ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12
DE NOVEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/44
Dia i hora: 12/11/2013 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:
El Primer Tinent d'alcalde senyor Gómez, i el regidor senyor Rocas, s'incorporen a la
reunió quan es tractaven els assumptes corresponents a l'apartat de Rendes.
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:
- JGL2013/43 Ordinària 05/11/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 604/11.- 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: Monturiol 28 C.B.
DNI: E-17.960.113
Representat per Frederic Suñer Carbo
Obra Modificació de projecte. Habitatge Unifamiliar aïllat.(Recull l'estat final d'obra)
Carrer: Fermí Vergés, 15
Població: PALAFRUGELL
Expedient 604/11 Annex
Tècnic redactor del projecte: Francesc Cobo del Arco Núm. Visat: 2012 400335
P.E.M.: 293.546,25 €
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 273/13.- 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
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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: Antonio Sabria Arenas
Obra Rehabilitació de teulada i formació de portal d'accés al pati
Carrer: Progrés, 45
Població: PALAFRUGELL
Expedient 273/13
Condicions:
- Pintar el portal d'accés al pati amb un dels colors que estableix
l'article 28 del Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de
Palafrugell.
- 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: Andreu Xicoira Gallart
Núm. Visat: V/P.13.0087
P.E.M.: 25.677 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
1001,40 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES D’ADEQUACIÓ A L’EDIFICI DE LA
POLICIA LOCAL. Aprovació.Vista la memòria valorada per a les obres d’adequació a l’edifici de la Policia Local,
redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, fotografies
estat actual, plànols, annexos d’informació i pressupost, amb un pressupost d’execució
per contracte de quaranta-un mil dos-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-cinc
cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (41.298,55 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar aquesta memòria valorada per a l’adequació de l’edifici de la Policia
Local, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de quaranta-un mil
dos-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs
(41.298,55 €).
Segon.- Notificar aquest acord a la Policia Local de Palafrugell.
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4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 REGISTRE DE LA FUNDACIÓ TRESC.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013, registre d’entrada 14760, la FUNDACIÓ TRESC,
amb domicili a la Plaça Onze de Setembre, 11, 17200 Palafrugell, ha sol·licitat la seva
inscripció amb l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que és necessari procedir, d’ofici, a la seva inscripció en el Registre Municipal de
Fundacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure a la FUNDACIÓ TRESC en el registre municipal de Fundacions, que
està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM FUNDACIÓ
11
FUNDACIÓ TRESC
Segon.- Notificar el present acord a l’esmentada Fundació i al Cap de l’Àrea de
Benestar social i Cultura.

