ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10
DE DESEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/48
Dia i hora: 10/12/2013 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
Secretara accidental Senyora JÚLIA GIRÓ VAL

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:
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- JGL 2013/46 ordinària de 26 de novembre de 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 456/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Santiago Aguilar Ribas
Obra Reforma mur de contenció
Carrer: Pic Neulós, 19
Població: TAMARIU
Expedient 456/13
Tècnic redactor del projecte: Andreu Xicoira Gallart Núm. Visat: V/P.13.0126
P.E.M.: 14.237,80 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 555,27 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 387/13.- 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
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Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: CC.PP. Les Aligues
DNI: H-17.594.292
Representat per Enric Font Esteva
Obra Reparació del mur que delimita la finca
Carrer: Torre, 1
Població: CALELLA
Expedient 387/13
Tècnic redactor del projecte: Lluis Cuso Brosa
Núm. Visat: --P.E.M.: 8.261,33 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 322,19 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PEL CONDICIONAMENT D’UN SOLAR AL CAMÍ
FONDO COM APARCAMENT, A PALAFRUGELL. Aprovació definitiva.Vista la memòria valorada pel condicionament d’un solar al Camí Fondo com
aparcament, a Palafrugell, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en la
seva sessió del 29 d’octubre de 2013, amb un pressupost d’execució per contracte de
cent vint mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (120.000,00 €).
Atès que durant el període d’informació pública d’aquesta memòria valorada, comprès
entre els dies 2 de novembre i el 7 de desembre de 2013, no es va presentar cap
al·legació.
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres
locals, i l’article 235 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Text refós Decret legislatiu 2/2003), pel que fa a la documentació que han de contenir aquests
projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada pel condicionament d’un solar al
Camí Fondo com aparcament, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i
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Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme, amb un pressupost d’execució per contracte
de cent vint mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (120.000,00 €).
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per a coneixement general
d’aquesta aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació definitiva als caps de l’Àrea de Serveis,
l’Àrea de Medi Ambient, de la Policia Local, al senyor Xavier Vilaseca Giralt i a la
senyora Carme Lemus Tomàs.

3.2 PROJECTE PER A L’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA I VORERA A L’AV.
D’ESPANYA, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA FLOREAL I L’AV. DE LA
GENERALITAT, A PALAFRUGELL. Aprovació definitiva .Vist el Projecte per a l’ampliació de la calçada i vorera a l’Avinguda d’Espanya, tram
comprés entre la Plaça Floreal i l’Avinguda de la Generalitat, a Palafrugell, aprovat per
la Junta de Govern Local en la seva sessió del 29 d’octubre de 2013, amb un
pressupost d’execució per contracte de tres-cents noranta-sis mil cinc-cents quarantacinc euros amb sis cèntims, amb el 21 % d’IVA inclòs (396.545,06 €).
Atès que durant el període d’informació pública d’aquest projecte, comprès entre els
dies 2 de novembre i el 7 de desembre de 2013, no es va presentar cap al·legació.
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres
locals, i l’article 235 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Text refós Decret legislatiu 2/2003), pel que fa a la documentació que han de contenir aquests
projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte per a l’ampliació de la calçada i vorera a
l’Avinguda d’Espanya, tram comprés entre la Plaça Floreal i l’Avinguda de la
Generalitat, a Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte
de tres-cents noranta-sis mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb sis cèntims, amb el
21 % d’IVA inclòs (396.545,06 €).
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per a coneixement general
d’aquesta aprovació definitiva
Tercer.-. Notificar aquest acord d’aprovació definitiva als caps de l’Àrea de Serveis,
l’Àrea de Medi Ambient i de la Policia Local, als senyors Luís Lozano González,
Ignacio Millet Urgelles i a la senyora Ana Maria Reyes Notario.

4.- SECRETARIA GENERAL
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4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER BRUGUEROL AMB BEETHOVEN DE PALAFRUGELL.- Deixar sense
efecte.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha
fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer Bruguerol amb Beethoven de
Palafrugell, i s’observa que el solar presenta un estat greu d’abandonament, ple de
vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i també té el forat de l’antiga grua
que pot originar perill per la seguretat i la salut de les persones i perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns llindants a la parcel·la
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Deixar sense efecte el requeriment inicial a INVERSIONS I PROMOCIONS
GRUP ATER SL, amb NIF número B17560111, amb domicili al carrer Picasso, 40
(17200) Palafrugell, ja que comunica a través d’instància amb número de registre
d’entrada 15117, de data 12 de novembre, que la finca situada al carrer Bruguerol amb
Beethoven de Palafrugell ha passat a ser propietat d’una entitat bancària.
Segons.- Procedir a l’arxiu d’aquest
PROMOCIONS GRUP ATER SL.

