
525.616,17

131.406,11
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Consum
346.426,77
Sobreelevació
8.877,04
Conserv. i lloguer
31.793,05
Clavegueram
85.170,01
Escombraries
578.444,34
Incendis
2.580,34
SUBTOTAL
1.184.697,66
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Cànon aigua
863.474,53
SUBTOTAL
863.474,53
TOTAL FACTURACIÓ
2.048.172,19

887,70

48.670,99

9.764,74
6.676,55 38.469,60
85.170,01
578.444,34
2.580,34
6.676,55 1.240.045,20

86.347,45
949.821,98
86.347,45
949.821,98
135.018,44 6.676,55 2.189.867,18

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al 3r trimestre de 2013 que importa
la quantitat total de DOS MILIONS CENT VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (2.189.867,18 €).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,3 de la llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària i articles 23 i ss. del Reglament General de Recaptació
aprovat per Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : del 5 de novembre al 17 de gener de 2014
- Modalitat de cobrament: SOREA SA en qualitat d’òrgan recaptador, encarregat de
la gestió de la taxa.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c/ Rajola, 53 baixos, telèfon 972 300255
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 , el que determinarà l’exigència dels interessos de
demora i els recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la
Llei 58/2003, General Tributària, i en el seu cas les costes del procediment (article 161,
apart. 1,3,4).

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ PERE RADRESA DESESTIMAR DEVOLUCIÓ RECÀRREC
CONSTRENYIMENT REBUT CEMENTIRI
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13997 de data 16 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor RADRESA TEIXIDOR, PERE en representació del senyor
RADRESA BOADA, JUAN, sol·licitant la devolució de la quantitat corresponent al
recàrrec i els interessos de demorà dels rebuts pagats en concepte de Cementiri,
al·legant que no havien rebut cap liquidació ja que l'adreça no es correcte.
Vist l'article núm. 102 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària; desenvolupat per
l’article núm. 88 del Reglament General de Recaptació, diu textualment: “ 3. En els
tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentat pel senyor RADRESA TEIXIDOR, PERE.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i a la recaptació municipal, pels efectes
oportuns.

10.1.2 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vist que s'han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s'havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargament de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació.
Vista la relació d'ingressos indeguts emesa per l'Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
COGNOMS I NOM

NIF

CONCEPTE

IMPOR
T

CALVERA SAGUE, PERE

Devolució embargament AEAT

593,07

FERRER GRAU, AGNES

Ingrés en excés

31,33

MACHO MARTIN, RAMON

Ingrés en excés

3,00

MUT LAUR, MIRECEA

Ingrés en excés embargament 5,83
sou

PAEPE DE RENE LOUIS

Ingrés en excés

22,24

PINTADO BARBA, JOAN

Devolució embargament AEAT

458,20

PUBILL PUBILL, ENRIC

Ingrés en excés

0,96

Segon.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades, a la Recaptació i a la
Tresoreria Municipal, pels efectes oportuns.

10.1.3 RECLAMACIO TELEFONICA DE ESPAÑA SAU APROVAR LIQUIDACIÓ

JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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Vista l’escriptura atorgada entre l’Ajuntament de Palafrugell i Cia. Mercantil “Telefònica
de España, SAU”, de data 21 de desembre de 1990, per la qual es constituïa un dret
de superfície sobre la parcel·la de terreny propietat de l’Ajuntament,de 374 m2, situada
en la zona d’equipaments del Pla Parcial d’Ordenació Nord-Est de Calella, a fi de que
“Telefònica de España, SA”, hi constitueix un edifici destinat a una central telefònica, i
d’acord amb l’estipulació segona de l’escriptura.
Atès que és comprova que l’últim exercici liquidat, ha estat l’any 2012, pagat en data
15 de gener de 2013, i per un import de 2.103,54 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una liquidació corresponent a l'exercici 2013, segons el detall
següent:
EXERCICI

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2013

TELEFONICA DE ESPAÑA, SA

Cànon dret de superfície 2.103,54 €

Segon.- Notificar el present acord a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.