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 EXPEDIENT CORRESPONENT A L’OCUPACIÓ DIRECTA D’UN TROS DE
TERRENY DE SUPERFÍCIE 1.059 M2, PERTANYENT A LA FINCA REGISTRAL
NUMERO 4491, INCLOSA AL PMU-1.5 “ENERGIA”, A PALAFRUGELL. Aprovació
inicial.Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 2
d’octubre de 2006, va aprovar definitivament el POUM de Palafrugell, efectuant-se la
seva publicació en el DOGC número 4855 de data 3 d’abril de 2007, planejament en el
qual, entre altres, s’hi contemplava el sector PMU-1.5 “Energia”, amb l’objectiu de
donar trasllat a l’estació transformadora a un emplaçament més adient, obtenir la
cessió de l’edificació catalogada amb el número 153 situada al carrer Pi i Margall
xamfrà amb el carrer Manufactures del Suro i, així mateix, obtenir un espai lliure públic
i un equipament a la zona nord de l’illa.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2008 va
aprovar definitivament el PMU-1.5 “Energia”, supeditant la continuació de la tramitació
i, per tant, la seva executivitat, a donar compliment a les observacions que es
detallaven en el punt segon de l’acord.
Atès que, així mateix, el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2008, va aprovar la modificació de l’acord d’aprovació definitiva del PMUJGL2013/44 de 12 de novembre de 2013
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1.5 “Energia”, pres pel Ple en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2008, en els
termes que consten al contingut de l’acord.
Atès que d’acord amb el contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data
29 d’octubre de 2013, es constata la necessitat de disposar anticipadament del terreny
i l’edifici en ell existent, objecte d’aquest procediment, inclosos en el PMU-1.5
“Energia” i afectats per cessió obligatòria al domini públic en el moment en què es
desenvolupés l’àmbit urbanístic esmentat, a efectes d’evitar la seva degradació i
poder-lo destinar a un Centre docent d’ensenyaments artístics professionals de
música.
Atès que la superfície objecte d’aquest expedient d’ocupació directa correspon a 1.059
m2 de terreny (dels quals 604 m2 corresponen a l’edificació existent al xamfrà dels
carrers Pi i Margall i Manufactures del Suro i 455 m2 a espais lliures públics), que
formen part de la finca registral número 4491, inscrita en el Registre de la Propietat de
Palafrugell al tom 2849, llibre 491, foli 144, inscripció 17ª, a nom de la societat Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U., la qual està inclosa al Pla de Millora Urbana del Sector
PMU-1.5 “Energia”, i té la següent descripció registral:
Descripció:
“ Urbana. Central eléctrica existente en la villa de Palafrugell, en la calle Pi i Margall,
que constituye un inmueble cercado de paredes, con un gran portal que da a dicha
calle, y que mide en conjunto y después de una segregación con la superficie según el
Registro de ocho mil cuarenta metros, cuarenta y dos decímetros cuadrados y se halla
integrado por las siguientes construcciones: Un edificio sin número, destinado a subcentral eléctrica, compuesta antiguamente de tres cuerpos de planta baja dos de ellos
y el central de piso y azotea, con una torre que corona el edificio, cuya superficie es de
seiscientos metros, noventa y cinco decímetros cuadrados, o sea diecinueve metros,
veinte centímetros de profundidad por treinta y un metros, treinta centímetros de largo
o frente y cuya fachada orientada a Mediodía, da a un espacioso patio o jardín. Este
edificio se halla construido en el linde Norte de la finca. Otro edificio contiguo al
primero ocupando la superficie de cuatrocientos ochenta y ocho metros, cuarenta
decímetros cuadrados, o sea trece metros, veinte centímetros de profundidad por
treinta y siete metros de largo o fachada y que orientada también a la parte de
Mediodía da igualmente al patio o jardín mencionado. Linda en conjunto: por su frente,
Oeste, con calle Pi i Margall; por la izquierda entrando, Sur, con calle Torretas;
derecha, Norte, con calle Manufacturas del Corcho; y por el fondo, Este, con calle
Garriga. ...”
Càrregues:
Lliure de càrregues i gravamens.
Atès que, tal com s’ha dit, la superfície objecte d’ocupació directa correspon a 1.059
m2 de terreny, a segregar de la finca matriu, registral 4491, essent la descripció de la
finca de nova creació, un cop segregada, la següent:
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Urbana. Tros de terreny de forma rectangular situat al carrer Pi i Margall xamfrà amb el
carrer Manufactures del Suro, a Palafrugell, amb una superfície total de mil cinquantanou metres quadrats (1.059 m2), en el qual actualment s’hi troba construït un edifici
que ocupa una superfície construïda en planta de sis-cents quatre metres quadrats
(604 m2), i amb una superfície útil construïda en planta baixa de cinc-cents vint-i-un
metres amb quinze decímetres quadrats (521,15 m2) i en planta pis una superfície útil
construïda de dos-cents vuitanta-tres metres amb vint decímetres quadrats (283,20
m2), essent la resta d’espai de la planta pis destinat a doble espai de la planta baixa.
Aquest edifici està qualificat com a equipament públic (aE), estan la resta del terreny,
concretament quatre-cents cinquanta-cinc metres quadrats (455 m2), qualificats com a
espai lliure públic (aLP). Aquest terreny està inclòs al Pla de Millora Urbana del Sector
PMU-1.5 “Energia”, i sotmès al repartiment i justa distribució de beneficis i càrregues
que el futur projecte de reparcel·lació dictamini. Llinda: al Nord, amb el traçat del carrer
Manufactures del Suro; al Sud i a l’Est, amb la major finca de la qual es segrega; i a
l’Oest, amb el traçat del carrer Pi i Margall.
Aquesta porció de terreny està inclosa dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana del Sector
PMU-1.5 “Energia”, i està sotmesa al repartiment i justa distribució de beneficis i
càrregues que el futur projecte de reparcel·lació dictamini, està lliure de càrregues i
està destinada, part, a equipament públic (aE) i, part, a espai lliure públic (aLP).
Un cop practicada la segregació a la finca registral número 4491, aquesta, quedarà
amb la següent descripció:
Descripció finca restant:
Urbana. Tros de terreny tancat amb parets situat amb façana al carrer PI i Margall, al
carrer Manufactures del Suro, al carrer de la Garriga, i al carrer de les Torretes, a
Palafrugell, amb una superfície restant, després d’haver-s’hi practicat una segregació,
de sis mil nou-cents vuitanta-un metres amb quaranta-dos decímetres quadrats
(6.981,42 m2), en el qual s’hi troba construït un edifici que ocupa una superfície de
quatre-cents vuitanta-vuit metres amb quaranta decímetres quadrats (488,40 m2), o
sigui tretze metres amb vint centímetres de profunditat per trenta-set metres de llarg o
façana. Llinda: al Nord, part, amb porció de terreny segregada d’aquesta i, part, amb el
traçat del carrer Manufactures del Suro; al Sud, amb el traçat del carrer de les
Torretes; a l’Est, amb el traçat del carrer de la Garriga; i a l’Oest, part, amb porció de
terreny segregada d’aquesta, part, amb finca que cadastralment consta a nom del
senyor Francisco Galceran Oliver i del senyor Jaime Gómez Saurina i, part, amb el
traçat del carrer Pi i Margall.
Atès el contingut de l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 29
d’octubre de 2013.
Atès el contingut de l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient d'ocupació directa de la porció de terreny que
es descriu tot seguit, un cop segregada de la finca matriu, registral 4491, propietat de
la societat Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U:
Descripció:
Urbana. Tros de terreny de forma rectangular situat al carrer Pi i Margall xamfrà amb el
carrer Manufactures del Suro, a Palafrugell, amb una superfície total de mil cinquantanou metres quadrats (1.059 m2), en el qual actualment s’hi troba construït un edifici
que ocupa una superfície construïda en planta de sis-cents quatre metres quadrats
(604 m2), i amb una superfície útil construïda en planta baixa de cinc-cents vint-i-un
metres amb quinze decímetres quadrats (521,15 m2) i en planta pis una superfície útil
construïda de dos-cents vuitanta-tres metres amb vint decímetres quadrats (283,20
m2), essent la resta d’espai de la planta pis destinat a doble espai de la planta baixa.
Aquest edifici està qualificat com a equipament públic (aE), estan la resta del terreny,
concretament quatre-cents cinquanta-cinc metres quadrats (455 m2), qualificats com a
espai lliure públic (aLP). Aquest terreny està inclòs al Pla de Millora Urbana del Sector
PMU-1.5 “Energia”, i sotmès al repartiment i justa distribució de beneficis i càrregues
que el futur projecte de reparcel·lació dictamini. Llinda: al Nord, amb el traçat del carrer
Manufactures del Suro; al Sud i a l’Est, amb la major finca de la qual es segrega; i a
l’Oest, amb el traçat del carrer Pi i Margall.
Segon.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la societat Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., com a propietària de la finca afectada, informant-los que al cap de
quatre anys de l'atorgament de l'acta d'ocupació directa, si no s'ha aprovat
definitivament l'instrument reparcel·latori corresponent, podran advertir l'administració
competent de llur propòsit d'iniciar l'expedient per determinar el preu just. Així mateix,
notificar el contingut d’aquest acord, a fi de complir el tràmit d'audiència simultani pel
mateix termini, a totes les persones titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat
de Palafrugell, així com a la resta de titulars de drets que siguin coneguts.
Tercer.- Publicar un edicte al BOP i en un diari d’àmplia difusió, comunicant l’obertura
d’un període d’exposició pública pel termini d’un mes, perquè totes les persones
interessades puguin formular les al·legacions que creguin convenients.
Quart.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
pràctica d'una nota marginal, al marge de la finca registral número 4491, inscrita al foli
144 del llibre 491 al tom 2849.

