ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2
DE SETEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/35
Dia i hora: 02/09/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde acctal. Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
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 la majoria dels 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:
- JGL2014/34 Ordinària 26/08/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 SOL•LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ D’UN
HABITATGE UNIFAMILIAR DENOMINAT “CAN BUIXEDA”, SITUAT A LA
PARCEL•LA 92 DEL POLÍGON 6, PARATGE DE FARENA, TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL. EXPEDIENT 339/14.- Informació pública.Vista la instància presentada en data 8 de juliol de 2014 amb número de registre
d’entrada 9279, per el senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació del senyor
Marcos Llobet Lligé, sol·licitant llicència d’obres majors per a la rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar denominat “Can Buixeda”, situat a la parcel·la 92 del Polígon 6,
Paratge de Farena, terme municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 339/14.
Vista la documentació complementària presentada en data 23 de juliol de 2014, amb
número de registre 9934, requerida pels Serveis Tècnics Municipals.
Vista la comunicació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 21
d’Agost de 2014 sobre l’expedient de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar “Can
Buixeda” a la parcel·la 92, del Polígon 6, del Paratge de Farena en el T.M. de
Palafrugell.
Atès que la finca ubicada en la parcel·la 92 del polígon 6 del paratge Farena de
Palafrugell, està classificada en règim de sòl no urbanitzable i qualificada d’espai
agrícola sense cap grau de protecció específica.
Atès el que disposen els articles 49 al 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Atès el que disposen els articles 53, 54 i 56 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.- Sotmetre el projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar denominat
“Can Buixeda”, situat a la parcel·la 92 del Polígon 6, Paratge de Farena, terme
municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 339/14, presentat per el senyor
Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació del senyor Marcos Llobet Lligé, a un
període d’informació pública pel termini d’un mes, disposant la publicació del
corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a la seu electrònica de
l’administració municipal.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Juan Carlos Escrivà
Ivars, en representació del senyor Marcos Llobet Lligé, i amb domicili a efectes de
notificació al carrer Picasso núm. 40, de Palafrugell (CP 17200).
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3.- ARXIU MUNICIPAL
3.1 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LA SRA. NÚRIA VIVES PARÉS PER A LA
DONACIÓ I CESSIÓ DE DRETS DE MATERIAL CINEMATOGRÀFIC
Atesa la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i la senyora Núria Vives
Parés per a la donació i cessió de drets de material cinematogràfic de vint-i-una
pel·lícules de 8 mm. i super 8 de tema local datades en els anys seixanta del segle XX,
de les quals és autor el seu difunt pare Josep M. Vives i Sureda.
Atès l'informe presentat per l'arxivera en el qual manifesta que aquestes pel·lícules són
d'especial interès, i per tant és ben justificada la seva conservació a l'Arxiu Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i la senyora Núria Vives
Parés per a la donació i cessió de drets de material cinematogràfic de vint-i-una
pel·lícules de 8 mm. i super 8 de tema local datades en els anys seixanta del segle XX,
de les quals és autor el seu difunt pare Josep M. Vives i Sureda, i expressar-li
l'agraïment corporatiu.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per la firma de l'esmentat conveni.

4.- ASSESSORIA JURÍDICA
4.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR ENRIQUE PÉREZ
PAILOS. a) Estimació. b) Declaració de responsabilitat.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import de
sis-cents vuitanta-un euros amb onze cèntims (681,11 €), interposada pel senyor
Enrique Pérez Pailos, amb data d’entrada 15 de maig de 2014 i número de registre
6674, per danys materials al vehicle matrícula 6503-DBY, causats, segons ell, pel
trencament d’una tapa de clavegueram.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació, es va sol·licitar informe a la Policia Local, emetent informe en
data 27 de maig de 2014, que indica textualment:
“El caporal 1027 va intervenir el dia 12 de maig de 2014, a les 12:15 hores en un
accident al carrer Creu Roquinyola. El vehicle Renault Megane amb plaques de
matrícula 6503-DBY va passar per sobre una tapa de clavegueram i aquesta es va
trencar, a causa del seu mal estat, i va provocar danys a la roda posterior dreta del
vehicle”
Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals en data 20 de maig de
2014.
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Atès que un cop aportada la documentació corresponent, d’acord amb l’article 78 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, es
va donar audiència a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A. com adjudicatària del
contracte de gestió del servei de reparació, conservació i manteniment de les vies
públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i clavegueram de Palafrugell, mitjançant
escrit amb data de sortida 26 de maig de 2014 i número de registre 5777, escrit que
fou notificat en data 29 de maig de 2014, sense que transcorregut el termini concedit
formulés al·legacions.
Atès que mitjançant escrit amb data de sortida 14 de juliol de 2014 i número de
registre de sortida 7785, es va donar audiència a la part reclamant, d’acord amb el
contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, sense
que transcorregut el termini concedit formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per la part interessada l’obertura d'un període de prova, ni
s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2013, va
aprovar la pròrroga extraordinària del servei de reparació, conservació i manteniment
de les vies públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i clavegueram de
Palafrugell, adjudicat a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A. per acord del Ple de
l’Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 28 de març de 2007.
Atès el contingut del punt 5.j del Plec de condicions particulars de general aplicació,
que regulaven el contracte, segons el qual serà obligació del contractista: “ assumir la
total responsabilitat civil, amb sencera indemnitat de l’Ajuntament, dels danys i
perjudicis que la prestació del servei pugui ocasionar tant a tercers com als béns
propietat de l’Ajuntament, sens perjudici de les responsabilitats contractuals que
s’escaiguin. “.
Atès el contingut de l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
segons el qual l’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.
Atès que d’acord amb el contingut dels articles 214 i 246 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, el contractista està obligat a indemnitzar pels danys que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del
servei.
Atès que l’import de la reclamació ascendeix a la quantia de sis-cents vuitanta-un
euros amb onze cèntims (681,11 €).
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Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient, queda acreditada la
responsabilitat de la societat adjudicatària del contracte, Pere Giralt Sagrera, S.A., al
causar els danys reclamats durant l’execució del servei, amb les conseqüències que
se’n varen derivar.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada pel senyor Enrique Pérez Pailos per un import de sis-cents vuitanta-un
euros amb onze cèntims (681,11 €), i en conseqüència, procedir al seu pagament
prèvia comunicació del número de compte corrent al qual haurà de ser abonada
aquesta quantitat.
Segon.- Declarar la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Palafrugell de la societat
Pere Giralt Sagrera, S.A., adjudicatària del contracte del servei de reparació,
conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i
clavegueram de Palafrugell, per un import de sis-cents vuitanta-un euros amb onze
cèntims (681,11 €), i en aquest sentit aprovar la liquidació per aquest import.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal; a l’Àrea d’intervenció;
al senyor Enrique Pérez Pailos, i a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A., per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

