ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9
DE SETEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/36
Dia i hora: 09/09/2014 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 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:
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
A la Sala JGL 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:
- JGL2014/35 Ordinària 02/09/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 549/12.- Aprovacio.
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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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:

GRANES*BAYONA,DIANA I ROSA

Obra Modificació de projecte de reforma i rehabilitació en un edifici plurifamiliar en
testera (Recull estat final de l'obra)
Carrer: Torre, 34
Població: CALELLA
Expedient 549/12 Annex
Condicions:
Tècnic redactor del projecte: Carles Nadal i Borras
m. Visat: 2012 402107
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.1.2. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 327/13.- 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 5
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del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: GRIFFITHS,NIGEL BARRY
Representat per PATXOT*CARDONER,MERITXELL
Obra Modificació de projecte de reforma de vivenda unifamiliar (Recull l'estat final
de l'obra)
Carrer: Vallespir, 11
Població: TAMARIU
Expedient 327/13 Annex
Condicions:
Tècnic redactor del projecte: Meritxell Patxot Cardoner Núm. Visat: 2013401479
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.1.3 LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 213/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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:

Javier Alvarez Noguera

Representat per Rosa Mª Alvarez Noguera
Obra reforma edifici d´habitatges en zona de garatge, rentador i escala
Carrer: Pere Pascuet, 15

Població: LLAFRANC

Expedient 213/14
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Condicions:
- Aportar el corresponent informe favorable dels Serveis
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva ubicació
sobre una unitat arqueològica de megalits i jaciments (UA A06-Llafranc) abans de
l'inici de les obres.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 2.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 213/14)
Tècnic redactor del projecte: Javier Alvarez Nogera
P.E.M.: 42.196,19 €

Núm. Visat: 2014 400783

I.C.I.O pendent de liquidar: 1.645,65 €

Elements de tribut pagats
Obra Major

162,70 €

Placa obra

15,80 €

2.1.4 LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXPEDIENT 390/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: WIDELL,HANS GOERAN
Representat per JANE*CERDANS,ANA
Obra Reforma i ampliació d´habitatge unifamiliar
Carrer: Brisa, 10
Població: LLAFRANC
Expedient 390/14
Condicions:
- Presentar el projecte executiu visat i un certificat dels tècnics
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redactors conforme no es modifica el projecte presentat en la sol·licitud de llicència.
- Condicionada a desplaçar el volum soterrat destinat a
maquinària de la piscina per mantenir una separació a la finca veïna de 7 metres, o bé
modificar la seva alçada útil interior, de forma que aquesta sigui inferior a 2 metres.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final
de gestió de residus acreditatiu de la seva
destinació a una planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades
les obres.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 390/14)
Tècnic redactor del projecte: Ana Jane Cerdans
Núm. Visat: ---P.E.M.: 98.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 3.822 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.5. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 401/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: COM.PROP. GALERIES EMPORDA
DNI: H17293721
Representat per DR GISCOM SL
Obra Arrenjament portes de planta i substitució d´ascensor
Carrer: Cavallers, 44
Població: PALAFRUGELL
Expedient 401/14
Condicions:
- Aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el
certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Sofia Ferrés Aixarch
Núm. Visat: V/P.14.0070
P.E.M.: 7.416 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 289,22 €
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Elements de tribut
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2 EXPEDIENT CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D'OBRES NÚMERO 612/08,
A NOM DE PROMO 3 TAMARIU SL.- Aprovació.
Vist l’escrit de data 1 de juliol de 2014 amb número de registre d’entrada 8863/14,
presentat pel senyor Francisco Torres Torres, en representació de la societat Promo 3
Tamariu, SL, amb CIF número B-17.591.041, en el qual desisteix de portar a terme les
obres de construcció d'un habitatge aïllat amb piscina al carrer Illa Negra núm. 3 de
Tamariu, a Palafrugell, corresponent a l’expedient número 612/08.
Atès que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 612/08, a nom de Promo
3 Tamariu, SL, va ser concedida en data 27 de març de 2009 per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no
s’han iniciat les obres de construcció dels habitatges.
Atès l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 3 de setembre de 2014.
ATÈS el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 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.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 612/08
corresponent a construcció d'un habitatge aïllat amb piscina al carrer Illa Negra núm. 3
de Tamariu, a Palafrugell, a nom de Promo 3 Tamariu, SL.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 612/08.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Francisco Torres Torres,
en representació de la societat Promo 3 Tamariu, SL, amb CIF número B-17.591.041, i
amb domicili a efectes de notificació al carrer Mestre Sires número 8 de Mont-ras. (CP
17253).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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3.- CONTRACTACIÓ
3.1
DEVOLUCIÓ FIANÇA ALS ADJUDICATARIS DEL PROCEDIMENT
OBERT PER A L'ALIENACIÓ DE DUES FINQUES SITUADES AL CARRER MAS
GRAS I PAU CLARIS DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
d’alienació de dues finques situades al carrer Mas Gras i Pau Claris, a Palafrugell,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local del dia 5 d’agost de 2014,
a la Comunitat Musulmana de Palafrugell, amb CIF: R1700655B, domicili al carrer
Velazquez, 27 (17200) Palafrugell.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i de
secretaria, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per majoria La Junta de Govern Local, acorda per
majoria, amb l'abstenció del señor Pujol, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la
Llei 30/1992:
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.500,00,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la COMUNITAT MUSULMANA DE PALAFRUGELL, i
a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
4.- SECRETARIA GENERAL
4.1. ADHESIÓ A L'ACORD RETRIBUTIU RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONES ATURADES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL.Aprovació.
Vista l’ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per l’any 2014.
Atesa la voluntat d’aplicar l’acord retributiu subscrit per l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya de data 25 de juliol de 2013
i la pròrroga de l’acord signada el 12 de maig de 2014, relatiu a la contractació de
persones aturades en el marc del programa Treball i Formació.
Aquest acord disposa que la retribució de les persones participants en les accions
d’experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, desenvolupat en
l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc de polítiques actives d’ocupació que
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gestiona el SOC sigui de 850 euros mensuals més el prorrateig de les pagues
extraordinàries.
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de sis mesos i una
jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni
laboral de l’entitat o, en el seu defecte, del sector. En el cas de l’Ajuntament de
Palafrugell, la jornada aplicable serà de 37,5 hores setmanals. La formació s’entén
com a temps de treball efectiu.
Les persones contractades durant l’any 2015 tindran dret a una indemnització a la
finalització del contracte de 12 dies, i els contractes hauran de finalitzar abans del 30
de juny de 2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adherir-se a l’Acord retributiu subscrit per l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la
Unió General de Treballadors de Catalunya de data 25 de juliol de 2013 i la pròrroga
de l’acord signada el 12 de maig de 2014, relatiu a la contractació de persones
aturades en el marc del programa Treball i Formació.
Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’ACM i a la FMC
i també al comitè d’empresa, i publicar-ne anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis electrònic de l’ajuntament.