6.- EDUCACIÓ
6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE
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GIRONA, LA FUNDACIÓ GIRONA, UNIVERSITAT I FUTUR I L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE ROSSINYOL.Aprovació.Atès que la Universitat de Girona i la Fundació Girona, Universitat i Futur tenen entre
d'altres objectius, participar en el progrés i desenvolupament de la societat i en la
millora del sistema educatiu, promoure activitats d'extensió universitària i l'intercanvi de
coneixements i informacions amb altres institucions.
Atès que des de la Universitat de Girona i la Fundació Girona, Universitat i Futur es
porta a terme el projecte Rossinyol “mentoria per a una societat inclusiva”, fonamentat
en el programa Näktergalen sorgit a la Universitat del Malmö de Suècia i que té per
objectiu potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i el desenvolupament personal
dels infants nouvinguts i els joves.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell vol col·laborar en aquest projecte amb el qual
comparteix plenament els seus objectius.
Atès que del pagament del conveni corresponent al curs 2012/2013 hi ha un excés a
favor de l'Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, la
Fundació Girona, Universitat i Futur i l'Ajuntament de Palafrugell per a la realització del
Projecte Rossinyol.
Segon.- La despesa que es contempla en el conveni, que es correspon a la quantitat
de 350 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 33,321,22600 de funcionament
d'educació, es compensarà amb l'import a regularitzar per l'excés de pagament del
mateix del curs 2012/2013.

7.- IPEP
7.1 AMPLIACIÓ PARADA 1.150 DEL MERCAT SETMANAL .- Aprovació.Vista la instancia amb registre d’entrada núm. 14.678 de data 4 de novembre de 2013,
presentada pel senyor Pere Pascual Negra, titular del lloc de venda núm.1150 del
mercat setmanal amb una superfície de 6 ml, dedicat a la venda de fruita i verdura, en
la qual sol·licita l’ampliació d’un metre, al·legant que han ampliat la superfície de cultiu
i no disposen de suficient espai per la venda dels seus productes.
Atès l’existència d’espai lliure.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir una ampliació de 1 ml quedant la parada amb un total de 7 ml.
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Segon.- Modificar el padró del mercat diari i informar que el proper rebut del lloc de
venda núm. 1150 importarà la quantitat de 280,70,-€.
Tercer.- Notificar a l’ interessat i a la Recaptació Municipal per als efectes que
correspongui.

7.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL i
EL SR. JOSEP RAMON SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ DINS EL PROJECTE LOCALS
AMB VIDA. .- Aprovació.Vist que l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell (IPEP), ha creat el projecte LOCALS AMB VIDA, amb l’objectiu principal de
potenciar l’ocupació dels locals comercials dels carrers principals del centre vila.
Vist que els destinataris del projecte són persones propietàries de locals comercials i
les persones emprenedores que vulguin iniciar un negoci al municipi.
Vist que el senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández es propietari del local situat al
c. Raval Inferior núm. 3 i que mitjançant declaració jurada, atorga a l’IPEP les dades
personals referents a la titularitat del local per poder informar sobre les característiques
del mateix i ser incorporat a la borsa de locals a disposició de les persones usuàries
del servei d’emprenedoria.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández, dins el projecte LOCALS AMB VIDA, el
qual adjuntem a la proposta, així com les condicions per formar part de l’esmentat
projecte.
El cost del conveni és de 1.200 euros (100 euros x 12 mesos), que assumirà
l'Ajuntament.
Segon.- Notificar a l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i a l’interessat per als
efectes que correspongui.
8.- MEDI AMBIENT
8.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CARRILET, 14 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 1 d’octubre de 2013 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Carrilet, 14 (17200) de Palafrugell, s’observa que hi ha restes d’una palmera amb
símptomes indicatius de l’atac del morrut de les palmeres (Rhynchophorus
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ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora NOELIA SANCHEZ SANCHEZ, amb domicili a la ronda
Pere Blasi, 42 (17257) de Torroella de Montgrí, perquè en el termini de 15 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a eliminar les restes vegetals de la
palmera, a la finca situada al carrer Carrilet, 14 (17200) de Palafrugell, mitjançant
trituració o crema en terreny autoritzat. Si es trituren les restes s’han de dipositar en un
dels punts oficialment establerts, els quals es poden consultar a l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament (972613139) o bé a Sanitat Vegetal de la Generalitat
(972454310 o www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/).
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

8.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CAMÍ DEL JARDÍ BOTÀNIC, 28 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.Aprovació
Atès que el dia 1 d’octubre de 2013 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al Camí del Jardí Botànic, 28 (17210) de Calella de
Palafrugell, s’ha comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que
comporta un major risc d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a JAUME SIMON PERAFERRER, amb NIF número
40483883L, amb domicili al carrer Sant Ramón, 14 (17200) de Palafrugell, perquè en
el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer
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les corresponents actuacions de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc,
eliminació de vegetació morta, aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al
Camí del Jardí Botànic, 28 de Calella de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho
fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

8.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER MÈXIC, 22 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 4 d’octubre de 2013 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca municipal situada al carrer Mèxic, 20 (17211) de Llafranc, i
s’ha detectat l’abocament de restes vegetals i de runa, les quals coincideixen amb la
vegetació present en la finca del carrer Mèxic, 22.
Atès el que disposa l’article 17 de l’Ordenança de residus conforme en cap cas es pot
abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, solars, parcel·les
lliures, lleres de rius, boscos o d’alguna altra manera no prevista.
Atès que segons l’article 49 de l’Ordenança de residus conforme la gestió dels residus
de construcció s’efectuarà d’acord a allò disposat a l’Ordenança Municipal per a la
gestió dels residus de la construcció i obres en general.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a SHORTVALI LIMITED, amb NIF número 00046766,
amb domicili al carrer Mèxic, 22 (17201) de Llafranc, perquè en el termini de 15 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment és necessari netejar els abocaments
realitzats a la parcel·la municipal del carrer Mèxic, 20, i gestionar correctament els
residus, 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
puguin formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
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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