expedient

a

nom

d’INVERSIONS

I

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER BRUGUEROL AMB BEETHOVEN DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’octubre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha
fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer Bruguerol amb Beethoven de
Palafrugell, i s’observa que el solar presenta un estat greu d’abandonament, ple de
vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i també té el forat de l’antiga grua
que pot originar perill per la seguretat i la salut de les persones i perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns llindants a la parcel·la.
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Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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 BUILDINGCENTER SAU, amb NIF número
A63106157, amb domicili al carrer Provençals, 39 (08019) Barcelona, perquè en el
termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar
la parcel·la i tapar el forat on abans hi havia els fonaments d’una antiga grua situada al
carrer Bruguerol amb Beethoven s/n de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa
en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER PERÚ, 16-18 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 18 de novembre de 2013 la cap de Serveis municipal de l’Ajuntament,
ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer Peru, 16-18 de Tamariu, i
s’observa que hi ha una tanca de xiprer que envaeix la vorera, representant un
impediment pel correcte trànsit dels vianants.
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Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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 JEAN MARC CARNICE, amb domicili al carrer Peru,
16-18 (17212) Tamariu, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca de xiprer que envaeix la vorera
situada al carrer Perú, 16-18 de Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el
termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
puguin formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
PARATGE ROS, DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 20 de novembre de 2013 la cap de Serveis municipal de l’Ajuntament,
ha fet una inspecció ocular de la finca situada al Paratge Ros de Llafranc, i s’observa
que hi ha una tanca de xiprers, els quals han caigut a dins de la cuneta del camí.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a MAS VERD SL, amb NIF número B-17047796, amb
domicili a l’apartat de correus, 1 (17200) Palafrugell, perquè en el termini de 15 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca de xiprers
els quals han caigut a dins de la cuneta del camí al Paratge Ros de Llafranc, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- 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
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 142, A SOBRE EL CAMÍ D'ERMEDÀS A
PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 18 de novembre de 2013 la cap de Serveis municipal de l’Ajuntament,
ha fet una inspecció ocular de la finca amb referència cadastral 142, a sobre el Camí
Ermedàs de Palafrugell, s’ha realitzat una inspecció ocular de la resta de pollancres
d’aquesta finca que estan al costat del camí i s’observa la presència de branques
seques i a punt de caure, així com esquerdes al llarg dels troncs, fusta en
descomposició i altres patologies.
Atès que aquestes patologies indiquen que tots els pollancres estan molt deteriorats i
presenten un alt risc de caiguda sobre el camí d’Ermedàs amb el conseqüent perill
pels vianants i el trànsit rodat.
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Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
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 JORDI VIDAL I ESPINOSA, amb domicili al carrer
Major, 17 (17253) Mont-ras, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a tallar i portar a l’abocador els pollancres de la seva
finca amb referència cadastral número 142, que tenen risc de caiguda sobre el camí
d’Ermedàs, 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
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER CELEBÀNTIC, 8 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 21 de novembre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament,
ha fet una inspecció ocular de la finca al carrer Celebàntic, 8 de Llafranc, s’ha
comprovat l’estat d’abandonament que presenta la parcel·la a causa de l’acumulació
de vegetació per manca de manteniment, runa i brossa. També s’observa que els
elements de tancament de l’habitatge es troben deteriorats fent que es pugui accedir al
seu interior. Tots aquests fets ocasionen males condicions d’higiene i seguretat per a
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9

la salut de les persones, causant molèsties als veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment al senyor JOAN MATEU MARTÍ, amb domicili al carrer
Doctor Carulla, 8 02 2 (08017) Barcelona, perquè en el termini de 15 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar el pati interior i tancar els
accessos a l’interior de la seva finca del carrer Celebàntic, 8 de Llafranc, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- 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
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.- BENESTAR SOCIAL
5.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ, PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT. 2013 - Aprovació.Vistes les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a
fomentar el servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà, publicades al
Butlletí Oficial de la Província, el dia 29 de novembre de 2013.
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Atès que l’Ajuntament de Palafrugell té signat un contracte administratiu de serveis
amb la Creu Roja Espanyola, a Palafrugell, pel servei de transport adaptat adreçat a
les persones que assisteixen al Centre de Dia de la Fundació Palafrugell Gent Gran.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar, al Consell Comarcal del Baix Empordà, la concessió de la màxima
subvenció possible, per a contribuir a sufragar la despesa originada pel servei de
transport adaptat al municipi de Palafrugell, durant l’any 2013.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.- COOPERACIÓ.6.1 SUPORT ECONÒMIC A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA DE CREU ROJA A
FILIPINES.-Aprovació.Vistos els informes de Creu Roja, en relació al Tifó Haiyan, de categoria 5, que el
passat 8 de novembre va assolar gran part del territori filipí, l'impacte del qual ha
afectat més de 5 milions de filipins, amb un impacte humanitari excepcional, molt
similar al del tsunami del sud de l'Àsia de 2004, deixant regions devastades per
complet.
Atès que l'entitat Creu Roja és membre de la Taula Municipal de Solidaritat i
Cooperació i és la referent en situacions d'emergència humanitària, conjuntament amb
el Fons Català de Cooperació.
Atès que la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació s'ha mostrat favorable a donar
suport a aquesta campanya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una ajuda de tres mil euros (3,000,00 €), a la campanya humanitària
d'emergència a Filipines, a través de l'entitat Creu Roja.
Segon.- Efectuar el pagament mitjançant el número de compte Catalunya Caixa, i
aplicar aquesta despesa a la partida 10.211.48900 d'Ajudes al Desenvolupament.

7.- CULTURA
7.1 PLA ESTRATÈGIG D'EQUIPAMENTS CULTURALS.-Aprovació.-
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Atès que la regidoria de Cultura va detectar un seguit de mancances i necessitats
d’equipaments municipals per a usos culturals.
Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha redactat el Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020, on confirmava la necessitat d’un
Espai d’Arts Visuals (AV1a), donades les característiques pròpies de Palafrugell en
relació concreta a les esmentades arts.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de
2012, va aprovar d’encarregar a l’empresa Artimetria la redacció d’un Pla Estratègic
d’Equipaments Culturals de Palafrugell.
Vist el document final del Pla Estratègic d'Equipaments Culturals de Palafrugell
presentat per l’empresa Artimetria a l’Àrea de Cultura.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Pla Estratègic d'Equipaments Culturals redactat per l'empresa Artimetria.

7.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'EIXAM PER A LA BIENNAL MISERACHS 2014.aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell, Institut
municipal de mitjans de comunicació públics i l’Associació Cultural L’Eixam, amb NIF
G17134560 i comicili al C/ Nou, 51 de Palafrugell, per establir una col·laboració per a
l’organització de la mostra de fotografia Biennal Xavier Miserachs edició 2014.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Associació Cultural L’Eixam per establir una col·laboració per a l’organització de la
mostra de fotografia Biennal Xavier Miserachs edició 2014 amb un import de 10.800 €.
– 5.000,00 € en el termini de 10 dies a partir de la signatura del conveni.
– 4.000,00 € abans del 31 de maig de 2014, prèvia presentació de justificants de
les despeses efectuades per import igual o superior a l'import rebut inicialment.
– 1.000,00 € en el termini d'un mes des de la presentació de la memòria
econòmica completa i d'activitats.
Segon.- La despesa derivada d'aquest conveni té caràcter plurianual i es consigna a
l'aplicació 41.331.48904 dels exercicis 2013 i 2014.
Tercer.- L'Institut Municipal de Mitjans de Comunicació Públics es compromet a
efectuar el pagament de despeses derivades de la publicació de fulletons publicitaris o
catàlegs, fins a un màxim de 800 euros.
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Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