10.1.4 RECLAMACIÓ. D C P. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14264 de data 23 d’octubre del
2013, presentada pel senyor D C P en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle mixte matrícula GI-2960-BN,
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.
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 mixte matrícula GI-2960-BN,
reuneix els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle mixte matrícula GI-2960-BN a nom del senyor D C P amb efectes
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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de l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.5 RECLAMACIÓ. A A. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14279 data 23 d’octubre del 2013,
presentada per la senyora A A en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -1055-BCL, 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.
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 -1055-BCL 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 -1055-BCL a nom de la senyora A A amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.6 RECLAMACIÓ EL HAMDOUNI EL YEMLAHI MOHAME, BONIFICACIÓ IBI
2013 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 13772 presentada en data 11
d'octubre de 2013 pel senyor EL HAMDOUNI EL YEMLAHI MOHAME, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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relació a la finca amb referència cadastral 4204301EG1440S0042GF, objecte tributari
carrer Juan de Herrera, 18-20 esc. 2 04 2, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè la sol·licitud ha estat presentada fora de
termini del període voluntari de pagament, que va finalitzar el 2 de setembre de 2013, i
també té deutes pendents de pagament, en fase executiva, en relació a l'Impost sobre
vehicles de tracció mecànica de l'any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.
10.1.7 RECLAMACIÓ. ELESABET ALSINA FOIX. SOL.LICITUD DESESTIMADA
APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXES ESCOMBRARIES.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.756 de data 28 d’agost del
2013 presentada per la senyora ELISABET ALSINA FOIX, en la qual sol.licita
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
Domèstiques corresponent a l’immoble situat al carrer Llebeig, número 18.
Vist l’article 5è punt 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
2.En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013
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haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30
de juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació.
Atès que es comprova que la instància es va presentar en data 28 d’agost de 2013 i
per tal motiu no compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada per la senyora ELISABET ALSINA FOIX.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

10.1.8 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS CANADELL. DEVOLUCIÓ
TAXES ESCOMBRARIES PERÍODE 2009/02 AL 2013/02. ESTIMACIÓ.Vista la instància de data 13 de maig de 2013 a nom de COMUNITAT DE
PROPIETARIS CANADELL amb NIF H17286105, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, amb núm. de pòlissa 4460981,
sol·licitant la revisió de la taxa d’escombraries.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment::
“En contestació a la instància a nom de COMUNITAT DE PROPIETARIS CANADELL
amb N.I.F. H17286105, i en la seva representació FINQUES MARTI JOAN S.L. amb
N.I.F. B17838624 del carrer Mossèn Cinto Verdaguer nº1-3 de Palafrugell sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2007/01 a
2013/02 al·legant que se li facturen dues brosses i només hi ha un comptador amb
una sortida.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent als trimestres 2009/02 a
2013/01, descomptant les brosses de cada factura.

PÒLISSA
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981
4460981

TRIMES.
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
2013/01

IMPORT
ERRÒNI
64,24 €
64,24 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
70,90 €
70,90 €
70,90 €
70,90 €
74,40 €
74,40 €
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IMPORT
REBUT
MODIFICAT
32,12 €
32,12 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
35,45 €
35,45 €
35,45 €
35,45 €
37,20 €
37,20 €
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4460981

2013/02

74,40 €
1,187,28 €

37,20 €
593,64 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques del període
2009/02 al 2013/02, prèvia presentació dels rebuts corresponents, per un import total
de 593,64 euros, els quals seran ingressats en el compte de la Comunitat.
Segon.- Notificar el present acord a SOREA per tal que doni de baixa el concepte de
taxes escombraries domèstiques de les liquidacions amb núm. de pòlissa 4460981.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoreria municipal.

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

628199

Viapub

1.541,80

TORROELLA TAULER, EDUARD

626345

Cementiri

9,50

TORROELLA
AMADO

626346,
626347
626348

Cementiri

28,50

VERGOÑOS,

B17580549

I

Segon.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

10.1.10 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS I
COMPENSAR-LES
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributàries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
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Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació mantenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
NIF