9.- PLANEJAMENT I GESTIÓ
9.1 OFERIMENT DE CESSIÓ D’UN TOTAL DE 994,44 M2 DE TERRENYS,
DESTINATS A SISTEMA VIARI, AL NUCLI DE LA BARCELONETA, A LLOFRIU,
PRESENTAT PEL SENYOR NARCÍS NICOLAU SALÓ I PER LA SENYORA
MONTSERRAT ESTAÑOL TEIXIDOR. Acceptació.Vist l’oferiment de cessió d’un total de 994,44 m2 de terrenys destinats a sistema viari,
al nucli de la Barceloneta, a Llofriu, presentat pel senyor Narcís Nicolau Saló i per la
senyora Montserrat Estañol Teixidor, en data 22 d’octubre de 2013 i amb registre
d’entrada núm. 14.238.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 30
d’octubre de 2013, on manifesta que els terrenys que s’ofereixen en cessió
corresponen a dues porcions destinades a vialitat rural, una part inclosa en sòl urbà, al
nucli rural de la Barceloneta, a Llofriu, confrontant amb el carrer de les Planes, de
154,66 m2 de superfície, a segregar d’una finca qualificada d’edificació aïllada en nucli
rural, clau a25, del POUM vigent, i els restants 839,78 m2 corresponen a la
continuació d’aquesta anterior vialitat, i es troben situats en sòl no urbanitzable, a
segregar de la finca qualificada d’agrícola de protecció territorial, clau d1PT, segons el
planejament general vigent.
Atès que al mateix informe, l’Arquitecte Municipal manifesta que de la finca registral de
la qual es segreguen ambdues porcions de terreny, és la número 4.858, inscrita al tom
1.293, llibre 140 de Palafrugell,foli 41, inscripció 3ª, i està lliure de càrregues, segons
el Certificat de titularitat i càrregues núm. 270/2013, emès pel Registre de la Propietat
de Palafrugell, i la seva referència cadastral és la número 17124A001000090001DT,
pel que considera que es pot acceptar aquest oferiment de cessió en una propera
sessió de la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar la cessió d’un total de 994,44 m2 de terrenys destinats a sistema
viari, al nucli de la Barceloneta, a Llofriu, presentat pel senyor Narcís Nicolau Saló i per
la senyora Montserrat Estañol Teixidor, en data 22 d’octubre de 2013 i amb registre
d’entrada núm. 14.238, corresponents a dues porcions destinades a vialitat rural, una
part inclosa en sòl urbà, al nucli rural de la Barceloneta, a Llofriu, confrontant amb el
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carrer de les Planes, de 154,66 m2 de superfície, a segregar d’una finca qualificada
d’edificació aïllada en nucli rural, clau a25, del POUM vigent, i els restants 839,78 m2
corresponents a la continuació d’aquesta anterior vialitat, situats en sòl no
urbanitzable, a segregar de la finca qualificada d’agrícola de protecció territorial, clau
d1PT, segons el planejament general vigent. Aquests terrenys de cessió es segreguen
de la major finca registral número 4.858, inscrita al tom 1.293 de l’arxiu, llibre 140 de
Palafrugell, foli 41, inscripció 3ª, i amb la referència cadastral número
17124A001000090001DT.
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les
seves funcions, per a l’atorgament dels corresponents documents administratius
derivats d’aquest acord d’acceptació de cessió.
Tercer.- Notificar aquest acord a la propietat cedent i a les Àrees d’Intervenció i de
Serveis Municipals i trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat
de Palafrugell perquè procedeixi a l’anotació marginal d’aquesta cessió de terrenys a
la finca registral núm. 4.858.

10.- TRESORERIA
10.1 SOREA SA.- LIQUIDACIÓ TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 01/07/2013 A 30/09/2013.
Vista la liquidació corresponent al període del 01/07/2013 al 30/09/2013 presentada
per SOREA SA en data 17/10/2013 en concepte de taxes pel subministrament d’aigua
potable a domicili en relació als períodes següents (trimestrals i mensuals) :
PERÍODE

INGRESSOS

BAIXES

BAIXES
ALTES
EXECUTIVA

1.- 2n, 3r i 4rt trimestre 2010
2.- 1r,2n,3r i 4rt trim. 2011
3.- 1r,2n,3r i 4rt trim. 2012
4.- 1r i 2n trimestre 2013
5.- Febrer 2013
6.- Juny, Juliol i Agost 2013

2.633,73
4.687,07
80.115,36
1.376.744,74
-1.675,11
163.146,96

195,75
4.033,91
28.940,42
1.691,09
-

-

233,04
2.055,50
6.751,72
15,99
-

TOTAL

1.625.652,75

34.861,17

-

9.056,25

Vista la liquidació corresponent a preus públics per drets de connexió cobrat durant el
període del 01/07/2013 al 30/09/2013 per import de MIL CENT SETANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.177,96 €).
Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/07/2013
al 30/09/2013 per import de CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (5.628,80 €).
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/07/2013 al 30/09/2013 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2010 2011, 2012 i
2013 per import de UN MILIÓ SIS-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS
CINQUANTA- DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (1.625.652,75 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/07/2013 al 30/09/2013 per import de MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.177,96 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/07/2013 al 30/09/2013 per import de CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS (5.628,80 €).
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement. D'
aquesta liquidació haurà de modificar respecte al clavegueran, el període corresponent
al 2012/3tr la columna del Saldo anterior que ha de ser igual a 3,567,63 i
conseqüentment el Saldo final haurà de ser igual a 2,605,58.
Cinquè.-Traslladar, via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria als efectes que correspongui.

11.- RENDES
11.1 EXACCIONS – Reclamacions.11.1.1 RECLAMACIÓ. UNIM BANC S.A. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
SEGON SEMESTRE 2013 CONCEPTE IAE PER BAIXA ACTIVITAT.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13808 presentada en data 11
d’octubre del 2013 presentada pel senyor Martí Gelabert Martí com a representant de
la societat BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARIA S.A. (NIF A48265169),
sol.licitant la devolució d’ingressos indeguts corresponents al tercer i quart trimestres
de l’exercici 2013 del rebut pagat a nom de l'entitat Unnim Banc S.A. número 663584,
en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb número de referència
8401006838996, al.legant que la baixa definitiva és de data 20 de maig de 2013.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix , en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat, les
quotes seran prorratejades per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi
exercit l’activitat”.
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Atès que el rebut pagat número 663584 correspon a la totalitat de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat UNNIM
BANC S.A. amb N.I.F. A65609653, tal com a continuació:
Exercici