4.2 PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ – PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
2014, ORDRE EMO/221/2014.- Aprovació.
Vista l’ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per l’any 2014.
Vist que es compleixen els requisits necessaris establerts en les bases de l’ordre per a
participar en el programa, que segons les ratios d’assignació permet la sol·licitud per a
la contractació de un màxim de 7 persones en el marc d’aquest programa.
Atesa la voluntat d’aplicar l’acord retributiu subscrit per l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), de data 25 de juliol de 2013 i la pròrroga de l’acord signada el 12 de
maig de 2014, relatiu a la contractació de persones aturades en el marc del programa
Treball i Formació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la presentació, en el marc del programa de Treball i Formació, de la
sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació de persones aturades,
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
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desocupació, d’acord amb la convocatòria EMO/221/2014, de 21 de juliol i la
realització de les accions incloses de contractació de persones en situació d’atur per
part de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Sol·licitar així mateix, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió
del cent per cent de l’import subvencionable per a la participació en el programa de 7
persones, que ascendeix 60.543,84 € i que es regirà, pel que fa a la part de treball per
l’acord retributiu vigent de l’Associació Catalana de Municipis.
Tercer.- Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, l’execució del projecte
sol·licitat amb la direcció tècnica adequada.

5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de fa
5 anys.

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 12
persones, les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.

Document

Nom complet
LC
ROC
BMV
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Adreça
C CARLES RAHOLA, 2 Esc B P01 3
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 29 P01
17200 PALAFRUGELL
C EMILIA PARDO BAZAN, 1 PBJ 4
9

KEB
RD
IC
FG
BGI
AM
GLJ
JMJ
MT

17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 89 P05 3
17200 PALAFRUGELL
AV GARCIA LORCA, 4 P02 C
17200 PALAFRUGELL
C PI MARGALL, 8 P03 2
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc E P04 C-17200 PALAFRUGELL
C BARRIS I BUIXO, 1 P03 4
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 57 Esc D P05 6
17200 PALAFRUGELL
AV BALDOMER GILI I ROIG, 53
Esc A PBJ 2-17210 PALAFRUGELL
AV BALDOMER GILI I ROIG, 53
Esc A PBJ 2-17210 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc A P02 5-17200 PALAFRUGELL

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1.
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA CECILIA
NATALIA ROVITO CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE
VA DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
L'ADMINISTRACIÓ, INTERPOSADA PER L'ARA RECURRENT, PER DANYS
MATERIALS AL VEHICLE MATRÍCULA BB270MN. Desestimació.
Vist el recurs de reposició interposat per la senyora Cecilia Natalia Rovito, amb data
d’entrada 26 d’agost de 2014 i número de registre 1766, contra l’acord de la Junta de
Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 5 d’agost de 2014, pel qual es va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, interposada
per l’ara recurrent, pels danys materials al vehicle matrícula BB270MN, com a
conseqüència de col·lidir amb una senyal de trànsit col·locada a la via pública, el dia
17 de maig de 2014.
Atès que la recurrent en el seu escrit, en síntesis, reitera en el arguments esgrimits a
l’escrit de reclamació que ja fou desestimat en el seu dia, i sol·licita que es torni a
revisar l’expedient tenint en compte les fotos i la valoració dels danys feta per un perit
mecànic, per la qual cosa demana que s’estimi el recurs i es procedeixi a indemnitzarla per la quantia reclamada.
Atès que les al·legacions formulades per la recorrent no aporten cap nova dada en
relació als fets que van servir de base per dictar l’acord recorregut, ni desvirtuen els
seus fonaments.
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Atès que, tal com ja es va dir en el seu moment, no se’n desprèn cap mena de
responsabilitat per part d’aquest ajuntament, ja que en cap moment han quedat
acreditats els fets que varen servir de base per interposar la reclamació i, en tot cas la
responsabilitat és de la pròpia reclamant, atès que havia de circular tenint en compte
les característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, i les condicions
meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, aquelles circumstàncies que
concorreguessin en aquell moment a fi i efecte d’adequar la velocitat del seu vehicle a
les mateixes, de manera que sempre pogués aturar-lo dins els límits del seu camp de
visió i davant qualsevol obstacle que es pogués presentar, sense que, per tant,
existeixi relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys que
s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora Cecilia Natalia Rovito en
tots els seus extrems i, en conseqüència, confirmar l’acord recorregut.