7.3 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB MÚSICS DE GIRONA SCCL I ANTONIO
SUBIRANA MESTRES PER A UNA ACTUACIÓ AL TMP.- Aprovació.ATÉS que l’Àrea de Cultura organitza la programació estable del Teatre Municipal de
Palafrugell.
VISTA la proposta d’actuació de Músics de Girona SCCL per al concert de Toni
Subirana i Mestres, el dia 15 de desembre a les 17h, a la sala d'actes del TMP-Teatre
Municipal de Palafrugell, en el marc de la trobada del “Racó Poètic”.
ATÈS que Músics de Girona SCCL, percebrà com a retribució per l’actuació la
quantitat de 363 euros (IVA inclòs), prèvia presentanció de factura.
ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb Músics de Girona SCCL i Toni
Subirana Mestres, per regular els termes de l’actuació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: CONTRACTAR Músics de Girona SCCL (NIF F-17459991) i domicili al
c/Joaquim Vayreda, 65, ent. D 17001 Girona, per al concert de Toni Subirana, el dia 15
de desembre, a les 17h, a la sala d'actes del TMP.
Segon.- Procedir al pagament de 363 euros, un cop realitzada d'actuació, prèvia
presentació de la factura corresponent, amb càrrec a l'aplicació 46.335.22614
Despeses programació Teatre.
Tercer: FACULTAR l’alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

8.- EDUCACIÓ
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED
A GIRONA I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER AL CURS 2013-2014.Aprovació.Donada la voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell de mantenir la col·laboració amb
l’Extensió Comarcal del Centre Associat de la UNED a Palafrugell per al
desenvolupament dels cursos d'Accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell es compromet a aportar els locals idonis dins del
Centre Municipal d'Educació per a la prestació dels serveis que li són propis i com a
dependències comarcals de la UNED a la vila de Palafrugell.
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Atès que l'Ajuntament de Palafrugell, per al curs 2013-2014 es compromet a realitzar a
més una aportació per tal de finançar el cost acadèmic dels cursos d'Accés a la
universitat per a majors de 25 i 45 anys a l'extensió Comarcal del Centre Associat de la
UNED a Palafrugell.
Atès que aquesta aportació serà la diferència entre els ingressos per la matrícula del
CA de Girona i el cost de la docència, que segons els càlculs fets per les parts és de
3.350 €.
Atès que aquesta quantitat pot variar depenent de les altes o baixes de matrícula de
l'alumnat.
Atès que la quantitat a aportar per l'Ajuntament no podrà superar en cap cas els 4.500
euros.
Atès que l'aportació de l'Ajuntament de Palafrugell es farà efectiva, d'acord amb el
següent calendari:
-1a aportació d'import 1.500 euros en el termini de 20 dies des de la signatura del
present conveni.
- 2a aportació per la resta de l'import del conveni en el termini de 20 dies des de que
l'àrea municipal d'educació doni conformitat a la justificació econòmica que aporti
l'Extensió Comarcal del Centre Associat de la UNED a Palafrugell.
Atès que aquesta justificació consistirà en la presentació d'una memòria econòmica on
s'acrediti el cost total de la despesa docent adjuntant el justificant de pagaments de les
mateixes i els ingressos totals obtinguts pels alumnes a efectes de poder calcular
l'import total de l'aportació municipal, d'acord amb l'establert anteriorment.
Atès que la durada d'aquest conveni s'estendrà al llarg del període 2013-2014.
Atès que amb aquest nou model de finançament, s'inclourà en el si del Patronat una
representació consensuada dels municipis afectats.
Atès que la tutela i seguiment acadèmic es farà des del Centre Associat de la UNED a
Girona, amb criteris de racionalitat funcional similars als aplicats en el Centre Associat
de Girona.
Atès que s'estableix una comissió de seguiment integrada per un representant de
l'Ajuntament i el coordinador acadèmic del Centre Associat de Girona, que vetllarà pel
compliment i rendiment acadèmic.
Atès que en el supòsit de conflicte, l'acord es podrà denunciar per qualsevol de les
parts amb una anticipació de sis mesos.
Atès que aquest conveni cancel·la i substitueix els convenis anteriors entre les parts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Centre Associat de la UNED a
Girona i l’Ajuntament de Palafrugell, per al curs 2013-2014.
Segon.- La despesa derivada d'aquest conveni té caràcter plurianual i es consigna a
l'aplicació 35.324.48000 dels exercicis 2013 i 2014.

8.2 RESULTAT DE BAREMACIÓ DE LES BEQUES DE L’ESCOLA DE MÚSICA
CURS 2013-2014.- AprovacióAtesa la vigència del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Escola de Música de Palafrugell per prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de
Música.
Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de
concedir 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim
d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 8 d’octubre de 2013 es van aprovar les bases que regien la
concessió d’aquestes beques per al curs 2013-2014.
Atesa la valoració feta per la Junta de valoració de les beques en data de 12 de
novembre de 2013, d’acord al barem que figura en aquestes bases i al conveni vigent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de les beques pels estudis 2013-2014 de l’Escola de
Música per import de 2.788,20€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.321.48907
“Servei de Música” del pressupost de despeses 2013, d’acord amb el següent detall:
Nom del pare/mare

NIF

Alumne

Matèries

Import

%

Import
becat

Sergi López Espinosa

JLR

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)
Instrument 2n (1/2h)
Conjunt instrumental

52€
86€
51€
20€

25%

353,25€

Valerie Kennedy

CGK

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)
Cant coral

52€
86€
18€

50%

387€

Fausto Rodríguez
Sánchez

AR T

Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1r (1 h)
Conjunt instrum. 1

52€
18€
86€
20€

50%

477€

Xavier Bosch Comas

AB P

Llenguatge musical
Instrument 1r (3/4h)
Conjunt instrument. 1

52€
69€
20€

25%

200,25€

M. Àngels Júdez Pi

EGJ

Llenguatge musical
Instrument 1r (3/4h)
Cant coral

52€
69€
18€

35%

217,35€

Núria Boix Coll

OJB

Llenguatge musical
Instrument 1r (1/2h)

52€
51€

50%

229,50€
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Esther Sebastián
Montijano

JK

Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1r (1/2h)

52€
18€
51€

50%

229,50€

Esther Sebastián
Montijano

MPS

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)
Conjunt instrum. 1

52€
86€
20€

50%

477€

Judit Parals Sánchez

LAP

Llenguatge musical
Instrument 1r (3/4h)

52€
69€

35%

217,35€

Total

2.788,20€

Segon.- Informar als beneficiaris que el pagament de la beca es realitzarà mitjançant
pagament trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell de
que l’alumne continua cursant els estudis pels quals ha obtingut la beca.
Tercer.- desestimar la sol·licitud de beca presentada per Remedios Ortiz Rentero, per
presentar la sol·licitud fora del termini establert en les bases.