5.- CULTURA
5.1 PAGAMENT ALS ARTISTES PARTICIPANTS A L'STREET JAZZ COSTA
BRAVA (13 I 14 DE SETEMBRE DE 2014).-Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts per a l’esdeveniment
Street Jazz Costa Brava que tindrà lloc a Palafrugell els dies 13 i 14 de setembre de
2014 a la plaça Nova.
ATÈS que cal aprovar la despesa dels catxets dels artistes participants al festival els
quals són:
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Dissabte, 13 de setembre
18.00h Biel Ballester Trio. Preu: 700 € + IVA
19.30h Shu Shu. Preu: 700 € + IVA
Diumenge, 14 de setembre
11.30h Dixie Band del Taller de Músics. Preu: 700 € + IVA
12.30h Gnaposs. Preu: 800 € + IVA
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: APROVAR la contractació dels següents artistes participants al festival Street
Costa Brava en els següents termes:
Dissabte, 13 de setembre:
Biel Ballester Trio. Preu: 700 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Macnet
Jazz Music Events, amb domicili al c/ del Turó, 50, bústia 122, Urb. Mas Alba. 08810
de Sant Pere de Ribes (CIF B-64030679) al compte, prèvia presentació de factura per
part de l’artista.
Shu Shu. Preu: 700 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Macnet
Jazz Music Events, amb domicili al c/ del Turó, 50, bústia 122, Urb. Mas Alba. 08810
de Sant Pere de Ribes (CIF B-64030679) al compte, prèvia presentació de factura per
part de l’artista.
Diumenge, 14 de setembre:
Dixie Band del Taller de Músics. Preu: 700 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Fundació
Taller de Músics, amb domicili al c/ Requesens, 3-5, 08001 de Barcelona (CIF G63080014) al compte, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Gnaposs. Preu: 800 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a LM
Consulting Ad Investment SL, amb domicili a l’Av. Balmes, 5, 08193 de Bellaterra (CIF
B-81848970) al compte, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Aquestes despeses aniran amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava
(46.335.22604).
Segon: FACULTAR l’alcalde per a la signatura del contracte corresponen a les
actuació de la Dixie Band del Taller de Músics (14 de setembre).
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5.2 PREUS PÚBLICS DEL 20è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.-Aprovació.Vist l’article 48.1 de la Llei d’Hisendes Locals que diu textualment:
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985. de 2 d’abril”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Comissió de Govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Establir la següent modificació en l’annex de l’Ordenança General
Reguladora de Preus Públics de l’Ajuntament de Palafrugell:
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CONCERTS DEL 20è FESTIVAL DE JAZZ
COSTA BRAVA
Data
Concert
Divendres, 10 d’octubre 21.00h TMP: Joan Chamorro Quartet

Euros
21 €

Divendres, 10 d’octubre 23.00h Centre Fraternal: Jazz & Rouge
Dissabte, 11 d’octubre
21.00h TMP: Anthony Strong Quintet
Dissabte, 11 d’octubre
23.00h Centre Fraternal: Sinead Savage

15 €
21 €
15 €

Tots els preus són amb l’IVA inclòs
Abonaments i descomptes:
Descompte Tabarín a tots els concerts del Festival per a joves de Palafrugell de 14 a
23 anys. Preu especial: 3 €
Abonament per a tots els espectacles de pagament del Festival, 10 i 11 d’octubre de
2014, excepte Jazz & Rouge. Preu: 45 €
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura i a l’Àrea d’Intervenció d’aquest
Ajuntament pels seus efectes oportuns.

6.- EDUCACIÓ
6.1 CONVENI DE LA UNITAT D’EDUCACIÓ COMPARTIDA PER AL CURS 20142015 ENTRE DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que l’article 13, apartat 2 del decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
JGL2014/35 de 2 de setembre de 2014