7.- CULTURA
7.1 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I AIR
ARTIST AGENCY PER A L'ACTUACIÓ D'ANTHONY STRONG QUINTET AL
FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA 2014.- Aprovació.
Atès que dels dies 9 al 12 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Palafrugell organitza la
20a edició del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell.
Atès que una de les actuacions programades anirà a càrrec d’Anthony Strong Quintet,
el dia 11 d’octubre, a partir de les 21.00h, al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.
Vistes les condicions establertes al contracte de serveis entre l’Ajuntament de
Palafrugell i Air Artist Agency per a l’actuació d’Anthony Strong Quintet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar el contracte de serveis entre l’Ajuntament de Palafrugell i Air Artist
Agency, per una actuació musical a càrrec d’Anthony Strong Quintet el dia 11
d’octubre de 2014, a partir de les 21.00h, al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell, dins
de la programació prevista amb motiu del 20è Festival de Jazz Costa Brava, amb les
següents condicions.
•

1r pagament: 1.875,00 € (+ possibles comissions bancàries)
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Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’aprovació del
contracte a Air Artist Agency, amb domicili a Unit G7, Shepherd’s Building. Rockley
Road, London, W14 0DA, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
•

2n pagament: 1.875,00 €

Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de la celebració del
concert a Air Artist Agency, amb domicili a Unit G7, Shepherd’s Building. Rockley
Road, London, W14 0DA, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Segon.- Procedir als pagaments mitjançant les dades bancàries establertes al
contracte.
Tercer.- Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses de Festival de Jazz
(46.335.22604).
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES DE REPOSICIÓ DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC DE LLOFRIU-PALAFRUGELL – FASE
VIII.- Aprovació
Vista la memòria valorada per a les obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli
antic de Llofriu – Palafrugell - Fase VIII, redactada per l'Àrea de Serveis Municipals de
l'Ajuntament i que es composa de memòria, materials d'enllumenat, fotografies, gestió
de residus, plecs de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut, pressupost i plànols,
amb un pressupost d'execució per contracte de QUARANTA MIL CINC-CENTS
SETZE EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (40.516,64 €)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de reposició de l'enllumenat
públic del nucli antic de Llofriu – Palafrugell - Fase VIII, redactada per l'Àrea de Serveis
Municipals de l'Ajuntament, amb un pressupost d'execució per contracte de
QUARANTA MIL CINC-CENTS SETZE EUROS I SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
D'EURO (40.516,64 €)

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓ EMILIO CABEZUELO PINTOR. NOVES LIQUIDACIONS
AIGUA PERÍODES 2013/02 AL 2014/01 A INGRESSAR. Estimació.
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Vista la queixa de data 26 de febrer de 2014 presentada pel Sr. EMILIO CABEZUELO
PINTOR, sol·licitant la revisió de les liquidacions d’aigua, amb núm. de pòlissa
4468635 dels períodes 2013/02 al 2014/01, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de EMILIO CABEZUELO PINTOR,
del Pstge. Migdia nº 1 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de les liquidacions en
concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2013/02 a 2014/01 al·legant que
no se li ha fet la lectura del comptador durant aquests trimestres i que tampoc se li
han fet estimacions;
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/02 a 2014/01 repartint els consums.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en
concepte de subministrament d’aigua, corresponent als períodes 2013/02 al 2014/01
amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4468635

2013-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

56,69 €

2013-03

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

56,19 €

2013-04

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

56,69 €

2014-01

Consum
FACTURAT
56,98 €
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CORRECTE
70,87 €
Consum
CORRECTE
68,90 €
Consum
CORRECTE
70,87 €
Consum
CORRECTE
69,54 €
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TOTAL REBUT
Segon.- La diferència entre el consum facturat ja pagat i el consum correcte que
figuren a l’apartat primer, dóna un import total a ingressar de 53,63 euros a les
Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.2 RECLAMACIÓ RAMON ALBAREDA CAÑADELL.
AIGUA 2013/03 PER FUITA A INGRESSAR. Estimació.