9.- IPEP
9.1 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'IPEP I L'AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS DINS EL PROGRAMA DE CATALUNYA EMPREN.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia.

9.2 CALENDARI MERCAT 2014 .- Aprovació.VISTA la proposta del calendari del mercat per l’any 2014 que tot seguit es relaciona:
CALENDARI DEL MERCAT ANY 2014.El mercat romandrà tancat els dies següents:
21 abril
1 maig
9 juny

dilluns
dijous
dilluns

Setmana Santa
Festa del Treball
Pasqua

24 juny
11 setembre
8 desembre
25 desembre
26 desembre
1 gener 2015

dimarts
dijous
Dilluns
dijous
divendres
dijous

St. Joan
Diada
La Immaculada
Nadal
Sant Esteve
Any Nou

6 gener 2015

dimarts

Reis

El mercat funciona de dimarts a diumenge, excepte del 14 de juliol al 25 d’agost,
ambdós inclosos, en què romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a
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diumenge).
El mercat romandrà obert els dies següents :
18 abril
21 juliol
15 agost

divendres
dilluns
divendres

Setmana Santa
Festa Major
L’Assumpció

12 octubre
1 novembre
6 desembre

diumenge
dissabte
dissabte

El Pilar
Tots Sants
La Constitució

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat calendari per l’any 2014.
Segon.- Notificar a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, per als efectes
que correspongui

10.- JOVENTUT
10.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
I L'AGRUPAMENT ESCOLTA INDIKA PER A L'ANY 2013. Aprovació.
Atès que l'Àrea de Joventut i l'Agrupament Escolta Indika de Palafrugell han elaborat
una proposta de conveni per a l'any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Agrupament Escolta
Indika de Palafrugell.
Segon: Assignar la despesa de 3.060 € d'aquest conveni a la partida núm.
61.337.48905.
Tercer: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

10.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
I L'ASSOCIACIÓ DE PERCUSSIÓ ELS PÀTITIS PER A L'ANY 2013. Aprovació

Atès que l'Àrea de Joventut i l'Associació de Percussió els Pàtitis de Palafrugell han
elaborat una proposta de conveni per a l'any 2013.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de
Percussió els Pàtitis de Palafrugell.
Segon: Assignar la despesa de 500 € d'aquest conveni a la partida núm.
61.337.48905.
Tercer: Realitzar un primer pagament de 250 € en el termini de 20 dies des de la
signatura del present conveni.
Quart: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord

11.- SERVEIS MUNICIPALS
11.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
11.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PASTISSERIA DE CALELLA - Baixa
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 08 d'abril de 2011 en el que
s’autoritzava a la senyora Pilar Martínez i Ruiz, a ocupar la via pública amb la
instal·lació de 4 m2 de taules i cadires davant del seu establiment anomenat
PASTISSERIA DE CALELLA situat a la plaça de Sant Pere, 5 de Calella, amb
caràcter temporal i per un període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2012, 2013 i 2014.
Vista la instància núm. 15725 de data 26 de novembre de 2013 en la que la senyora
Pilar Martínez i Ruiz, sol·licita la baixa de l'ocupació de la via pública pel període 2014.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual de 4 m2
de taules i cadires aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 08 d'abril de
2011, davant de l’establiment PASTISSERIA DE CALELLA, situat a la plaça de Sant
Pere, 5 de Calella, a nom de la senyora PILAR MARTINEZ RUIZ, amb efectes 01 de
gener de 2014.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.
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12.- RENDES
12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ
PARCIALMENT

LIMPOPO

SL

RECURS

BAIXA

REBUTS

ESTIMAR

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14576 de data 30 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor RESPLANDIS FERER, JOAN en representació de LIMPOPO,
SL, sol·licitant anul·lar els rebuts dels anys 2012 i 2013 en concepte de Taxa per
escombraries industrials, del local situat a la crta Vella Calella núm. 1 Polígon 4
Parcel·la 60.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16111 de data 03 de desembre de 2012,
presentada pel senyor RESPLANDIS FERER, JOAN en representació de LIMPOPO,
SL, comunicant la finalització del contracte de lloguer signat amb data 1 de maig de
2011 amb FULL TIME SUPPORT SL, amb NIF B17865239, i representada pel senyor
MARIT NOVELLAS, JORDI, i que la data de la finalització de la relació contractual va
causar efecte el passat 25 d'octubre de 2012.
Atès l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats en data 25 de setembre
de 2013, que diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material
s'acredita que s'ha pogut observar que no hi ha activitat a la finca objecte de la
inspecció, ja que es pot observar que es troba tancada al públic amb rètol de traspàs.”
Vist que la societat FULL TIME SUPPORT, SL es va donar d'alta en l'IAE ( Impost
sobre activitats econòmiques ) amb l'epígraf 6731 “Serveis de cafeteries i bars de
categoria.. en data 01 de maig de 2011, en l'adreça de la Crta Vella de Calella, núm.1.
Atès l'article 12è punt 8. de l'Ordenança Fiscal núm. 13 de la Taxa per la recollida,
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, que diu textualment el
següent: “Article 12è. Quota tributària
CONCEPTE

IMPORT

8. Locals sense activitat

60,00 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 627298 a nom de LIMPOPO, SL corresponent a
les escombraries a l'any 2013 i ratificant el rebut núm. 558920 a nom de LIMPOPO,SL.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de LIMPOPO, SL, amb NIF núm.
B60809274, per un import de 60,00 Euros, segons el detall següent :
ANY

CONCEPTE

2013

8. Locals sense activitat. - Crta. Vella de Calella, núm. 1 /
Avinguda Espanya núm. Polígon 4 Parcel·la 60
60,00 €
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Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar a la interessada i a la Recaptació
municipal, pels efectes oportuns.