Número rebut Quota municipal

Recàrrec provincial

Total a retornar

2013

663584

99,49 €

530,61 €

431,12 €

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

11.1.2 RECLAMACIÓ LEDER CATALONIA,
LIQUIDACIÓ COMPLEMENTARIA IBI

SL

DESESTIMAR

RECURS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14230 de data 22 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora SALABERT ITURRATE, ROSA DE LIMA, en representació
de LEDER CATALONIA, SA, en la qual interposa recurs de reposició contra la
provisió de constrenyiment dictada en data 16 de setembre de 2013, per la liquidació
619248 en concepte de liquidació complementària IBI ( Impost sobre bens immobles
de naturalesa urbana ) corresponent a l'any 2012.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 23 d'octubre de 2013, que diu
textualment el següent: “El deute reclamat corresponen a la liquidació núm. 619248,
per l’Impost sobre Béns Immobles 2012. Consta en la liquidació una quota de 724,41
Euros, per increment del valor cadastral de l’immoble, import del qual es va deduir la
quantitat de 529,46 Euros, pagats amb anterioritat, i resultant una liquidació a pagar
de 194,95 Euros. La liquidació va ser notificada en data 25/04/2013, signant-la la Sra.
Rosa Salabert. Contra la notificació de la liquidació no es va interposar cap recurs.
La provisió de constrenyiment s’ha notificat en data 25/09/2013, i no s’ha pagat en els
terminis legals de l'article núm. 62 punt 5 de la Llei 58/2003, General Tributària, i
motiva el present recurs.
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària diu
textualment: "En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la
liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden
notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho
adverteixin. L’augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s’ha
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que
el motivin, excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter
general autoritzades per les lleis”
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició
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següents: a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b)
Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació. c) Falta de notificació de la
liquidació. d) Anul·lació de la liquidació. e) Error o omissió en el contingut de la provisió
de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar recurs presentat per LEDER CATALONIA, SL, per no ser
procedent la suspensió, continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació Municipal pels
efectes oportuns.

11.1.3
RECLAMACIÓ
VICTOR
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM

HERNANDEZ

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14682 de data 04 de novembre de
2013, presentada pel senyor HERNANDEZ MORENO, VICTOR MANUEL, en la qual
sol·licita la devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de
tracció mecànica ), corresponent a l'exercici 2013, del vehicle amb matrícula 6636CTZ.
Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula 6636CTZ es va
donar de baixa definitiva el dia 12 de setembre de 2013.
Atès que es comprova que el senyor HERNANDEZ MORENO, VICTOR MANUEL, no
té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor HERNANDEZ
MORENO, VICTOR MANUEL, amb NIF núm. 42286596S, per un import de TRENTASIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS-------------36,13 €-------- en concepte d’IVTM
2013 i segons el detall següent:
ANY REBUT
CONCEPTE
PRINCIPAL RECÀRREC TOTAL
2013

608359

IVTM 2013 - 6636CTZ 34,41

1,72

36,13

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

11.1.4 RECLAMACIÓ BUILDINGCENTER SAU, DONAR DE BAIXA REBUT D'IBI
2013.- Estimada.JGL2013/44 de 12 de novembre de 2013
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Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 13183, presentada l'1 d'octubre de
2013 per la senyora EVA MARIA FERRO VALBUENA, en representació de l'entitat
BUILDINGCENTER SA, on sol·licita l'anul·lació del rebut núm. 635926/13 en concepte
d'Impost sobre béns immobles de l'any 2013, en relació a la finca amb referència
cadastral 3613110EG1431S0001JZ, carrer Manufactures del suro, 94 esc. 1 00 1,
al·legant que la seva representada no és la titular.
Vista la inscripció registral emesa pel Registre de la Propietat de Palafrugell amb data
28/10/2013, on es constata que la propietària d'aquesta finca és la societat
PRESOLADOS SA.
Atès que per error es va generar els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles i la Taxa
per Entrada de Vehicles de l’exercici 2013 a nom de BUILDINGCENTER SAU.
Atès que es comprova que els rebuts números 628756 i 628757 corresponents a la
Taxa per Entrada de Vehicles costen pagats.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu textualment:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la societat BUILDINGCENTER SAU, manté deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut
núm. 635926/13, a nom de BUILDINGCENTER SA, en relació a la finca amb
referència cadastral 3613110EG1431S0001JZ, carrer Manufactures del suro, 94 esc. 1
00 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de BUILDINGCENTER S.A.
amb NIF A63106157, tal com es detalla seguidament:
Exercici Núm. rebut Concepte

Objecte tributari

Total
a
retornar

2013

628756

Taxa Entrada Vehicles C/Manufactures del Suro, 28,40 €
94 esc.1 00 1

2013

628757

Taxa Entrada Vehicles C/ Manufactures del Suro, 28,40 €
94 esc. 1 00 1

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que
manté la societat BUILDINGCENTER S.A. amb la recaptació municipal (números
rebuts 592127/2-596972/0 ).
Quart.- Aprovar unes noves liquidacions ( números 666428- 666431-666432) pels
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mateixos imports, conceptes i objecte tributari, a nom de la propietària correcta,
PRESOLADOS S.L.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de
Recaptació, Tresoreria i Intervenció.

11.1.5 RECLAMACIÓ BÓBILA NOVA S.L. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT AIGUA
2012/03. ESTIMACIÓ.
Vista l’ instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 4136, de data 22 de
març de 2013, presentada per DIEGO COBO ÁLVAREZ, en representació de BÓBILA
NOVA S.A. amb CIF B61313771, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d’aigua del període 2012/03, pòlissa 8677621, al·legant error de
facturació.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la sol·licitud de data 5 d'agost a nom de BOBILA NOVA S.L. amb
N.I.F. B61313771, i en la seva representació DIEGO COBO ALVAREZ del carrer
Manufactures del Suro nº25 de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2012/03 al·legant que se li factura
quota i escombraries, quan en data 6 de novembre de 2012 aquest Ajuntament va
ESTIMAR la seva reclamació anterior tornant-li els imports pagats per aquests
conceptes donat que era un comptador comunitari.
Entre la instància i la resolució anteriors es va facturar el tercer trimestre amb aquests
conceptes erròniament.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2012/03,
descomptant el concepte de brosses i quota de la factura.
En aquests moments no té pendent cap rebut.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, corresponent a la diferència entre
el consum facturat i el consum correcte i en conseqüència retornar l’ import total de
44,69 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat , d’acord
amb el següent detall:
2012/03

Tarifa

pòlissa 8677621
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc

36,09
0,3615
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Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

0

0

36,09 €
0,00 €

0

0,00 €
0,00 €
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Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