NOVA LIQUIDACIÓ

Vista la queixa de data 22 de juliol de 2014 del Sr. RAMON ALBAREDA CAÑADELL,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2013/03,
amb núm. de pòlissa 4467395, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe a nom de RAMON ALBAREDA CAÑADELL del
carrer Guifre el Pelòs nº10 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2013/03 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.
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- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer el càlcul de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/03 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2013/03 per import de
618,34€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4467395

2013-03

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

618,34 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4467395

2012-02

NOVA
LIQUIDACIÓ

TOTAL REBUT

272.06 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 272,06
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
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recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.3 RECLAMACIÓ JOSE RIBAS RAMADA. SOL·LICITA REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 2013/04. Desestimació.
Vista la queixa presentada pel Sr. JOSE RIBAS RAMADA, en data 3 de juliol de
2014, al·legant error de lectura en la liquidació d’aigua del període 2013/04 amb núm.
de pòlissa 4455435.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 3 de Juliol de 2014 a nom de
JOSE RIBAS RAMADA del cr. Tarongeta nº112 de Palafrugell sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2013/04 al·legant
que se li ha facturat un consum estimat que no ha consumit, els informem:
Que durant el períodes 2012/02 i 2013/04 ni hem pogut fer la lectura del comptador ni
se’ns ha facilitat això ha provocat que la facturació s’emeti conforme a un dels tres
sistemes de mesurament, en aquest cas en relació a la mitjana dels tres períodes de
facturació anteriors al detectar-ne l’anomalia.
El Reglament del Servei diu textualment:
A l’article 44.2 – Anomalies del mesurament
2. En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comptador per absència
de l’abonat i per tal d’evitar l’acumulació de consums en posteriors facturacions, el
prestador del Servei així li ho comunicarà a fi efecte de que en un termini màxim de 3
dies hàbils, informi al prestador del Servei de la lectura del seu comptador. A manca
de comunicació, transcorregut aquest termini, es procedirà per part de del prestador de
Servei a la facturació del consum en relació a la mitjana corresponent dels períodes
amb lectura real dels darrers 3 anys en què s’hagi registrat consum. En cas de que no
es disposin d’històric de consum suficient de 3 anys, es facturarà per estimació d’acord
amb a la mitjana corresponent dels períodes amb lectura real dels darrers 2 anys en
què s’hagi registrat consum. Si tampoc es disposen de dades d’anys enrera es
facturarà d’acord amb la mitjana dels períodes amb lectura real del darrer any en que
s’hagi registrat consum.
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Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de
períodes anteriors, cal facturar un consum equivalent al límit previst per al
primer tram que s’estableixi en la tarifa aprovada per als diferents usuaris.
En tots aquests supòsits, en les factures s’han d’incloure les paraules “CONSUM
ESTIMAT” i cal especificar l’última lectura presa i la data en què es va prendre.
Els consums així estimats tenen el caràcter de ferms en cas que no es pugui fer la
lectura real. I en cas que es pugui obtenir la lectura real, té el caràcter de “a compte” i
cal normalitzar la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels períodes
següents, d’acord amb la lectura feta a cadascun d’ells, i dins del període de tres anys
subsegüent a la lectura estimada efectuada, prescrivint un cop complert el termini
indicat qualsevol pretensió al respecte envers dit consum.
Si es detectés que d’un comptador no s’ha pogut realitzar lectura real durant un termini
continuat d’un any per no disposar d’un lloc de lliure accés , i l’abonat no informés de
la lectura al prestador del servei en aquest termini , es procedirà a la resolució del
contracte per incompliment de les obligacions de l’abonat.
A l’article 6- Obligacions de l’abonat diu textualment:
l)
Disposar del comptador en un lloc de lliure accés per al personal del Servei
Municipal de subministrament d’aigua
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Desestimar la reclamació.
Segon.- Sol·licitar a l’abonat la normalització de la situació facilitant a l’Empresa
subministradora SOREA la lectura real actual.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessada i a SOREA.

9.1.4 RECLAMACIÓ MONTSERRAT EMPEZ VIDAL.
AIGUA 213/03 I 2013/04 PER FUITA. Estimació.

NOVES LIQUIDACIONS

Vista la queixa de data 27 de maig de 2014 presentada per la SRA. MONTSERRAT
EMPEZ VIDAL, i en el seu nom i representació el Sr. Eduardo Valencia Bueno,
sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, amb
núm. de pòlissa 8942180, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
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“En resposta a la sol·licitud d'informe a nom de MONTSE EMPEZ VIDAL, del carrer
Illa Blanca nº 36 2 de Tamariu, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua dels períodes 2013/03 i 2013/04 al·legant que l'excés de
consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu

“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/03 i 2013/04 per fuita, com a consum habitual s'ha agafat la mitja de consum del
dos períodes posteriors al ser una alta nova i no tenir històric.
En aquests moments resten pendents les factures 2013/03 i 2013/04 per import de
10,115,04€ .”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8942180
Període

CONSUM REAL
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2013/03
2013/04

5.113,73 €
5.001,31 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8942180
Període
2013/04
2013/04