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

BOFILL BOERA, TERESA

118,81

ARZA VIDAL, RAMON CARLOS

312,01

FLORENSA PRUNERA, BLAY

115,69

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

10.1.11 RECLAMACIÓ MARIA BELEN ESCUDE
D'INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSAR-LA

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13963 de data 16 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora ESCUDE JORDI, MARIA BELEN, sol·licitant la devolució
de l'import pagat en concepte de la Taxa per entrada de vehicle, del garatge situat en
el carrer de Cases Noves, 40 Esc 1 00 1.
Vist el rebut 629734 pagat en data 01 de juliol de 2013 a nom de la senyora ESCUDE
JORDI, MARIA BELEN, per import de 70 Euros en concepte de Taxa per entrada de
vehicles, corresponent a l’any 2013, el qual merita per un pas de vehicles per accés a
locals amb capacitat per a més de 3 vehicles i sense placa de gual.
Atès que és procedent la correcció del padró corresponent, quedant de la següent
forma i d’acord amb l’article 8è 1 punt Carrer de 2ª categoria, 2.1 a1) de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, el qual diu textualment: “Carrer
de 2ª categoria.
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
38,00 €
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
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Atès que es comprova que la senyora ESCUDE JORDI, MARIA BELEN té un deute
pendent de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora ESCUDE
JORDI, MARIA BELEN, en concepte de Taxa per entrada de vehicles per un import de
CENT VINT-VUIT EUROS-----128 euros, d'acord al detall següent:
ANY

REBUT

CONCEPTE
TAXA PER ENTRADA VEHICLES

IMPORT
PAGAT

IMPORT
CORRECTE

DIFERÈNCIA

2010 416018 cr. Cases Noves,40 Esc 1 00 1

70

38

32

2011 490956 cr. Cases Noves,40 Esc 1 00 1

70

38

32

2012 561311 cr. Cases Noves,40 Esc 1 00 1

70

38

32

2013 629734 cr. Cases Noves,40 Esc 1 00 1

70

38

32

TOTAL A RETORNAR...........................:

128

Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté la titular amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l'esmentat acord la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals pels efectes oportuns.

10.1.12 RECLAMACIÓ ESARODA S.L.
LIQUIDACIÓ 2N. TRIM/2013. ESTIMACIÓ.

DEVOLUCIÓ

D'INGRESSOS

NOVA

Vista la queixa de data 16 d’agost de 2013 presentada pel Sr. DAVID QUERALT
MUNTANER en representació d’ ESARODA SL. amb CIF B60614997 sol·licitant la
revisió de la liquidació 2013/02 de subministrament d’aigua de la pòlissa 4468473.
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 16 d'agost a nom de ESARODA
S.L., amb CIF B60614997 del cr. STA MARTA nº33 de Llafranc i en el seu nom i
representació David Queralt Muntaner, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2013/02 al·legant que l'excés de
consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització
per tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abona; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
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- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/02.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar la
diferència entre el consum real i la nova liquidació per un import total de 151,15 euros,
els qual seran ingressat en el compte corrent de l'interessat, d’acord amb el següent
detall:
2013/02
pòlissa 4468473
M3. Consum

Tarifa

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

21,63
0,3615
0,6500
1,0863

Consum Real

Nova factura

84

84

21,63 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
24,00 26,07 €

21,63 €
30,00 10,85 €
54,00 35,10 €

0,00 €
78,05 €
7,80 €

0,00 €
67,58 €
6,76 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

3,8700

3,87 €
0,81 €

3,87 €
0,81 €

0,3900

0,39 €

0,39 €

Clavegueram

25,00%

14,10 €

11,49 €

Brosses

37,2000

0,00 €

0,00 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1

0,4469

Servei
Incendis

0

0,00 €
0,00 €

0

0,00 €
0,00 €

prevenció
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ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal

1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

18
9
30

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

18,53 €
23,16 €
123,53 €
177,29 €
17,73 €
300,04 €

18,00
1,00
0,00
38,00
84

18,53 €
2,57 €
0,00 €
19,56 €
52,73 €
5,27 €
148,89 €

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.13 RECLAMACIÓ MOHAMED EL MASSAOUDI APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS
Atès que es comprova que en data 30 de juliol de 2013 és va donar de baixa el rebut
núm. 647905 en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana )
corresponent a l’any 2013 i a nom del senyor MASSAOUDI EL, MOHAMED.
Vist que posteriorment el senyor MASSAOUDI EL, MOHAMED va realitzar una
transferència bancària per import de 345,75 € en data 06 d’agost de 2013, en concepte
de pagament rebut 647905.
Atès que es comprova que el senyor MASSAOUDI EL, MOHAMED, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MASSAOUDI EL,
MOHAMED, per un import de TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS----------345,75 €, concepte d’Ingrés indeguts baixa rebut
Impost sobre Bens Immobles, any 2013.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 RECLAMACIÓ HOTEL LLAFRANC EXECUTAR GARANTIA DIPOSITADA
FESTA CORCKTEL RAMBO.S'acorda deixar sobre la taula aquest punt de l'ordre del dia de la sessió.