7

Donat que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix en els articles
71 i 72 que les administracions educatives asseguraran els recursos necessaris
perquè els alumnes que presentin necessitats educatives especials puguin assolir els
objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i amb aquesta
finalitat podran col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o privades
sense ànim de lucre, institucions i associacions.
Atès que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives especials, preveu que per tal de garantir l’atenció
educativa necessària a l’alumnat en edat d’ensenyament obligatori, amb necessitats
educatives derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen
educació secundària obligatòria, el Departament d’Educació podrà establir convenis
amb altres administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats educatives específiques, com a recurs extern i complementari de
les activitats pròpies del centre docent.
Donat que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació
curricular, presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus,
absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets
d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibiliten la
convivència en el centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats.
Atès que des del curs 1997-1998, el Departament d’Educació ha signat convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell amb la finalitat de poder oferir activitats
complementàries específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques
d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan matriculat.
Donat que per al curs 2014 - 2015 és convenient continuar utilitzant les Unitats
d’Escolarització Compartida com a recurs educatiu extrem, que permeti poder donar
resposta a les necessitats detectades en els diferents centres de la població.
Atès que el conveni per al curs 2014-2015 serà vigent des del 15 de setembre de
2014, i fins el 30 de juny de 2015, amb un import màxim previst que aportarà el
Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de Palafrugell per alumne i mes de 379,00
euros.
L’import màxim que aportarà el Departament d’Ensenyament per al període setembredesembre de 2014 serà de 14.591,50 euros amb càrrec a la posició pressupostària
D/226002800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2014 i per al període gener-juny 2015 la quantitat màxima a portar
serà de 25.014,00 euros, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent
del pressupost 2015, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquest
pressupost.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Aprovar l'esmentat conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell per
a la realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària
obligatòria, adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades
de la inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartia, per al cus
2014-2015.

6.2 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CERCLE PEDRA TALLADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA
UNIVERSITAT LLIURE DE L'EMPORDÀ-2014.- Aprovació.Atesa la voluntat de l'Ajuntament de Palafrugell d'establir una relació de col·laboració
amb el Cercle de la Pedra Tallada per desenvolupar la formació universitària
Universitat Lliure de l' Empordà 2014 a Palafrugell.
Donat que aquesta formació és molt interessant per als vilatans i les vilatanes i pel seu
entorn.
Atès que el conveni estableix que el Cercle Pedra Tallada es comprometrà a disposar
d'una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el Decret
333/2002, estar inscrit al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de
Palafrugell, fer constar en els rètols i altre material que s'editi referent a la Universitat
Lliure de l' Empordà la ressenya:”Amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell” i
permetre la presència de tanques, pancartes o banderoles publicitàries de l'Ajuntament
de Palafrugell i facilitar les actuacions de control financer que d'acord a la Llei 38/2003
executi l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu abans
del 15 de desembre de l'any en curs de les despeses realitzades i ingressos obtinguts
imputables a l'activitat o projecte subvencionat i d'acord amb el model normalitzat
disponible a la web de l'Ajuntament.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell es compromet a atorgar una subvenció de 1.500
euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 35.324.48901 destinat al finançament de la
Universitat Lliure de l'Empordà que es farà efectiva una vegada s'hagi presentat la
memòria econòmica i es verifiqui la seva correcció.
Atès que el període de vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de
2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Cercle
Pedra Tallada per al desenvolupament de la Universitat Lliure de l’Empordà 2014, amb
una aportació màxima de 1.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
35.324.48901 “Subvenció Universitat Lliure de l’Empordà” i prèvia presentació d’un
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compte justificatiu abans del 15 de desembre de 2014.

7.- SERVEIS MUNICIPALS
7.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
7.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL LA BLAVA - Aprovació
Vista la instància núm. 8664 de data 26 de juny d'enguany, presentada pel senyor
Martí Pagès Boix, en representació del senyor Sergi Buxeres Gaudier, sol·licitant
autorització per una durada d'un any per ocupar la via pública amb la instal·lació d'una
terrassa davant del seu establiment anomenat LA BLAVA, situat al carrer Miramar, 3
de Calella de Palafrugell amb una superfície de 8 m2.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist que l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament especifica que
l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de Govern Local de
data 23 d'agost de 2012.
Atès que la terrassa es troba en zona de domini públic marítimo-terrestre i qui té la
competència d'atorgar el permís d'ocupació de la via pública és el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, de Setmana Santa al 31 d'octubre,
sense perjudici de les competències sectorials en matèria d’ordenació i gestió
del litoral, a favor de :
CONTRIBUENT:

SERGI BUXERES GAUDIER

REPRESENTANT:

MARTÍ PAGÈS BOIX
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DOMICILI FISCAL:

CARITAT, 70 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

MIRAMAR, 3 – 17210 CALELLA

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

TEMP.

Taxa OVP

Temporada Taules i cadires

Primera

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

8 m2

27,90 €

223,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Temporada 12,79 €

8 m2

2

25,58 €

El total d'aquest import (248,78 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
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constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

7.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL L'ARCADA - Modificació
Vista la instància núm. 10370 de data 31 de juliol d'enguany, presentada per la
senyora Elisabet Peña Martínez, en la que sol·licita deixar sense efecte l'autorització
corresponent als 12 m2 d'expositors verticals i tornar a tenir permís per instal·lar 3 m2
de jardineres, atès que la seva petició era de tenir instal·lats els dos elements a la via
pública i només se li ha concedit parcialment per tal de deixar accés a l'habitatge situat
al costat del seu establiment anomenat L'ARCADA situat al carrer de les Voltes, 14 de
Calella.
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 12
m2 d'expositors verticals aprovada per acord de Junta de Govern Local en sessió del
17 de juny de 2014.
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Segon.- Anul·lar el rebut número 730.431 per un import de 248,40 € a càrrec de la
senyora Elisabet Peña Martínez corresponent a l'ocupació de la via pública de
l'exercici 2014.
Tercer.- Autoritzar l'ocupació de la via pública, a favor de :
CONTRIBUENT:

ELISABET PEÑA MARTINEZ

DOMICILI FISCAL:

AVDA. POZO ALCON, 90 – 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

LES VOLTES, 14 – 17210 CALELLA

Quart.- Aprovar la següent liquidació segons l'ordenança fiscal número 15:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Jardineres

3 m2

24,50 €

73,50 €

El total d'aquest import (73,50 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2015, 2016 i 2017.
Cinquè.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
2. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
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3. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
4. En períodes de vacances i quan l'establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l'ús del domini públic com a zona d'emmagatzematge.
5. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
6. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d'instal·lar cendrers a l'entrada de
l'establiment.
7. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció
i Tresoreria.