NOVES FACTURES
1.573,80 €
1.538,91 €

Tercer.- L’ ingrés de les noves liquidacions amb el consum correcte per import total de
3.112,71 euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.5 RECLAMACIÓ MONTSERRAT SADURNI CORREDOR EN REPRESENTACIÓ
DE MIL NOU-CENTS QUINZE SL. DEVOLUCIÓ PER NOVES LIQUIDACIONS
AIGUA PERÍODES DEL 2010/04 AL 2013/03. Estimació.
Vista la queixa de data 9 de juny de 2014 presentada per MIL NOU-CENTS QUINZE
SL amb NIF B17574476, i en el seu nom i representació la Sra. Montserrat Sadurní
Corredor, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua dels períodes 2010/04 al 2013/03, amb núm. de pòlissa 4456770, al·legant
error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de MONTSERRAT SADURNI
CORREDOR, i com a titular del comptador el Sr. Pedro Marimont Pellicer del c/. La
lluna núm. 19 2º 2ª de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua del període 2013/04 al·legant que no se li ha fet la lectura del
comptador durant els trimestres 2010/04 i 2013/03, i que se li ha acumulat el consum
en el període 2013/04.
JGL2014/36 de 9 de setembre de 2014

19

Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2010/04 a 2013/04 repartint els consums.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos i en conseqüència retornar l’ import total
de 54,37 euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i ja pagat i el
consum correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’interessat,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4456770
PERÍODE
2010/04
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
TOTAL

CONSUM FACTURAT
52,22
52,22
52,22
52,40
53,78
53,90
54,08
55,44
56,19
56,19
56,19
56,19
134,78
785,80 €

CONSUM CORRECTE
54,14
54,14
54,14
54,32
55,70
55,83
56,01
56,40
58,15
58,15
58,15
58,15
58,15
731,43 €

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

9.1.6 RECLAMACIÓ PERE VIELLA ALMAR. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA 2014/01
PER FUITA. Estimació.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 9326 de data 9 de
juliol de 2014 presentada pel Sr. PERE VIELLA ALMAR, sol·licitant la revisió de la
liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2014/01, amb núm. de pòlissa
4452095, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe de data 14 de juliol de 2014 a nom de PERE
VIELLA ALMAR, del carrer Vicens Vives nº 16 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2014/01 al·legant
que l'excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions
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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.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2014/01 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2014/01 per import de
897,63€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4452095

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

897,63 €
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Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4452095

2014-01

NOVA
LIQUIDACIÓ

TOTAL REBUT

355,94 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 355,94
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.7
RECLAMACIÓ JOAN SERRA DE MASDEVALL.
DEVOLUCIÓ
ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES PER DUPLICITAT AMB ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS LIQUIDACIONS AIGUA 2014/01 I 2014/02. Estimació.
Vista la queixa de data 28 de juny de 2014 presentada pel Sr. JOAN SERRA DE
MASDEVALL, sol·licitant la revisió de les liquidacions
en concepte de
subministrament d’aigua, amb núm. de pòlissa 9044806, al·legant que no li correspon
la taxa per recollida d’escombraries domèstiques, perquè és un local comercial i també
paga les taxes per escombraries industrials.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment::
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 2 de juliol a nom de JOAN
SERRA DE MASDEVALL del carrer Pals nº130-bj-1 de Palafrugell sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua , al·legant que se li facturen
brosses, i és un local comercial i per tant les paga directament a l'Ajuntament
En aquests moments no té rebuts pendents de pagament.
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Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent als trimestres 2014/01 i
2014/02, descomptant les brosses de cada factura.
IMPORT
PÒLISS
A
TRIMES. ERRÒNI
9044806 2014/01 64,24 €
9044806 2014/02 64,70 €

IMPORT

REBUT

A

ERRÒNI
64,24 €
64,70 €
TOTAL

MODIFICAT
27,04 €
27,50 €

RETORNAR
37,20 €
37,20 €
74,40 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques dels períodes
detallats en l’informe, per un import total de 74,40 euros, els quals seran ingressats
en el compte corrent de l’ interessat.
Segon.- Notificar la present resolució a la Tresoreria Municipal i a l’interessat.

9.1.8
RECLAMACIÓ
SUSANA
ROUCO
BERMUDEZ.
LIQUIDACIONS AIGUA PERIODES 2014/01 I 2014/02. Estimació.

NOVES

Vista la queixa de data 15 de maig de 2014 presentada per la Sra. SUSANA ROUCO
BERMUDEZ, sol·licitant la revisió de les liquidacions d’aigua, amb núm. de pòlissa
8802469, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe, referent a la reclamació a nom de
SUSANA ROUCO BERMUDEZ, del cr. Mas Gras nº35 2º 4ª de Palafrugell, els
informem:
Que s´han facturat 128m3 en la liquidació del període 2014/01 quan
s'haurien
d'haver facturat 21m3, i 42m3 en la liquidació del període 2014/02 quan s'haurien
d'haver facturat 21m3, degut a un error en la lectura del comptador. Procedim a fer els
càlculs que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2014/01
- lectura errònia 128 lectura correcta 21
- facturats 128m3 i s´haurien d'haver facturat 21m3
2014/02
- lectura correcta 42
- facturats 42m3 i s´haurien d'haver facturat 21m3
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En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2013/04 i 2014/01 per
un import de 810,70€
El rebut 2014/02 ha estat enviat al compte de l'abonat en data 29/7/14 i encara està en
procés de devolució, per tant no podem certificar que estigui liquidat a data d'avui.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua que
consten pendents de pagament, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8802469