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 CONTRACTACIÓ
12.1.1 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L'ÚS PRIVATIU D'UN LOCAL AL
PARC DE LA SAULEDA, TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.Adjudicació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 d’agost de 2013, va iniciar
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procediment obert per la concessió administrativa per a l’ús privatiu d’un local al Parc
de la Sauleda, titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell, no hi ha taxa o cànon a
satisfer, s’atorga per un període de 4 anys prorrogables per 2 anys més, havent de
constituir una garantia definitiva per valor de 375 euros.
Atès que dins del termini legal atorgat, ha presentat oferta l’empresa següent:
-

AHMED AZAHRAI

Vista l’acta emesa el dia 18 d’octubre de 2013 per la Mesa de Contractació conforme
informa favorablement la contractació al senyor AHMED AZAHRAI, sent l’únic licitador
que s’ha presentat, en base als criteris establerts al Plec de Condicions, la puntuació
final es resumeix a continuació:

CRITERIS

AHMED AZAHRAI

Criteri de proposta horaris i neteja dels lavabos públics del
parc: de 09:00 a 13:30h i de 17:00 a 21:00h. De dimarts a 6 punts.
diumenge, 15 dies de vacances a l’any, durant el mes de
febrer. No especifica l’horari de neteja dels lavabos públics.
Criteri dels articles previstos de comercialitzar al quiosc i
adequació amb l’objecte del quiosc, prioritzant la venda de
7 punts.
premsa i de begudes i refresc:
Begudes de 0’25 € fins a 1,90 €, llaminadures de 0’05 € fins a
1’20 €, revistes de 1’95 € fins a 3 €, entrepans freds d’1 € fins
a 3’50 €, orxata i gelats.
Criteri de millores condicions requerides en el contracte 0 punts
(neteja i manteniment)
Criteri de millores relatives a la dinamització social del parc : 6 punts
Activitats per a infants a finals d’any (per Nadal) i hora del
conte per infants (un cop a l’any durant l’estiu)
Total puntuació

19 punt

Atès que l'adjudicatari ja ha constituït una garantia definitiva de 375,00 euros, segons
clàusula 6.3 del Plec de condicions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar al senyor AHMED AZAHRAI, amb domicili al carrer Campillos, 19 B
D (17200) Palafrugell, la concessió administrativa per a l’ús privatiu d’un local al Parc
de la Sauleda, titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- El concessionari haurà de complir amb les següents condicions d’explotació
que són de caràcter obligatori i que el seu incompliment podrà donar lloc a la imposició
de penalitats o bé a la resolució de la mateixa per causa culpable del concessionari:
- Tindrà l’obligació d’obrir i tancar els lavabos públics.
- Tindrà l’obligació de realitzar la neteja dels lavabos públics situats al Parc de La
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Sauleda i fer-se càrrec de tots els productes fungibles (paper, etc) d’aquests, amb un
nombre mínim d’hores anuals a distribuir al llarg de l’any, de 322 hores.
- L’horari obertura segons oferta serà:
1. Matins : de 09:00 a 13:30 hores.
2. Tardes de 17:00 a 21:00 hores.
3. Dilluns tancat i 15 dies de vacances a l’any, al febrer.
- Mantenir obert el quiosc al públic d’acord amb l’horari i el dies proposats.
- Mantenir en tot moment a disposició dels clients un llibre de reclamacions per tal que
en puguin fer ús si ho estimen convenient.
- Mantenir obert el quiosc durant els dies i les hores en què es realitzin activitats
lúdiques i esportives municipals.
- Les taules i cadires de la terrassa hauran de ser d’estructura d’alumini o lames de
fusta sense que s’hi pugui inserir publicitat.
- Avisar a la Policia Municipal quan adverteixi qualsevol aldarull o acte de vandalisme
al Parc.
Oferint com a criteri de millora relativa a la dinamització social del parc :
- Activitats per a infants a finals d’any (per Nadal) i hora del conte per infants (un cop a
l’any durant l’estiu)
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.
Quart.- Posar de manifest al titular que per poder iniciar l’activitat caldrà que formalitzi
la documentació que correspongui en matèria d’activitats recreatives.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 12 de
novembre de 2013

JGL2013/43 de 5 de novembre de 2013

25