12.1.2 RECLAMACIÓ. PEDRO MATÓ DEULOFEU. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA
RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS ACTIVITAT TALLER.
Vist que en el padró de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus sòlids urbans, corresponent als anys 2010, 2011, 2012 i 2013, de
l‘establiment situat al carrer Torre dels Moros, número 38 de Palafrugell a nom del
senyor Pedro Mató Deulofeu, no ha tributat com a local amb activitat.
Atès que d’acord amb l’article 66 i següents de la Llei 58/2003, l’Administració pot
requerir la regularització de les liquidacions tributàries corresponents als darrers quatre
exercicis.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 22 de novembre de 2013,
el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que si
existeix activitat comercial a la finca situada al carrer Torre del Moros, número 38, ja
que es troba obert al públic “.
Consultat el departament d’activitats es comprova que consta donada d’alta com a “
Taller de reparació de vehicles “ a nom del senyor Josep Mató Bonet de data 12 de
juliol de 1995.
Atès els articles 10 punt 5 i 12è de l’apartat de l’Ordenança fiscal reguladora de les
Taxes per recollida d’escombraries el qual diu textualment:
“ Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.”
Article 12è. Quota tributària
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT

4.4 Tallers de reparació de vehicles de tot ...................................................5
tipus, planxisteries.

Atès que es comprova que l’actual titular de l’immoble a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles és el senyor Pedro Mató Deulofeu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar una una nova liquidació en concepte de la Taxa pel servei de
recollida d’escombraries a nom del senyor Pedro Mató Deulofeu, tal com segueix a
continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa:
Exercici

Concepte Taxa Recollida Objecte Tributari
escombraries Industrials

Import
58,48€x5punts

2010

1. Taller reparació de tot tipus C/ Torre dels Moros, 38
de vehicles

292,40 €

2011

Taller reparació de tot tipus C/ Torre dels Moros, 38
de vehicles

292,40 €

2012

Taller reparació de tot tipus C/ Torre dels Moros, 38
vehicles

292,40 €

2013

Taller reparació de tot tipus C/ Torre dels Moros, 38
de vehicles

292,40 €

Total.......................

1.169,60 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i Tresoreria.

12.1.3 RECLAMACIÓ. PAULÍ MARTÍ BALLAND. SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ IVTM
DESESTIMADA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.751 de data 26 de novembre
del 2013, presentada pel senyor PAULÍ MARTÍ BALLAND, en la qual sol.licita la
devolució dels rebuts pagats dels exercicis 2009 al 2012 i l’anul.lació dels rebuts
pendents corresponents als anys 2009 a 2012, en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica del vehicle matrícula B-1846-IJ, al.legant que l’esmentat vehicle
constava donat de baixa temporal.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
1. • 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de
primera adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu
començarà el dia en que es produeixi l’esmentada adquisició:
2. • 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. • 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals
en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de
baixes temporals única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els
supòsits de sostracció o robatori del vehicle, i serà requisit
indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o robatori
del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es
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va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist l’historial emès per la prefectura de trànsit del vehicle matrícula B-1846-IJ pel qual
es comprova que constava de baixa temporal a petició de l’interessat i no per robatori
de data 29 de desembre de 2008.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució dels rebuts pagats corresponents als
anys 2009 al 2012 presentada pel senyor PAULÍ MARTÍ BALLAND i en conseqüència
ratificar el rebut pendent número 610332 corresponent a l’ exercici 2013.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

12.1.4 CONTRIBUENTS: VARIS APROVACIÓ QUOTA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ

REDUÏDA

TAXA

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c) 1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
JGL2013/48 de 10 de desembre de 2013

22

d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
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. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats
i de la regidora senyora Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei
30/1992:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm. pòlissa

Titular

Import

2013

4473704

FIEGO PUJADAS JULI

44,64 €

2013

4463931

GICH BALLÓ DOLORES

44,64 €

2013

4455756

OLIVA FABREGAT JOSEP MIQUEL 44,64 €

2013

4465067

POQUET MOIX ÀNGELS

44,64 €

2013

4466445

PRATS ESTEVE FREDERIC

44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

12.1.5 RECLAMACIÓ. M B B. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM ESTIMADA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.848 data 27 de novembre del
2013, presentada pel senyor M B B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -2199-BPZ, 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.
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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 -2199-BPZ 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 -2199-BPZ a nom del senyor M B B 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.

12.1.6 RECLAMACIÓ EVA ROCHA DEVOLUCIÓ CURS FRANCÉS DESESTIMAR
PETICIÓ
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15786 de data 27 de novembre de 2013
presentada per la senyora ROCHA NAVARRO, ROSA EVA, sol·licitant la devolució
dels rebuts pagats pel concepte de Preu públic cursos centre municipal d'educació
“Francès B1”, exposant la seva disconformitat en el pagament i al·legant no haver
assistit a l'esmentat al curs i que no va ser informada d'estar donada d'alta i el no rebre
cap liquidació del deute.
Atès l’informe emès per l’Àrea d'educació en data 28 de novembre de 2013, que diu:
Vist que als arxius de l'Àrea d'Educació hi consta la inscripció de la senyora Rocha
Navarro a un mòdul quadrimestral de FRANCÉS B1, el setembre de 2012.
Atès que la interessada va signar les còpies ( que adjuntem ) dels dos full
d'autoliquidació corresponents al pagament fraccionat de la quota de l'esmentat mòdul
quadrimestral de FRANCÉS B1, el setembre de 2012.
Donat que tot alumne adquireix un compromís en signar els fulls de liquidació amb
l'advertiment que només es pot cancel·lar la inscripció en cas de sol·licitar-ho per
escrit abans del 8è dia natural des de l'inici del quadrimestre ( perquè, en aquest cas,
una altra persona podria ocupar la vacant que deixa ).
Atès que la senyora Rosa Eva Rocha va assistir a algunes classes del curs de francès
en qüestió durant la tardor de 2012.
Vist que no hi cap constància que la interessada comuniqués la seva voluntat de
donar-se de baixa i cancel·lar la inscripció.
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Atès que aquest mòdul quadrimestral de francès es va a dur a terme amb el cost
corresponent.
Informo negativament a la sol·licitud de la senyora Rocha.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada per la senyora ROCHA NAVARRO, ROSA
EVA i per tant ratificar les liquidacions pagades núm. 60595862 i 595863
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a l'Àrea d'educació pels efectes
oportuns.