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

606,09 €

2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

106,49 €

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 88022469

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

69,21 €

2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

69,81 €

Tercer.- L’ ingrés de les noves liquidacions amb el consum correcte per import total de
139,02 euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell
en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
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següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.9 RECLAMACIÓ JOSÉ NAVARRO MINGUILLON. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2014/01 PER FUITA. Estimació.
Vista la queixa de data 27 de juny de 2014 presentada pel Sr. JOSÉ NAVARRO
MINGUILLON, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d’aigua 2014/01, amb núm. de pòlissa 44670725, al·legant fuita en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe a nom de JOSE NAVARRO MINGUILLON, del
carrer de les Garrigues 32 C-2 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2014/01 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.
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
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període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2014/01 per
fuita.
En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2013/04 i 2014/01
per import de 2616,55€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 44670725

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

2.557,14 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 44670725

2014-01

NOVA
LIQUIDACIÓ

TOTAL REBUT

695,11 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 695,11
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
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corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

9.1.10 RECLAMACIÓ GUZMAN BUENO CORZAN.
AIGU A PERÍODE 2013/03. Estimació.

DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ

Vista la queixa presentada pel Sr. GUZMAN BUENO CORZAN en data 23 de juny de
2014 sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/03 de subministrament d’aigua de la
pòlissa 4474761.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de GUZMAN BUENO CORZAN del
cr. Antoni Rovira Núm. 20 1º 3ª de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2013/03 al·legant que se li ha fet una
estimació incorrecte.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre
amb el consum correcte.

2013/03

En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos i en conseqüència retornar l’ import total
de 150,77 euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i el consum
correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’interessat, d’acord amb
el següent detall:
Pòlissa: 4474761
PERÍODE

CONSUM REAL

2013/03

223,00

NOVA LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA
PER FUITA
A RETORNAR
72,23
150,77

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

9.1.11 RECLAMACIÓ ESTHER CABELLO RECHES.
LIQUIDACIÓ AIGUA 2014/01. Desestimació.

SOL·LICITUD REVISIÓ

Vista la instància presentada per la Sra. ESTHER CABELLO RECHES, amb núm.
registre d’entrada 9147 de data 4 de juliol de 2014, al·legant error de lectura en la
liquidació d’aigua del període 2014/01 amb núm. de pòlissa 8898052.
JGL2014/36 de 9 de setembre de 2014

27

Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 14 de Juliol de 2014, referent a la
reclamació a nom de ESTHER CABELLO RECHES i com a titular del comptador el Sr.
Joan Girona Grassot, del contracte del Raval St Ponç nº5 de Palafrugell, els informem:
Que un cop comprovat l’historial, hem pogut constatar que les lectures es fan
periòdicament sense cap incidència, essent aquestes correlatives. Durant el trimestre
2014/01 es va registrar un consum més alt de l’habitual. No obstant, en la lectura del
trimestre posterior i en la inspecció que es va fer un mes posterior es va comprovar
que les lectures eren correctes i correlatives.
Aquest increment podria estar produït per diversos motius, entre ells, l’increment de
persones a l'habitatge i per tant del consum, la instal·lació de sistemes de filtrat
d'aigües (osmosi) o de descalcificadors, avaries internes com pèrdues en cisternes de
WC etc.... per tant li recomanem revisi la seva instal·lació interior.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Desestimar la sol·licitud de revisió de la liquidació del període 2014/01.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessada i a SOREA.

9.1.12
RECLAMACIÓ CATALINA CASADEMONT APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS CEMENTIRI.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11194 de data 21 d'agost de 2014,
presentada per la senyora PLANA CASADEMONT, ROSER, en nom de la senyora
CASADEMONT SILVESTRE, CATALINA ( avui difunta ), en la qual sol·licita la
devolució del rebut pagat en concepte de Taxa cementiri de 2014.
Atès que es comprova que en data 18 de juny de 2014 es va pagar mitjançant targeta
bancària el rebut 716869 en concepte de Taxa de conservació del cementiri municipal
del nínxol núm. 62, fila 3, via B a nom de la senyora CASADEMONT SILVESTRE,
CATALINA, per un import de 9,50 euros.
Vist que en data 3 de juliol de 2014 la resolució de l’alcaldia núm. 2014/1648, va
acordar el següent: “RESOLC:
1.- Acceptar la cessió del nínxol Via B fila 62 de 3r. pis que figura a nom de CATALINA
CASADEMONT SILVESTRE.
2.- Traslladar aquesta resolució a Intervenció, per tal que es doni de baixa el rebut
corresponent a taxes de conservació d’aquest any i procedeixin a l’anotació de la baixa
per a anys posteriors.
Atès que es comprova que la senyora CASADEMONT SILVESTRE, CATALINA no té
cap deute pendent de pagament.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per
conservació de cementiri a favor de la senyora CASADEMONT SILVESTRE,
CATALINA per import de NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS ---------9,50
euros, en concepte de Taxa Cementiri municipal.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte facilitat i que
consta a nom del senyor PLANA CASADEMONT, CARLOS.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada, a
la Recaptació i a la Tresoreria municipals, pels efectes oportuns.