7.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL VIVA BOMBAY - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 19 d'agost d'enguany, emès per
l'Àrea de Serveis Municipals d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat VIVA BOMBAY, situat al carrer
de la Metal·lúrgia, 2 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació d'expositors d'una superfície de 3 m2, sense
la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l'Àrea de Serveis Municipals ha formalitzat amb l’acte de
reconeixement tenen presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la
càrrega de la prova al particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de :
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CONTRIBUENT:

VIVA BOMBAY S.L.

DNI/NIF:

B-17920182

DOMICILI FISCAL:

RIERA, 15 B – 17212 TAMARIU

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

METAL.LURGIA, 2 - 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l'ordenança fiscal número 15:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA REC*

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Expositors

3 m2

25,30 € 10,00%

83,49 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d'aquest import (83,49 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
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constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

8.- RENDES
8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1 RECLAMACIÓ JORDI PORTA APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS OVP
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10.200 de data 28 de juliol de 2014,
presentada pel senyor PORTA ALBIOL, JORDI, en la qual sol·licita li sigui retornat
l'import ingrés incorrectament en concepte de taxa per OVP corresponent a l'any 2014,
al·legant que en voler pagar el rebut 731733 va efectuar un ingrés de 100 euros, i que
el rebut 731733 ascendia a un import de 86,94 euros.
Vist que en data 28 de juliol de 2014, es va efectuar un transferència bancària a nom
del senyor PORTA ALBIOL, JORDI, per un import de 100 euros, en concepte de
pagament rebut núm. 731.733.
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Atès que el rebut núm. 731733 en concepte de Taxa per OVP corresponent a l'any
2014 i a nom del senyor PORTA ALBIOL, JORDI, ascendia la quantitat de 86,94
euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor PORTA ALBIOL,
JORDI, per un import de TRETZE-EUROS AMB SIS CÈNTIS -------------13,06 euros,
en concepte de Taxa per OVP 2014.
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 Municipal,
pels efectes oportuns.

8.1.2 RECLAMACIÓ. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER BAIXA
DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11057 de data 18 d’agost del
2014, presentada pel senyor JOSEP MIQUEL OLIVA FABREGAT, en la qual sol.licita
la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014
del rebut pagat número 680602 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, del turisme matrícula -0699-CMV, al.legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2014.
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.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.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
•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 va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Josep Miquel
Oliva Fabregat, tal com segueix a continuació:
Exercici
Número rebut
Matrícula
Import a retornar
2014

680602
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

8.1.3 RECLAMACIÓ. N E N APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10988 data 14 d’agost del 2014,
presentada pel senyor N E N, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -0711-BCL, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0711-BCL, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -0711-BCL a nom del senyor N E N amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
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8.1.4 RECLAMACIÓ ALEXANDRE
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM

FERNANDEZ

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10231 de data 29 de juliol de 2014,
presentada pel senyor FERNANDEZ ANDRES, ALEXANDRE, en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) corresponent al vehicle amb matrícula GI8577BL, al·legant que el va donar de baixa
definitiva en data 27 de juny de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI8577BL on es comprova que l’esmentat
vehicle és va donar de baixa definitiva en data 27 de juny de 2.014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist que en data 30 d'abril de 2014, es va pagar a la caixa de recaptació el rebut núm.
674.357 per un import de 65,21 Euros, en concepte d’IVTM corresponent a l’any 2014
i a nom del senyor FERNANDEZ ANDRES, ALEXANDRE.
Atès que es comprova que FERNANDEZ ANDRES, ALEXANDRE SL 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 FERNANDEZ
ANDRES, ALEXANDRE, per un import de TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTAUN CÉNTIMS-------32,61 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la
Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.5 RECLAMACIÓ. VARIS. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER
BAIXA DEFINITIVA.
Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules, relacionades a la part
dispositiva del present acord aportades per les persones interessades, a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al segon, tercer i quart trimestres de l’any 2014,
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al·legant que les baixes definitives són del primer i tercer trimestres del 2014.
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.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.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
•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 va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm.
rebut