12.1.4 RECLAMACIÓ VIVO ROBLES JOSÉ. SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 4T.TRIM/11 I 1R.TRIM/2012 PER FUITA. DESESTIMADA.
Vista la queixa de data 5 de juliol de 2012 a nom de VIVO ROBLES JOSÉ, sol·licitant
la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua del 4t. trim/11 i
del 1r. trim/12 al amb núm. de pòlissa 4454985.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 7 de juliol de 2012 a nom de JOSE VIVO
ROBLES, del c/. Ramon Llull 9 , de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidacions
en concepte de subministrament d´ aigua 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’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.
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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 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.
Considerem que queda desestimada per falta de documentació de la reparació de
fuita, falta la factura del lampista i la verificació d'aquesta pel personal de Sorea.”
Vist el requeriment que l’Ajuntament va comunicar a l’interessat amb data 10/08/2012
sol·licitant la factura corresponent a la reparació de la fuita.
Atès que a data d’avui el Sr. José Vivo Robles no ha presentat la documentació
requerida.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

12.1.8 RECLAMACIÓ DEVOLUCIÓ ICIO FORGRUP GOPART SL. Resolució
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9749 de data 10 de juliol de 2013,
presentada pel senyor OSUNA BUENDIA, FELIP, en representació de FORGRUP
GOPART, SL, presentant el desistiment de la llicència d'obres núm. 734/06 i sol·licitant
el retorn corresponent a l'ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ).
Vist l'informe emès per l'Àrea d'Urbanisme que diu textualment el següent: “En data 28
de setembre de 2006 i amb número de registre d’entrada 14233/06, el senyor Felip
Osuna Buendia, en representació de la societat Forgrup Gopart, SL, va sol·licitar la
llicència municipal d’obres majors, expedient número 734/06, per a la construcció de 5
habitatges unifamiliars aïllats, situats al carrer Farena – Font d’en Xeco de Llafranc, a
Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per expedient d’obra major
145,40 € i en concepte de placa d’obra 14,10 €.
En data 29 de desembre de 2006 es va liquidar en concepte d’ I.C.I.O. la quantitat de
65.685,64 € aplicant el coeficient de 3,64 % al pressupost de les obres
(1.804.550,51€).
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de març de 2007 es va
concedir a la societat Forgrup Gopart, SL, la llicència d’obres amb número d’expedient
734/06, i aquesta va ser notificada en data 20 de març de 2007.
En data 19 de juliol de 2010, la societat Forgrup Gopart, SL, va sol·licitar pròrroga de
la llicència d’obres. Per tal d’actualitzar l’expedient es van tramitar 3 pròrrogues
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conjuntament, i es van liquidar en concepte de taxes de tramitació 430,50 €, Aquesta
pròrroga va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6
d’agost de 2010, i va ser notificada en data 12 d’agost de 2010.
En data 2 de gener de 2012 la societat Forgrup Gopart, SL, va sol·licitar una nova
pròrroga de la llicència d’obres, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació 143,50
€. Aquesta pròrroga va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 26 de gener de 2012, i va ser notificada en data 1 de febrer de 2012.
Atès el comunicat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Girona
de data 17 de juliol de 2013 i amb número de registre d’entrada 10096, donant trasllat
de la renúncia del tècnic Frederic Prats Esteve de la direcció facultativa de les obres
de construcció de 5 habitatges unifamiliars aïllats situat al carrer Farena – Font d’en
Xeco de Llafranc, a Palafrugell, referent a la llicència d’obres amb número d’expedient
734/06, on s’esmenta que s’han executat un 5% de les obres previstes, corresponents
a excavació de terres.
Atès que en data 10 de juliol de 2013 i amb número de registre d’entrada 9749/13, el
senyor Felipe Osuna Buendia, en representació de la societat Forgrup Gopart, SL, va
presentar instància comunicant el desestiment de la llicència amb expedient número
734/06, corresponents a la construcció de 5 habitatges unifamiliars aïllats situat al
carrer Farena – Font d’en Xeco de Llafranc, a Palafrugell, i sol·licitant devolució de la
quantitat liquidada en concepte d’ ICIO (65.685,64 €) corresponent a l’expedient
734/06.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals, es pot constatar que el solar es troba sense edificar i amb un lleuger
moviment de terres, pel que es trasllada el present informe a l’Àrea d’Intervenció per
tal que valori la possibilitat de retornar o no la quantitat liquidada en concepte d’ICIO.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12876 de data 24 de setembre de 2013
presentada pel senyor OSUNA BUENDIA, FELIP, en representació de FORGRUP
GOPART, SL, presentant el justificant del cost de les obres executades.
Atès que el cost total de les obres realitzades és de 40.789,88 Euros, d'acord al
justificant del cost de les obres executades.
Vista la consulta vinculant V0169-13, de 22 de gener de 2013 de la Subdirecció
General de Tributs Locals, que diu textualment el següent: “De todo lo anterior cabe
concluir que el plazo de prescripción deberá comenzar a computarse a partir del día
siguiente en que el ingreso tenga el carácter de indebido, es decir, a partir del día
siguiente a aquel en que produzca, de acuerdo con su normativa aplicable, la extinción
de la licencia de obras.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat, amb l'abstenció del regidor senyor
Prats, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992 :
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva a nom de FORGRUP GOPART, SL amb NIF
núm. B17723545, corresponent a la liquidació núm. 734/06 segons el detall següent:
CONCEPTE
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Base ....................40.789,88 x Tipus 1.484,75
3,64%
Quota definitiva