9.1.13
RECLAMACIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BISBE TOMÀS DE
LORENZANA, EXEMPCIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
L'EXERCICI 2014.- Estimada.
Vista la instància número 9894 de data 22 de juliol de 2014 presentada pel senyor
Lluís Valls i Carbó, en nom i representació de la FUNDACIO PRIVADA BISBE TOMAS
DE LORENZANA, amb NIF G17822487, sol·licitant la declaració d’exempció de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2014 de la finca del
carrer Mestre Sagrera, 88, referència cadastral 2912101EG1421S0001DJ, al·legant
que la seva representada és una entitat sense fins lucratius.
Vist l’article 15 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que diu textualment:
Article 15. Tributs locals.
1. Estan exempts de l'impost sobre béns immobles els béns dels quals siguin titulars,
en els termes que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats
sense finalitats lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l'impost sobre societats.
Vist el certificat emès pel Departament de Gestió de l’Agència Tributària, de data 10
de desembre de 2014, on es constata que la Fundació Privada Vila Casas ha
comunicat l’opció per l’aplicació del règim fiscal especial establert a l’article anterior,
amb efectes de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
per a l’exercici 2014, en relació a la finca del carrer Mestre Sagrera, 88, referència
cadastral 2912101EG1421S0001DJ.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 698232 a nom de la Fundació Privada Bisbe
Tomàs de Lorenzana.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Àrea d’intervenció.

9.1.14 RECLAMACIÓ MOHAMADI EL ARRAS, BONIFICACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 9868 presentada en data 22 de
juliol de 2014 pel senyor MOHAMADI EL ARRAS, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la finca
amb referència cadastral 3104101EG1430S0006QO, carrer Carrilet, 29 Esc. 1 01 3,
al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
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50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3104101EG1430S0006QO, carrer Carrilet, 29 Esc. 1 01.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 690056/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor EL ARRAS (núm. 733319),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.15
RECLAMACIÓ MARIA TERESA ABAN BAIXA TAXA ENTRADA DE
VEHICLES. Estimar.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9586 de data 14 de juliol de 2014,
presentada per la senyora ABAN CARRASCO, Mª TERESA, en la qual sol·licita la
revisió de la Taxa per entrada de vehicles de l'immoble situat en el carrer Lanzarote
núm. 59 per comprovar la inutilització del portal.
Atès l'informe emès per l'inspector de la via pública en data 18 d'agost de 2014, que
diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material s'acredita que
s'ha pogut observar que no hi ha entrada de vehicles a la finca objecte de la inspecció,
ja que es pot observar una tanca metàl·lica fixa i una portella peatonal d'accés a
l'habitatge.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud feta per la senyora ABAN CARRASCO, Mª TERESA i
donar de baixa el rebut núm. 720.943 en concepte de Taxa per entrada de vehicles
corresponent a l'any 2014.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

9.1.16
RECLAMACIÓ M'HAMED BACHIRI ARRAMDANI, BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.Desestimada.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10422 presentada en data 1
d'agost de 2014 pel senyor M'HAMED BACHIRI ARRAMDANI, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 4009310EG1440N0029AX, carrer
Tarongeta, 73 Esc. 2 02 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots
els requisits per a la seva concessió.
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Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor BACHIRI té pedent de pagament
en fase executiva dos rebuts de l'any 2014 en concepte d'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.17 RECLAMACIÓ YOUSSEF EL AMMARTI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimar.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10869 presentada en data 12
d'agost de 2014 pel senyor YOUSSEF EL AMMARTI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
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finca amb referència cadastral 3304119EG1430S0001MR, carrer Palamós, 70 Esc. 1
00 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la
seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè a 1/1/2014 el senyor AMMARTI no tenia la
condició de titular de família nombrosa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.18 RECLAMACIÓ FATIMA EL HARBOUI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimar.
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 10828 presentada en data 11
d'agost de 2014 per la senyora FATIMA EL HARBOULI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 4204201EG1440S0010AF, avinguda Garcia Lorca, 14
Esc. 1 02 3, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per
a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè a 1/1/2014 la senyora HARBOULI no tenia
la condició de titular de família nombrosa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.
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9.1.19 RECLAMACIÓ JASONE IBERO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11528 de data 29 d'agost de 2014,
presentada per la senyora IBERO MARTÍNEZ, JASONE, 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 0770-DBT, al·legant que el va donar de baixa
en data 24 de juliol de 2014.
Vist l'imprès de baixa del vehicle amb matrícula 0770-DBT a nom de la senyora
IBERO MARTÍNEZ, JASONE, segons el qual el vehicle es va donar de baixa definitiva
en data 24 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. 676891 es va pagar en data 14 d'abril de 2014 a la caixa de
recaptació per un import de 137,66 euros, a nom de la senyora IBERO MARTÍNEZ,
JASONE en concepte d'IVTM corresponent a l'any 2014.
Atès que es comprova que la senyora IBERO MARTÍNEZ, JASONE 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 IBERO
MARTINEZ, JASONE, per un import de TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTADOS CÉNTIMS-------34,42 €--- 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.