Titular

Matrícula

2014

682229

RAMIREZ
VILCHEZ GI-2343-BG
FRANCISCO

Principal
103,25€
recàrrec
5,16€

2014

683706 40529645B

SAEZ
REVUELTA GI-8905-BS
JOSÉ LUCIO

32,70 €

2014

685674 40498750M

VENTURA
ELEONOR

32,70 €

CANADES GI-5955-BH

Import
retornar

a

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

8.1.6
RECLAMACIÓ
MONTSERRAT
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM

BRASO

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10243 de data 29 de juliol de 2014,
presentada per la senyora BRASO SITJAS, MONTSERRAT, en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) corresponent al vehicle amb matrícula 4619BYG, al·legant que el va donar de baixa
definitiva en data 27 de juliol de 2014.
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Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula 4619BYG on es comprova que l’esmentat
vehicle és va donar de baixa definitiva en data 25 de juliol de 2.014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist que en data 23 d'abril de 2014, es va pagar el rebut núm. 674.341 mitjançant
ingrés bancari per un import de 137,66 Euros, en concepte d’IVTM corresponent a
l’any 2014 i a nom de la senyora BRASO SITJAS, MONTSERRAT.
Atès que es comprova que BRASO SITJAS, MONTSERRAT no té cap deute pendent
de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora BRASO
SITJAS, MONTSERRAT, per un import de TRENTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÉNTIMS-------34,42 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada,
a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.7 RECLAMACIÓ. TERESA GIRALT GARCIA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PAGATS EN EXCÉS CONCEPTE TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES.
Vist el rebut pagat número 722995 aportat per la senyora Teresa Giralt Garcia, en la
qual sol.licita la revisió de l’esmentat rebut en concepte de la Taxa per Entrada de
Vehicles de l’immoble situat al carrer Cases Noves, número 120, al.legant que
considera excessiu l’import aplicat.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 20 d’agost de 2014, el qual diu
textualment:
“ He comprovat que en carrer Cases Noves, número 120 de Palafrugell existeix pas de
vehicles amb una amplada de 2,90 metres. “
Vist l’article 8è punt 2.1) de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de
Vehicles, el qual diu textualment :
1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
carrer de 3a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
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a2) Fins a quatre metres lineals amb placa de gual .....................28,40
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa de gual ...................7,10
Atès que es comprova que ha meritat com un pas de 7 metres lineals en concepte de
la Taxa per Entrada de Vehicles per l’immoble situat al carrer Cases Noves, número
120 quan hauria de ser una entrada de 2,90 metres lineals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Teresa Giralt
Garcia, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm.rebut Objecte tributari
2014

722995

Import pagat Import
Correcte

C.Cases Noves, 120 49,70 €

28,40 €

Total
retornar

a

21,30 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i al departament de
tresoreria i d’intervenció.

8.1.8 RECLAMACIÓ LUISA BLANCO BAIXA REBUT IVTM I APROVAR NOVA
LIQUIDACIÓ
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10219 de data 29 de juliol de 2014,
presentada per la senyora BLANCO RESURRECCION, LUISA, en la qual comunica la
baixa del vehicle amb matrícula 1860BSB i sol·licita el pagament de la part
proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) de l'any 2014.
Atès l'imprès de baixa del vehicle amb matrícula 1860BSB, segons el qual va ser
donat de baixa definitiva en data 04 de gener de 2014.
Vist l'article 5è de l'Ordenança fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica que diu:
“Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
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Atès que el rebut núm. 670946 a nom de la senyora BLANCO RESURRECCION,
LUISA en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) per un import
de 65,21 resta pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 670.946.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora BLANCO
RESURRECCION, LUISA, en concepte d'IVTM segons el detall següent i la qual no
s'haurà de fer efectiva fins la seva notificació expressa:
ANY

MATRÍCULA CONCEPTE

2014 1860BSB

IMPORT

1 Trimestre Any 2014 – Turisme Seat Cordoba 10,70
Cavalls Fiscals
16,30

Tercer.- Notificar a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipal, pels efectes
oportuns.

8.1.9 RECLAMACIÓ ISABEL LINERO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10333 de data 31 de juliol de 2014,
presentada per la senyora LINERO VARGAS, ISABEL, en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) corresponent al vehicle amb matrícula GI9740BD, al·legant que el va donar de baixa
definitiva en data 24 de febrer de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI9740BD on es comprova que l’esmentat
vehicle és va donar de baixa definitiva en data 24 de febrer de 2.014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist que en data 02 d'abril de 2014, es va pagar mitjançant domiciliació bancària el
rebut núm. 677.901 per un import de 76,85 Euros, en concepte d’IVTM corresponent a
l’any 2014 i a nom de la senyora LINERO VARGAS, ISABEL.
Atès que es comprova que la senyora LINERO VARGAS, ISABEL no té cap deute
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pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora LINERO
VARGAS, ISABEL, per un import de CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTAQUATRE CÉNTIMS-------57,64 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada, a
la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.10 RECLAMACIÓ JOAN BUDO BAIXA PLACA TAXA ENTRADA DE VEHICLES
ESTIMAR
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10338 de data 31 de juliol de 2014,
presentada per la senyora SANCHEZ SANCHEZ, TERESA en nom del senyor BUDO
CARRERAS, JOAN, en la qual sol·licita la baixa de la placa de gual permanent vers la
taxa per entrada de vehicles del carrer Josep Ramada i Bou núm. 26, aportant a
l'efecte la placa de gual núm. 2.058.
Atès l'entrega de la placa de gual núm. 2058 a l'Ajuntament de Palafrugell en data 31
de juliol de 2014.
Vistos els articles 4r i 8è de l'Ordenança Fiscal núm. 16 TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES I RESERVES DE LA VIA PUBLICA, que diuen textualment el següent:
“Article 4t. Període Impositiu
El període impositiu comprèn l’any natural i la data de meritament a efectes d’establir
el subjecte passiu és:
1. Per les entrades de vehicles: El dia 1 de gener. La quota és irreduïble”
Article 8è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
Carrer 3a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
A1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual

25,20

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Estimar la petició feta pel senyor BUDO CARREGAS, JOAN, i donar de baixa
la placa de gual permanent, de la Taxa per entrada de vehicles i reserves de la via
pública, de l'adreça del carrer Josep Ramada i Bou núm. 26, amb efectes des de l'any
2015.
Segon.- Informar a l'interessat que a partir de l'any 2015, la taxa per entrada de
vehicle del carrer Josep Ramada i Bou núm. 26 , meritarà sense placa de gual per un
import de 25,20 Euros.