1.484,75

Quota provisional liquidada

-65.685,64

Import
retornar..................................:

a -64.200,89

Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de FORGRUP GOPART,
SL, amb NIF núm. B17723545, per un import de SEIXANTA-QUATRE MIL DOSCENTS EUROS AMB VUINTA-NOU CÈNTIMS----------64.200,89 Euros, en concepte
d'ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ), previ retorn de la carta
de pagament original de data 29 de desembre de 2006 i aportació del núm. de
compte per efectuar l'ingrés

12.1.9 RECLAMACIÓ ABDOUL KARIM KANTE MODIFICACIÓ ACORD JGL 3/12/13
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 03/12/13 pel qual s'atorga una beca
d'import 100 Euros, a favor del senyor KANTE, ABDOUL KARIM, en concepte de
servei de la llar d'infants a la seva filla que s'havia de compensar amb la quota a
ingressar del mes de desembre.
Atès que es comprova que aquest infant s'ha donat de baixa el mes de novembre del
servei.
Atès que es comprova que consta pendent de pagament el rebut núm. 666572 a nom
del mateix titular.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 03/12/13 i compensar la
beca d'import 100 Euros atorgada al senyor KANTE, ABDOUL KARIM amb el rebut
pendent 666.572
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipal,
pels efectes oportuns.

12.2 APROVACIÓ LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE
2013 DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents
al segon trimestre de l’any 2013, en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Vist el que disposa l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
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text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la liquidació
i recaptació d’aquest Impost és competència dels Ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013, pels següents
imports:
Exercici 2013

Quota Municipal

Recàrrec Provincial Deute Tributari

Segon Trimestre

5234,47

1263,59

6498,06

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades
liquidacions al servei de recaptació.

12.3 APROVACIÓ NOVES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL TERCER
TRIMESTRE 2013 DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents
al tercer trimestre de l’any 2013, en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Vist el que disposa l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la liquidació
i recaptació d’aquest Impost és competència dels Ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013, pels següents
imports:
Exercici 2013

Quota Municipal

Recàrrec Provincial Deute Tributari

Tercer trimestre

596,44

171,92

768,36

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades
liquidacions al servei de recaptació.

13.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.1 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 :
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Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents
àrees:
Aplicació
2013
11
920
63200
2013
41
331
22613
TOTAL RELACIO

Import
4.889,82
1.604,46
6.494,28

Text lliure
COBERTES PALAHI SL. IMPERMEABILITZACIO
TEULAT TEATRE MUNICIPAL (AS)
SONOMAX SL. INFRAESTRUCTURA LLUM I SO
CAVALCADA DE REIS 2014 (CU)

13.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/133 per un
import total de 356.689,48 euros.
Aplicació
Import
2013 81 130 22713
10.873,93

Text lliure
ASSISTENCIA COSTA BRAVA. CONTRACTE
GRUA OCTUBRE 2013 (PO)

2013 10 336 22700

42.794,77
60,16

2013 10 925 22700

601,61

2013 10 924 22700

360,97

2013 10 924 22710

60,16

2013 11 920 22700

2.894,76

2013 12 934 22700

300,81

2013 20 231 22700

212,39

2013 31 924 22700

60,16

2013 32 430 22700

1.504,03

2013 32 432 22700

1.274,65

TOTAL EULEN OCTUBRE 2013
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
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2013 33 321 22720

5.265,64

2013 33 321 22730

5.265,64

2013 33 321 22740

5.265,64

2013 33 321 22760

200,55

2013 33 321 22770

2.586,01

2013 33 321 22780

5.269,44

2013 34 321 22700

2.017,92

2013 34 321 22710

2.017,92

2013 44 332 22700

1.443,87

2013 45 331 22700

360,97

2013 46 335 22700

1.413,80

2013 47 332 22700

60,16

2013 47 332 22700

300,81

2013 52 231 22700

657,73

2013 52 234 22710

240,66

2013 61 337 22700

1.052,83

2013 81 130 22700

2.045,48

2013 34 321 22001

23.057,19

2013 71 155 21001

104.988,47

2013 71 162 47000

174.975,12

TOTAL

356.689,48

EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
EULEN SA.
NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS OCTUBRE 2013 (AS)
SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE
GESTIO LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
OCTUBRE 2013. JG:24/09/2013
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE NOVEMBRE
2013
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. AUXILI
PUNTUAL 2011. JG:03/12/2013