0,6500
1,0863

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0
0

0,00 €
0,00 €

0
0

0,00 €
0,00 €

10%

0,00 €
36,09 €
3,61 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

6,5100
21%

6,51 €
1,37 €

6,51 €
1,37 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

0,00 €

Brosses

5,0000

5,00 €

0,00 €

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%

18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
61,42 €

18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
16,73 €

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

11.1.6 RECLAMACIÓ STEPHANE JACQUES PATRICE BOISSEL. DEVOLUCIO
REBUT AIGUA 2012/04 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 22 d’agost de 2013 presentada pel Sr. BOISSEL STEPHANE
JACQUES PATRICE sol·licitant la revisió de la liquidació 2012/04 de subministrament
d’aigua de la pòlissa 8647751, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 22 d'agost a nom de STEPHANE
JACQUES PATRICE BOISSEL del cr. De la Cova del Bisbe num. 16 de Palafrugell
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del
període 2012/04 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 :
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“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització
per tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat, en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
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 l’
import total de 3.343,68 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessat , d’acord amb el següent detall:
2012/04
pòlissa 8647751
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

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

Consum Real

Nova factura

798

798

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
738,00 801,69 €

7,20 €
30,00 10,85 €
768,00 499,20 €

0,00 €
839,23 €
83,92 €

0,00 €
517,25 €
51,72 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%
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0,00 €
0,00 €

0

0,00 €
0,00 €
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Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

1,8400

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

0,00 €

0,00 €

prevenció

Clavegueram

25,00%

208,01 €

127,51 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

12,07 €
18,53 €
23,16 €
3.063,49 €

12,07 €
18,53 €
23,16 €
41,18 €
377,79 €
472,72 €
47,27 €
1.255,90 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

27
18
9
744

27,00
18,00
9,00
10,00
734,00
3.117,25 € 798
311,73 €
4.599,58 €

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

11.1.7 RECLAMACIÓ JOSEP GELI BONAL. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT AIGUA
2013/02 PER FUITA. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 12 d’agost de 2013 presentada pel Sr. JOSEP GELI BONAL
sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/02 de subministrament d’aigua de la pòlissa
4451227, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 10 de setembre a nom de JOSEP
GELI BONAL del cr. De Palamós núm. 84 de Palafrugell 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
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instal·lacions, amb descripció de la reparació i l’avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-les el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2013/02 per import de
822,19 €.”
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
pòlissa 4451227
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum Real
168

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
108,00 117,32 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
154,87 €
15,49 €

Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

Servei
Incendis

0

0,00 €
0,00 €
1,84 €
0,39 €

prevenció
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Clavegueram

25,00%

36,92 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

27
18
9
114

12,07 €
18,53 €
23,16 €
469,41 €
523,16 €
52,32 €
822,19 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua
corresponent al període 2013/02, d’acord amb el següent detall:
2013/02
pòlissa 4451227
M3. Consum

Tarifa

Nova factura
168

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

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

7,20 €
30,00 10,85 €
138,00 89,70 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
107,75 €
10,77 €

Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

Servei
Incendis

0

0,00 €
0,00 €
1,84 €
0,39 €

prevenció
0,00 €

Clavegueram

25,00%

25,14 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1

0,4469
1,0294
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3,00

12,07 €
3,09 €
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ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,5735
4,1176
0,5147

0,00
0,00
138,00
168

0,00 €
0,00 €
71,03 €
86,18 €
8,62 €
277,88 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 277,88
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
11.1.8 RECLAMACIÓ JUAN CORBACHO GONZALEZ. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2013/02. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 13 d’agost de 2013 presentada pel Sr. JUAN CORBACHO
GONZALEZ sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/02 de subministrament d’aigua
de la pòlissa 4456440, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l’instància de data 13 d'agost de 2013 referent a la reclamació a nom
de Juan Corbacho Gonzalez, del Pa. Subira núm. 9 de Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 104m3 en la liquidació del període 2013/02 quan s'haurien de
haver facturat 47m3, 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 2190 lectura correcta 2133
- facturats 104m3 i s’haurien d'haver facturat 47m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut corresponent al 2013/02 per
un import de 418,92€”
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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
pòlissa 4456440
M3. Consum

Tarifa

Consum FACTURAT
104

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

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

7,20 €
30 10,85 €
30 19,50 €
44 47,80 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
85,34 €
8,53 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

Brosses

37,2000

37,20 €

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

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

prevenció

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

27
18
9
50

12,07 €
18,53 €
23,16 €
205,88 €
259,64 €
25,96 €
418,92 €

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
pòlissa 4456440
M3. Consum

Tarifa

Consum CORRECTE
47

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

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

7,20 €
30 10,85 €
17 11,05 €
0 0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
29,10 €
2,91 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

Brosses

37,2000

37,20 €

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%

27
18
2
0

12,07 €
18,53 €
5,15 €
0,00 €
35,74 €
3,57 €
110,77 €

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació amb el consum correcte per import
de 110,77 euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

11.1.9 RECLAMACIÓ RAMON RÀFOLS PASCUAL. DEVOLUCIÓ REBUTS AIGUA
2012/03, 2012/04, 2013/01 I 2013/02. ESTIMACIÓ
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Vista l’ instància presentada en data 23 de setembre de 2013 amb núm. de registre
d’entrada a l’Ajuntament 12825 presentada pel Sr. RAMON RÀFOLS PASCUAL,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del
període 2012/03 al 2013/02, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 30 de setembre de 2013 a nom de
RAMON RÀFOLS PASCUAL del cr. Nou núm.9 de Palafrugell sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2012/03 al 2013/02
al·legant que no se li ha fet la lectura del comptador durant aquests trimestres i que se
li ha acumulat el consum en el període 2013/02.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2012/03 a 2013/02 repartint els consums.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, corresponent a la diferència entre
el consum facturat i el consum correcte i en conseqüència retornar l’ import total de
403,55 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat , d’acord
amb el següent detall:
2012/03

Tarifa

pòlissa 4451927
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

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

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

37

44

30
7
0

7,20 €
10,85 €
4,55 €
0,00 €

7,20 €
30 10,85 €
14 9,10 €
0 0,00 €
0,00 €
27,15 €
2,71 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
22,60 €
2,26 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

25,00%

3,85 €

4,99 €

Clavegueram

prevenció
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Brosses

35,4500

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

10%

2012/04

Tarifa

pòlissa 4451927
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

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

35,45 €

27
10
0
0

12,07 €
10,29 €
0,00 €
0,00 €

35,45 €

27
17
0
0

22,36 €
2,24 €
90,99 €

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

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

43

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7,20 €
30 10,85 €
13 8,45 €
0 0,00 €
0,00 €
26,50 €
2,65 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

4,82 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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%
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0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
56,19 €