8.1.11 RECLAMACIÓ ROBERTO ROCA APROVAR DEVOLUCIÓ INGRESSOS
DUPLICATS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10922 de data 12 d'agost de 2014,
presentada pel senyor ROCA GUZMAN, ROBERTO, en la qual sol·licita la devolució
del rebut pagat per duplicat en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) corresponent a l'any 2013.
Atès que en data 11 de juliol de 2014, es van pagar a la caixa de recaptació els rebuts
núm. 614.497 i 614.498 a nom del senyor ROCA GUZMAN, ROBERTO, per un import
de 173,41 i 82,14 respectivament i segons el detall següent:
ANY

REBUT

CONCEPTE

PRINCIPAL RECÀRREC INTERESSOS TOTAL

2013 614497

GI8088BF

137,66

27,53

8,22

173,41

2013 614498

8678BCB

65,21

13,04

3,89

82,14

Atès que en data 24 de juliol de 2014, es van rebre l'ingrés en concepte
d'embargament AEAT a nom del senyor ROCA GUZMAN, ROBERTO, per un import
de 176,30.
Vist que es comprova que el senyor ROCA GUZMAN, ROBERTO, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos a nom del senyor ROCA GUZMAN,
ROBERTO, per import de CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS---------176,30 Euros, en concepte d'IVTM i d'acord al següent detall:
ANY

REBUT

CONCEPTE

PRINCIPAL RECÀRREC INTERESSOS TOTAL

2013 614497

GI8088BF

137,66

2013 614498

8678BCB

2,89

TOTAL....................:

27,53

8,22

173,41
2,89
176,3

Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
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Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.12 RECLAMACIÓ. FRANCISCO IBÁÑEZ PONSA. SOL.LICITUD ANUL.LACIÓ
REBUT CONCEPTE TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES. DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11142 de data 20 d’agost del
2014, presentada pel senyor FRANCISCO IBÁÑEZ PONSA, en la qual sol.licita la
revisió del rebut pendent número 723257 en concepte de la Taxa per Entrada de
Vehicles de l’immoble situat al carrer Vilar, número 56, al.legant que mai ha entrat cap
vehicle i que s’utilitza únicament per accedir al seu jardí.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 26 d’agost de 2014, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha pogut observar que si hi
ha entrada de vehicles a la finca situada al carrer Vilar número 56, ja que es pot
observar una amplada de 2,30 metres i pas lliure de 2,10 metres lineals “.
Vist el que disposa l’article 2n punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes
per Entrada de Vehicles i Reserves de la Via Pública, el qual diu textualment:
Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen o
encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència.
1. Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, sempre que consti
una entrada amb suficient capacitat pel pas d’un vehicle i amb independència de si hi
ha o no altres entrades al mateix edifici , terreny i fins i tot local. Tanmateix amb
independència de si l’entrada o no senyalitzada amb placa de gual. Es considera que
les entrades amb amplada igual o superior a 2 metres tenen suficient capacitat pel
pas d’un vehicle.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de baixa de la Taxa per Entrada de Vehicles
presentada pel senyor Francisco Ibáñez Ponsa i en conseqüència ratificar el rebut
pendent en via executiva número 723257.
Segon.- Informar a l’interessat que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal, es pot anul.lar
l’entrada de vehicles mitjançant la instal.lació d’un element no movible que impossibiliti
l’accés de vehicles i no afecti a la via pública.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i de recaptació.

8.1.13 RECLAMACIÓ GLENDA JUDITH SALCEDO APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM
Vist l'imprès de baixa del vehicle amb matrícula GI5696BC a nom de la senyora
JADAN SALCEDO, TANNIA CAROLINA, segons el qual el vehicle es va donar de
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baixa definitiva en data 30 de juliol de 2014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de
substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la
denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en
compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist que el rebut núm. 683814 es va pagar en data 08 d'abril de 2014 mitjançant
ingrés bancari per un import de 80,90 euros, a nom de la senyora SALCEDO
CAMACHO, GLENDA JUDITH en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) corresponent a l'any 2014.
Atès que es comprova que la senyora SALCEDO CAMACHO, GLENDA JUDITH no té
cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora SALCEDO
CAMACHO, GLENDA JUDITH, per un import de VINT EUROS AMB VINT-I-TRES
CÉNTIMS-------20,23 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada, a
la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

8.1.14 RECLAMACIÓ.
FRANCESCA
BOFILL
VILANOVA
SOL.LICITUD
DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER
BAIXA ACTIVITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10858 presentada en data 11
d’agost del 2014 pel senyor FRANCESC CAMA RIVAS, sol.licitant la devolució de la
part proporcional del rebut pagat número 725748 corresponent a l’exercici 2014 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials de l’activitat “Acadèmia de
formació” situada al carrer Torres i Jonama, número 49, al.legant que en data 31 de
juliol de 2014 van rescindir del contracte de lloguer.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
Declaració i ingrés
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
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Atès que es comprova que s’adjunta còpia que la rescissió del contracte
d’arrendament del local comercial situat al carrer Pi i Margall, número 49 i del rebut
pagat número 725748 per la totalitat de l'exercici 2014 corresponent a la Taxa per
Recollida Escombraries Industrials.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora FRANCISCA
BOFILL VILANOVA en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, tal
com es detalla seguidament:
Exercici Núm.rebut Objecte tributari
2014

725748

Import pagat Import
correcte

C/ Torres i Jonama, 49 233,92 €

175,44 €

Total
a
retornar
58,48 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.