13.3 RECONEIXEMENT DESPESA ROTONDA LA FANGA I COMPENSACIÓ
DEUTES. Aprovació
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Vista la clàusula cinquena del text refós dels convenis entre l’Ajuntament de Palafrugell
i la societat Parc Comercial Palafrugell signat en data 15 de març de 2012 i que diu
textualment:
“Cinquena: La societat PARC COMERCIAL PALAFRUGELL, SL adquireix mitjançant
aquest document el caràcter col·laborador i patrocinador de l’Ajuntament de
Palafrugell, en el sentit de realitzar l’aportació econòmica de 500.000.- €, que resta
pendent d’aportar per tal de contribuir al finançament econòmic per reformar i
rehabilitar, interior i exteriorment, el mercat del Peix, la plaça Priorat de Santa Anna i
altres actuacions de dinamització de l’eix comercial.
El pagament d’aquest import o sia els 500.000.- € pendents efectuaran en tres
pagaments, un de 100.000.- € en el termini de 3 mesos des de l’aprovació definitiva
del present text refós, un de 150.000.- € moment en que es sol·liciti la llicència de
primera ocupació, que serà prèvia a l’obertura de qualsevol establiment i els altres
250.000.- € en el termini d’un any des de l’obertura del centre comercial. Aquesta
darrera quantitat meritarà els interessos legals a partir de la data de concessió de la
llicència de primera ocupació.
Per altra banda l’Ajuntament com a administració actuant del sector Brugueres haurà
de fer el pagament del 50% de les obres en el giratori que comparteixen el sector 1.11
i el 1.12 realitzades per PARC COMERCIAL PALAFRUGELL, SL per import de
104.386,51 euros (IVA inclòs) . A tal efecte, PARC COMERCIAL PALAFRUGELL, SL
haurà de presentar la corresponent certificació d’obra a l’Ajuntament de Palafrugell en
el termini de 3 mesos des de l’aprovació definitiva d’aquest text refós. L’Ajuntament
com a administració actuant del sector Brugueres II repercutirà aquest cost als
propietaris del sector Brugueres II atès que l’execució d’aquest giratori forma part del
projecte d’urbanització del sector.
A efectes dels moviments de tresoreria es procedirà a compensar el pagament a favor
de PARC COMERCIAL PALAFRUGELL SL de la factura corresponent a la certificació
d’obres del 50% del giratori d’import 104.386,51 euros (IVA inclòs) amb el primer
termini de l’aportació d’import 100.000 euros a realitzar a favor de l’Ajuntament per
reformar i rehabilitar, interior i exteriorment, el mercat del Peix, la plaça Priorat de
Santa Anna i altres actuacions de dinamització de l’eix comercial. El resultat d’aquesta
compensació suposarà un pagament net d’import 4.386,51 euros per part de
l’Ajuntament a favor del PARC COMERCIAL PALAFRUGELL SL.
En funció dels compromisos adquirits en la signatura d’aquest conveni PARC
COMERCIAL PALAFRUGELL, SL, aportarà a l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell els 60.000.- euros restants del pacte, amb les corresponents
actualitzacions en funció de l’IPC Català, en el seu dia convinguts per realitzar
campanyes de potenciació i prestigi de comerç local de proximitat. Els pagament es
faran de la següent manera:
20.000 euros, amb les corresponents actualitzacions en funció de l’IPC Català,
corresponents a la anualitat 2011 a la signatura d’aquest conveni.
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20.000 euros, amb les corresponents actualitzacions en funció de l’IPC Català,
corresponents a la anualitat 2012 abans del 30 de març de 2012.
20.000 euros, amb les corresponents actualitzacions en funció de l’IPC Català,
corresponents a la anualitat 2013 abans del 30 de març de 2013.
Les quantitats esmentades tenen caràcter d’ingrés de dret públic i per tant, en cas
d’impagament, podran ser objecte d’execució forçosa d’acord amb el que estableixen
els articles 94, 95, 96 i 97 de la Llei 30/1992 del Regim jurídic de les administracions
publiques i el procediment administratiu comú, i la legislació concordant.”
Atès que es comprova que en relació a l’aportació prevista a favor de l’Institut
Promoció Econòmica de Palafrugell per l’exercici 2012, que importa la quantia
21.115 euros, consta un pagament a compte realitzat per Parc Comercial
Palafrugell SL d’import 9.232,72 euros i en conseqüència hi ha un deute pendent
liquidar d’import 11.882,28 euros.

de
de
de
de

Vistes les instància 2720 i 6424 presentades per Parc Comercial de Palafrugell SL en
dates 15 de febrer i 9 de maig de 2013 respectivament per les quals:
- s’aporta la certificació d’obra corresponent del giratori que comparteixen el
sector 1.11 i el 1.12 realitzades per PARC COMERCIAL PALAFRUGELL, SL
adjuntant certificat de l’empresa constructora que acredita el cost previst en el
conveni de 104.386,51 euros
- es sol·licita que el pagament a efectuar a favor de Parc Comercial Palafrugell
SL d’import 4.386,51 euros sigui compensat amb el deute que Parc Comercial
Palafrugell manté amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per
l’aportació de l’exercici 2012
- es sol·licita que la devolució aprovada per acord de Junta de Govern Local de
data 2 d’agost de 2012 d’import 4.954,92 euros sigui compensat amb el deute
que Parc Comercial Palafrugell manté amb l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell per l’aportació de l’exercici 2012.
Atès que les despeses que d’acord amb el conveni ha de reconèixer l’Ajuntament de
Palafrugell per l’execució del giratori s’incorporaren com a major cost de l’urbanització
Brugueres II.
Vista la disponibilitat pressupostària a l’aplicació 21.150.61923 “despeses urbanització
sector 1.12 brugueres II” .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 104.386,51 euros a
favor de Parc Comercial de Palafrugell SL (CIF B55039952) a càrrec de l’aplicació de
despeses 21.150.61923 en concepte del 50% de les obres en el giratori que
comparteixen el sector 1.11 i el 1.12 realitzades per PARC COMERCIAL
PALAFRUGELL, SL d’acord amb la clàusula cinquena del text refós dels convenis
entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Parc Comercial Palafrugell signat en data
15 de març de 2012
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Segon.- Aprovar el reconeixement de drets per import de 100.000 euros en concepte
de primer termini de l’aportació a favor de l’Ajuntament de Palafrugell a realitzar per
part de Parc Comercial de Palafrugell SL per tal de contribuir al finançament econòmic
per reformar i rehabilitar, interior i exteriorment, el mercat del Peix, la plaça Priorat de
Santa Anna i altres actuacions de dinamització de l’eix comercial d’acord amb la
clàusula cinquena del text refós dels convenis entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Parc Comercial Palafrugell signat en data 15 de març de 2012.
Tercer.- Compensar les obligacions reconegudes en el punt primer del present acord
amb els drets reconeguts en el punt segon del present acord resultant un import a
ingressar a favor de Parc Comercial de Palafrugell SL d’import 4.386,51 euros.
Quart.- Estimar la petició presentada per Parc Comercial de Palafrugell SL per tal que
siguin ingressats a favor de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell els
següents crèdits que contra l’Ajuntament de Palafrugell consten al seu favor:
- 4.386,51 euros resultants del punt tercer del present acord
- 4.954,92 euros resultant de la devolució aprovada per acord de Junta de
Govern Local de data 2 d’agost de 2012
Cinquè .- Informar a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell que els ingressos
corresponents al punt quart del present acord s’hauran d’aplicar a l’import pendent de
l’aportació 2012 del Parc Comercial de Palafrugell SL, resultant liquidada aquesta
aportació.
Sisè.- Donar trasllat a la tresoreria municipal del present acord.

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