27
16
0
0

12,07 €
16,47 €
0,00 €
0,00 €
28,54 €
2,85 €
104,80 €
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2013/01

Tarifa

pòlissa 4451927
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

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

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

43

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7,20 €
30 10,85 €
13 8,45 €
0 0,00 €
0,00 €
26,50 €
2,65 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

4,82 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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

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

prevenció

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

2013/02

Tarifa

pòlissa 4451927
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

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

Arbitri Municipal
Total aigua
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18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

27
16
0
0

8,04 €
0,80 €
56,19 €

12,07 €
16,47 €
0,00 €
0,00 €
28,54 €
2,85 €
104,80 €

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

175-37

45

7,20 €
30 10,85 €
30 19,50 €
78 84,73 €

7,20 €
30 10,85 €
15 9,75 €
0 0,00 €

0,00 €
122,28 €

0,00 €
27,80 €
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IVA aigua

10%

12,23 €

2,78 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

28,77 €

5,15 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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%

30
20
10
78

13,41 €
20,59 €
25,74 €
321,17 €
380,90 €
38,09 €
621,71 €

30
15
0
0

13,41 €
15,44 €
0,00 €
0,00 €
28,85 €
2,88 €
106,89 €

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

11.1.10 RECLAMACIÓ SANDRA CASQUERO FARRARONS, BONIFICACIÓ IBI
2013 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 13820 presentada l'11 d'octubre de
2013 per la senyora SANDRA CASQUERO FARRARONS, on sol·licita la bonificació
per família nombrosa del 50% sobre la quota de l'Impost sobre béns immobles de
l'exercici
2013,
en
relació
a
la
finca
amb
referència
cadastral
4409106EG1440N0014LP, objecte tributari carrer Alfons XII, 27 esc. C Bxs 2, al·legant
que reuneix tots els requisits per a poder-ne gaudir.
Atès que en data 26/3/2013 la senyora CASQUERO va presentar sol·licitud de
bonificació per família nombrosa i la Junta de Govern Local de 26/3/2013 va
desestimar aquesta sol·licitud perquè no complia amb els requisits establerts a les
Ordenances Fiscals, perquè hi havia un dels membres inclòs en el carnet de família
nombrosa que no estava empadronat a la mateixa unitat de convivència.
Vist l’article 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Local, que diu textualment:
Article 14.- Revisió d’actes en via administrativa.
ñ) Impugnació de la resolució.- Contra la resolució del recurs de reposició no pot
interposar de nou aquest recurs, podent els interessats interposar directament recurs
contenciós-administratiu, tot això sense perjudici dels supòsits en què la llei preveu la
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interposició de reclamacions econòmico-adminstratives contra actes dictats en via de
gestió del tributs locals.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar a la senyora CASQUERO FARRARONS SANDRA que per a poder
gaudir d'aquesta bonificació cal que a data 1 de gener tots els membres inclosos al
carnet de família nombrosa estiguin empadronats a la mateixa unitat de convivència.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

11.1.11 RECLAMACIÓ LUISA PEREZ NUÑEZ. NOVA LIQUIDACIÓ REBUT
4T.TRIMESTRE 2011. ESTIMACIÓ
Vista la queixa presentada en data 21 d'agost de 2012 per la senyora LUISA PEREZ
NUÑEZ en relació a la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 4t.
Trimestre de 2011, amb núm. de pòlissa 4474029, i sol·licitant la seva rectificació
al·legant que s'ha facturat un consum excessiu.
Vist l’informe emès pel Defensor del Ciutadà que diu textualment:
“Que en data 21/08/2012 la Sra. Luisa Pérez Nuñez, ha presentat reclamació a
aquesta oficina per demanar la intervenció del Defensor del Ciutadà davant la situació
següent:
1. Rebut de SOREA del 11/01/2012, corresponent al 4t. Trimestre del 2011, per
un import de 886,79€.
2. Els rebuts compresos entre 18/06/2010 i 25/06/2012, llevat del rebut del
15/06/2011 (que va ésser liquidat, per un import de 306,04€) pujarien entre
66,28€ i 78,37€.
DATA
18/06/10

M3
13

FACTURA
66,85€

21/09/10
28/12/10
15/03/11
15/06/11
05/09/11
22/12/11

13
28
19
104
23
247

66,85€
78,37€
70,16€
306,04€
74,01€
886,79€
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21/03/12

9

66,58€

25/06/12
25/09/12

8
10

66,28€
67,85€

Hem analitzat amb la companyia d’aigua el problema. Tot i que el comptador, després
d’una comprovació per part d’Indústria donava un funcionament correcte, SOREA no
s’explica la situació.
Hem comprovat que des de l’armari de comptadors no és possible una connexió
il·legal.
Després de rebre la factura del segon trimestre (15/06/2011), per un import de
306,04€, la Sra. Luisa Pérez va fer comprovar per un lampista particular, que l’estat de
la seva instal·lació d’aigua era correcte i no tenia cap fuita dins la casa.
A principis de 2012 la companyia SOREA va canviar el comptador d’aigua, i fins ara
els rebuts que han arribat tenen un import normal dintre de la línea dels anteriors.
Atesa aquesta situació:
EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ SOL·LICITA:
Generar un nou rebut per un import corresponent al promig dels últims dos anys
(sense comptar els del 15/06/11 i 22/12/11).”
Vist l'historial de consums anteriors i posteriors d'aquest subministrament .
Vist el càlcul del rebut facilitat per Sorea SA corresponent al període de 4t. Trimestre
de 2011 d'acord amb les directrius sol·licitades pel defensor del ciutadà de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
2011/04

Tarifa

M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

Consum FACTURAT
247

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

8%
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14,40 €
30,00
10,85 €
30,00
19,50 €
187,00 203,14 €
0,00 €
247,88 €
19,83 €
32

Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

2,3400
18%

2,34 €
0,42 €

prevenció
0,00 €

Clavegueram

25,00%

58,37 €

Brosses

35,4500

35,45 €

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

0,4179
0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,4339
0,9192
2,2980

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

4
3
6
44
14
7
14
155

1,67 €
1,25 €
5,31 €
97,39 €
6,07 €
3,04 €
12,87 €
356,19 €
483,80 €
38,70 €
886,80 €