8.1.15 RECLAMACIÓ. N L
MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ

N

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 10134 data 28 de juliol del 2014,
presentada per la senyora N L N, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula B-4636-UX,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
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cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula B-4636-UX, 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 B-4636-UX a nom de la senyora N L N amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

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

CONCEPTE

IMPORT

ARIAS MALPICA, SHEILA

Ingrés indegut en excés

4,96

GELI BONAL, PERE

Ingrés indegut

454,04

LOPEZ
FRANCISCO

Ingrés indegut

105,24

TAHIRI, MOHAMED

Ingrés indegut

108,26

TEIXIDOR PI, JORDI

Ingrés indegut en excés

129,12

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

8.1.17 RECLAMACIONS
DUPLICATS

VARIS

APROVAR

DEVOLUCIÓ

D'INGRESSOS

Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant
tríptic a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte
bancària domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia
presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT CONCEPTE

IMPORT

ARMENGOL GOMEZ, VIRGILIO

725677 Taxa escombraries 60,00
industrials

RAMIREZ MARTIN, MARIA DEL
MAR

544645 IVTM 12

85,32

RAMIREZ MARTIN, MARIA DEL
MAR

613893 IVTM 13

81,56

VIOGEAT, CATHERINE ANNE J

725561 Taxa
vehicles

entrada 49,6

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

9.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
9.1 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 per les diferents
àrees:
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Aplicació

Import

2014 46 335 22604

2.843,50

2014 33 321 22704

3.620,00

2014 33 321 61900

3.656,26

2014 11 920 21600
TOTAL RELACIO

1.195,48
11.315,24

Text lliure
BIS DIXIT SL. PROGRAMA DEL FESTIVAL DE
JAZZ COSTA BRAVA. DISSENY,CONCEPTE I
APLICACIONS (CU)
ASOCIACIO
SERVEIS
SOCIOCULTURAL
IL·LUSIONS. CONSERGE ESCOLA OFICIAL
IDIOMES DE L'1 DE SETEMBRE AL 31
DESEMBRE 2014 (ED)
AITERM 2002 SL. ADEQUACIO INSTAL·LACIÓ
CALEFACCIO ESCOLA CARRILET (AS)
ESTANYS
BLAUS
SL.
MANTENIMENT
FIREWALL FORTINET 2014 (IN)

9.2 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/2014/90 per un
import total de 674.063,52 euros.
Aplicació
Import
2014 32 312 22615
38.761,21
2014 71 171 21000

36.622,15

2014 72 170 22712

86.188,80

2014 71 162 22710

132.759,28

2014 72 170 22712

6.109,19

2014 81 130 22713

10.873,93

2014 72 170 22712

30.248,96

2014 51 312 48908

225.000,00
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Text lliure
CREU
ROJA.
SEGON
PAGAMENT
VIGILANCIA PLATGES ESTIU 2014 (IP)
CESPA
SL.
SERVEI
MANTENIMENT
JARDINERIA MUNICIPAL JULIOL 2014 (AS)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRERIES I TRANSPORT
A SOLIUS JULIOL 2014 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS NETEJA I REG VIA PUBLICA
MERCAT I PLATGES JULIOL 2014 (AS)
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREALLS
RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA JULIOL
2014 (MA)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI
GRUA PER RETIRADA VEHICLES DE LA VIA
PUBLICA JULIOL 2014 (PO)
GESTIO
AMBIENTAL
DE
RESIDUS.
CONTRACTE PORTA A PORTA I GESTIO
DEIXALLERIA DE JULIOL 2014. JG:01/07/2014
FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN.
APORTACIO 3r TRIMESTRE PER LA
31

2014 32 430 41001

107.500,00

TOTAL

674.063,52

GEASTIO DE LA RESIDENCIA GERIATRICA
INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA. 2a
APORTACIO MUNICIPAL

10.- PROPOSTES URGENTS
10.1 EDUCACIÓ
10.1.1 BASES QUE REGIRAN LES BEQUES DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE
PALAFRUGELL, PER AL CURS 2014-2015.- Aprovació.Vist l’informe emès en data 27 d’agost per l’Àrea d’Educació en la qual es proposa la
convocatòria de beques individuals per a l’assistència de nois i noies a ensenyaments
musicals d’iniciació i elementals cursats a centres autoritzats pel Departament
d’Ensenyament del municipi de Palafrugell, per al curs 2014-2015.
Atès que aquesta línia de beques està prevista en pla estratègic de subvencions de
l’Ajuntament de Palafrugell per l’any 2014.
Atès que són d’aplicació les següents normes:
- Llei 38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant LGS .
(La disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica )
- Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant Reglament
de la LGS . ( La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest
Reglament s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic) .
- Ordenança per la qual s’aproven les bases generals reguladores de la concessió i
justificació de subvencions municipals, aprovades per acord de Ple i publicades al
BOP de Girona.
- Restants normes de dret administratiu.
- Dret privat ( supletori ).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la convocatòria de beques individuals per a l’assistència de nois i
noies a ensenyaments musicals d’iniciació i elementals cursats a centres autoritzats
pel Departament d’Ensenyament del municipi de Palafrugell, per al curs 2014-2015.
Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de
conformitat amb l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i
justificació de subvencions municipals:
a) Objecte de la subvenció
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de 20 beques individuals per a
l’assistència de nois i noies a ensenyaments musicals d’iniciació i elementals cursats a
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centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament del municipi de Palafrugell.
b) Destinataris
Podran optar a aquestes beques, els nois i noies empadronats a Palafrugell i que
compleixen els requisits següents:
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de formar part d’una unitat familiar amb
uns ingressos que no superin quatre vegades el SMI. En cas que la unitat familiar
tingui més de tres membres, aquesta quantitat s’incrementarà en 2.000euros anuals
per persona, a partir del 4t membre de la unitat familiar.
Membres unitat familiar límit ingresos:
Família de 2 membres 24.091,20€
Família fins a 3 membres 36.136,80€
Família fins a 4 membres 38.136,80€
Família fins a 5 membres 40.136,80€
Família fins a 6 membres 42.136,80€
La proposta per aquestes ajudes contempla el SMI (Salari Mínim Interprofessional)
que, per aquest any 2014, és de 9034,20 €/anuals (645,30 €/mensuals x 14).
c) Quantia de les beques
L’import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost de l’ensenyament musical, per
aquest curs escolar 2014-2015. No es bequen les matrícules.
Els preus màxims subvencionables són els següents:
Iniciació a la Música IV. 2 hores setmana 52,00 €/mes
Llenguatge musical. 2 hores setmana 52,00 €/mes
Cant Coral. 1 hora setmana 18,00€/mes
Instrument (primer). ½ hora setmana 51,00 €/mes
Instrument (primer). ¾ hora setmana 69,00 €/mes
Instrument (primer). 1 hora setmana 86,00 €/mes
Instrument (segon). ½ hora setmana 51,00 €/mes
Instrument (segon). ¾ hora setmana 69,00 €/mes
Instrument (segon). 1 hora setmana 86,00 €/mes
Conjunt instrumental. 1 hora setmana 20,00 €/mes
En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa de l’apartat
següent, l’òrgan resolutori podrà optar entre prorratejar l’import total a parts iguals
entre tots els sol·licitants o bé assignar l’import establert a les sol·licituds per ordre
cronològic fins esgotar el límit establert.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 33.321.48907, fins a un límit de 5.000 euros
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e) Despeses subvencionables
L’import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost mensual de l’ensenyament, per
aquest curs escolar 2014-2015, sense incloure costos de matricula.
f) Termini de presentació de sol.licituds
Els pares o representants legals de l’alumnat hauran de presentar la sol·licitud de la
beca (annex 1), amb la documentació necessària, a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament
de Palafrugell, del dia 6 d’octubre al 31 d’octubre de 2014.
g) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l’article 5 de les bases generals, caldrà presentar
els següents:
Imprès de sol·licitud
Certificat de convivència
Certificat emès per l’escola de música on hi consti:
· Acreditació de matrícula de l’alumnat, d’entre 7 i 16 anys, amb continuïtat a l’itinerari
curricular en base a la LOE, així com assignatures a les quals està matriculat i imports
d’aquestes.
· En el cas d’alumnat que ja ha estat matriculat en anys anteriors, acreditació d’estar al
corrent de pagament de les anteriors matrícules i mensualitats.
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’IRPF del 2013 de tots els membres
de la unitat familiar.
En cas que no s’hagi presentat la declaració de l’IRPF caldrà aportar
autorització de totes les persones de la unitat familiar perquè l’Ajuntament de
Palafrugell pugui obtenir la informació tributària que consta a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
Fotocòpia del llibre de família
Carnet de família monoparental (en el cas d’acreditar aquesta condició).
Comunicat de rendiments i patrimoni expedit per les entitats bancàries o caixes
d’estalvi, on tinguin compte obert, on s’informi del saldo mig del darrer trimestre del
2014 així com el saldo a 31 de desembre de 2013.
En cas d’empat, es valoraran les sol·licituds que demostrin que, entre tots els
membres de la unitat familiar, són propietaris, com a màxim, d’una finca destinada a
habitatge.
La manca de qualsevol document dels que requereix el punt anterior comportarà
l’exclusió del sol·licitant en la convocatòria des del principi.
Les sol·licituds hauran d’estar revisades i signades pels pares o tutors legals, i s’haurà
de fer constar que les dades aportades són certes.
h) Termini màxim de justificació
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La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 15 de
juliol de 2015.
i) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Palafrugell.
j) Termini de resolució i notificació
La resolució de les beques sol·licitades es farà el 11 de novembre de 2014 i serà
mitjançant acord de Junta de Govern Local, comunicant-ho en data posterior a les
persones sol·licitants i a l’escola de música, per tal que en tinguin constància. La beca
es concedirà amb efectes retroactius des de l’inici del curs escolar, dia 1 d’octubre de
2014.
k) Pagament de la subvenció
La subvenció atorgada s’abonarà directament al centre d’ensenyament musical, el qual
haurà de descomptar-ho dels preus mensuals que liquida a l’usuari becat.
Per a justificar la beca rebuda, el centre d’ensenyament lliurarà un certificat trimestral
en el qual es farà constar quins estudis s’han cursat, i que s’ha efectuat el descompte
en els rebuts mensuals corresponents.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

10.2 TRESORERIA
10.2.1 SOREA, SA.- LIQUIDACIÓ TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI, PERIODE 01/04/2014 A 30/06/2014.- APROVACIÓ.
Vista la liquidació corresponent al període del 01/04/2014 al 30/06/2014 presentada
per SOREA SA en data 22/07/2014 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 trim. 2008

113,16

142,47

-

255,63

2.- 1r, 2n, 3r i 4rt trim. 2009 78,94

249,57

-

328,51

3.- 1r, 2n, 3r i 4rt trim. 2010 362,40

418,71

-

528,27

4.- 1r, 2n, 3r i 4rt trim. 2011 1.173,88

579,06

-

703,52

5.- 1r, 2n, 3r i 4rt trim. 2012 12.630,98

2.514,09

-

3.448,69

6.- 1r, 2n, 3r i 4rt trim. 2013 195.691,68

44.446,55

-

11.401,18
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7.- 1r trimestre 2014

1.140.112,10

-

-

-

8.- Novembre 2013

-869,40

1.282,14

9.-Gener,març,abril,maig
2014

45.185,97

-

-

-

TOTAL

1.394.479,71

49.632,59

-

17.078,55

412,75

Vista la liquidació corresponent a preus públics per drets de connexió cobrat durant el
període del 01/04/2014 al 30/06/2014 per import de MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (1.250,08 €).
Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/04/2014
al 30/06/2014 per import de SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (6.594,71 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/04/2014 al 30/06/2014 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 i 2014 per import de UN MILIO TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
(1.394.479,71 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/04/2014 al 30/06/2014 per import de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS (1.250,08 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/04/2014 al 30/06/2014 per import de SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (6.594,71 €).
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement.
Cinquè.-Traslladar, via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria als efectes que correspongui.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent 02/09/2014
10:00:00. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia XXX.
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