8%

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Càlcul factura
2011/04

Tarifa

M3. Consum

NOVA
LIQUIDACIÓ
13

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

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

13,00
0,00
0,00

14,40 €
4,70 €
0,00 €
0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

8%

0,00 €
19,10 €
1,53 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

2,3400
18%

2,34 €
0,42 €

Servei
Incendis

prevenció
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Clavegueram

25,00%

1,17 €

Brosses

35,4500

35,45 €

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

0,4179
0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,4339
0,9192
2,2980

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

4
0
0
0
14
0
0
0

8%

1,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,75 €
0,62 €
68,38 €

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

12.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/121 per un
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import total de 324.736,59 euros.
Aplicació
Import
2013 72 170 22714
45.060,00

2013 72 170 22714

8.006,73

2013 81 130 22713

10.873,93

2013 72 170 22712

85.900,84

2013 72 170 22712

6.090,92

2013 72 170 22712

30.172,27

2013 41 331 48905

7.500,00

2013 41 331 22706

6.999,85

2013 72 313 22704

22.143,00

2013 71 155 21001

83.967,27

2013 21 151 61000

18.021,78

TOTAL

Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT SETEMBRE 2013 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIAL ORGANICA-FORM
SETEMBRE
2013 (MA)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA. CONTRACTE
GRUA SETEMBRE 2013
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES ABOCADOR
COMARCAL SOLIUS SETEMBRE 2013 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA
FRACCIO
ORGANICA
SETEMBRE 2013 (MA)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA,
AMORT
MATERIAL,
RECOLLIDA
PAP
VIDRE,CARTRO,FORM
LLOGUER CONTENIDOR (MA)
JOVENTUTS MUSICALS. 3a. APORTACIO
CONVENI COL.LABORACIO 2013
ARTIMETRIA SL. 50% REDACCIO PLA
ESTRATEGIC EQUIPAMENTS CULTURALS
DE PALAFRUGELL JGL 27/12/12 (CU)
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDA.
SERVEI RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS
ABANDONATS 2013. JG:10/09/2013
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES D'OCTUBRE 2013
FRANK KEERL PLA. CONVENI AFECTACIO
TERRENY PROJECTE RIERA CA L’ABELLI

324.736,59

13.- PROPOSTES URGENTS
13.1 CONTRACTACIÓ
13.1.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, PER A LES OBRES, D'AMPLIACIÓ D'UN TRAM DE VORERA AL
PASSEIG DE LA TORRE DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat del contracte de les obres per a l’ampliació d’un tram de vorera al Passeig de
la Torre de Calella de Palafrugell, per import de 70.000,00 € IVA inclòs, amb un termini
previst d’execució de dos mesos.
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Atès que per acord de Junta de Govern Local de 8 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:
Empresa
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO SL
CONSTRUCCIONES DIEYLI CB SL
CONSVIDAL SL

Oferta econòmica (*)
55.851,24 €
56.694,21 €
57.272,73 €

(* sense IVA)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS
ANEMCO SL, carrer Mestre Sagrera, 47-53 bx.1 (17200) PALAFRUGELL, amb NIF: B17284225, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres d’ampliació
d’un tram de vorera al Passeig de la Torre de Calella, de Palafrugell, pel preu de
55.851,24 euros IVA exclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61900 “obres tractament
urbà Passeig de la Torre fins Passeig Canadell” 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 2.792,56 €.
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.

13.1.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES D'ADEQUACIÓ A L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL, A
PALAFRUGELL.- Inici procediment i aprovació de plecs.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres d’adequació a l’edifici de la Policia Local, a Palafrugell,
segons memòria valorada (Exp 47/2013, de novembre de 2013), aprovada per Junta
de Govern Local el dia 12 de novembre de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 34.131,03 euros sense
IVA.
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Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet la
tramitació d'expedients de contractació de manera anticipada a l'exercici de la seva
execució.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres d’adequació a l’edifici de la Policia Local, a Palafrugell,
segons memòria valorada (Ref 47/13, de novembre de 2013), aprovada per Junta de
Govern Local el dia 12 de novembre de 2013, per import total de 34.131,03 € sense
IVA, amb un termini d’execució de les obres d’1 mes.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 81 130 63200 “Obres de millora Comissaria Policia”, del Pressupost de
despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. Serà requisit necessari per a la seva
adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per
l’import de licitació.
Tercer.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta econòmica, fins el dia 18
de novembre de 2013, a les 18:00 hores, que seguidament es relacionen:
-

CONST GIL 78 SL
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL
MULTISERVEIS – David Duran Aparicio

13.2 OBRES PÚBLIQUES
13.2.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I EL REPÀS ASFÀLTIC
D’UN TRAM DEL CARRER DE LA CREU ROQUINYOLA I DEL CARRER BARRIS I
BUIXÓ, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la substitució de la
xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer de la Creu Roquinyola i del
carrer Barris i Buixó, a Palafrugell, redactat per l’empresa Rubau Tarrés SAU.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer de la Creu
Roquinyola i del carrer Barris i Buixó, a Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de substitució
de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer de la Creu
Roquinyola i del carrer Barris i Buixó, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Rubau Tarrés SAU.

13.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE VORERA AL PASSEIG DE LA TORRE DE
CALELLA DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres d’ampliació d’un tram de
vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell, redactat per l’empresa Anemco
S.L construccions i promocions.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres
d’ampliació d’un tram de vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell,
redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre
el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres d’ampliació
d’un tram de vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Anemco S.L construccions i promocions.

13.3 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.3.1 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 71 155 61900

6.511,49

2013 11 920 21400
2013 71 164 62201

3.753,40
3.959,12
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Text lliure
SUMINISTRES
JOVI
SL.
COMPRA
INFRAESTRUCTURES
GARLANDES
DE
NADAL (IP)
TG LA NAUTICA SL. HIVERNATGE 2013-2014
DE L'EMBARCACIO CALES NETES (AS)
FERRETERIA PUIG SL. SUBMINISTRAMENT
DUES ESCALES DE 3 METRES AMB RODES
38

2013 11 920 63200

4.963,80

2013 71 155 61900
TOTAL RELACIO

2.938,89
22.126,70

I BARANES PEL CEMENTIRI MUNICIPAL
(AS)
CAVIGLASS
MUNTATGES
SL.
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE 14
FINESTRES
ALUMINI
PER
A
LES
PEIXETERIES (AS)
ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
SUBSTITUCIO DE 6 PROJECTORS AL PATI
DE L'ESCOLA TORRES JONAMA (AS)

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ja ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 19 de
novembre de 2013.
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