9.1.20 RECLAMACIÓ A F APROVAR EXEMPCIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11451 de data 28 d'agost de 2014,
presentada pel senyor F R, A, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -0550-DVJ, atès
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que l'interessat té reconegut la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0550-DVJ, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 27 d'octubre de
2008 i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2015 i posteriors, a nom del senyor F R, A, pel vehicle amb
matrícula -0550-DVJ.
Segon.- Modificar el padró corresponent notificar el present acord a l'interessat pels
efectes oportuns

9.1.21 RECLAMACIÓ RAMON FERRER BAIXA PLACA DE GUAL PERMANENT
ESTIMAR
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10435 de data 01 d'agost de 2014,
presentada per la senyora EMBODAS FONTORDERA, MONTSERRAT, en
representació del senyor FERRER CANELA, RAMON, en la qual sol·licita anul·lar el
rebut en concepte de Taxa per entrada de vehicles al Passeig de la Torre núm. 25
Traster núm. 1 de Calella de Palafrugell, entregant a l'efecte la placa de gual núm.
2328.
Atès l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats en data 20 d'agost de
2014, que 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 objecte de la inspecció,
ja que es pot observar un total de 6 accessos amb una amplada individual de 2,50
metres però no s'observa cap placa de gual.

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
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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 1a 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

49,60

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la petició feta pel senyor FERRER CANELA, RAMON, i donar de
baixa la placa de gual permanent, de la Taxa per entrada de vehicles i reserves de la
via pública, del passeig La Torre núm. 25, 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 al passeig La Torre núm. 25, meritarà sense placa de gual per un import de
49,60 Euros.

9.1.22 RECLAMACIÓ ABDERHIM AHARCHI HADAOUI, BONFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIAN NOMBROSA.Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11231 presentada en data 22
d'agost de 2014 pel senyor ABDERHIM AHARCHI HADAOUI, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 4109102EG1440N0026HL, carrer Violeta,
14 Esc. 1 02 4, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits
per a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
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expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que el rebut núm. 689022 en concepte d'Impost sobre béns immobles de
l'exercici 2014 va ser pagat en data 29/8/2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota íntegra d’Impost sobre béns immobles per a l’any 2014, en relació
a la finca amb referència cadastral 4109102EG1440N0026HL, carrer Violeta, 14 Esc. 1
02 4.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns
immobles de l'any 2014, a nom del senyor AHARCHI, per un import total de 83,48
euros, corresponents al 50% de bonificació sobre la quota íntegra del rebut núm.
689022.
Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.23 RECLAMACIÓ MOUSTAPHA JAAIDI ELHALOFIE, BONIFICACIÓ EN
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L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10405 presentada en data 1
d'agost de 2014 pel senyor MOUSTAPHA JAAIDI ELHALOFIE, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 4105125EG1440N0001GM, carrer
Velázquez, 45, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits
per a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
4105125EG1440N0001GM, carrer Velázquez, 45.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 701557/14.
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Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor JAAIDI (núm. 733323), aplicant
el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva fins a la
seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.24 RECLAMACIÓ MOUSTAPHA JAAIDI ELHALOFIE, BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10405 presentada en data 1
d'agost de 2014 pel senyor MOUSTAPHA JAAIDI ELHALOFIE, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 4105125EG1440N0001GM, carrer
Velázquez, 45, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits
per a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
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que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
4105125EG1440N0001GM, carrer Velázquez, 45.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 701557/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor JAAIDI (núm. 733323), aplicant
el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva fins a la
seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria

9.1.25 RECLAMACIÓ JORDI RUBAU ANDÚJAR, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11127 presentada en data 19
d'agost de 2014 pel senyor JORDI RUBAU ANDÚJAR, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 4006206EG1440N0022XG, carrer Hortal d'en Pou, 60,
àtic, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la
seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
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període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
4006206EG1440N0022XG, carrer Hortal d'en Pou, 60.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 710147/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor RUBAU (núm. 733326),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.26 RECLAMACIÓ JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11100 presentada en data 19
d'agost de 2014 pel senyor JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 3604125EG1430S0018JK, carrer Ample, 21
Esc. 2 02 3, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per
a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
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- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3604125EG1430S0018JK, carrer Ample, 21 Esc. 2 02 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 693946/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor CEPEDA (núm. 733327),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

9.1.27 RECLAMACIÓ LEANDRO CAVERO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11250 de data 22 d'agost de 2014,
presentada pel senyor CAVERO MARTINEZ, LEANDRO, 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 GI-7765-AK, al·legant que el va donar de
baixa definitiva en data 06 d'agost de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI-7765-AK on es comprova que
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l’esmentat vehicle és va donar de baixa definitiva en data 06 d'agost 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 28 d'abril de 2014, es va pagar a la caixa de recaptació el rebut núm.
672.287 per un import de 65,21 Euros, en concepte d’IVTM corresponent a l’any 2014 i
a nom del senyor CAVARO MARTINEZ, LEANDRO.
Atès que es comprova que CAVERO MARTINEZ, LEANDRO 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 CAVERO
MARTINEZ, LEANDRO, per un import de SETZE EUROS AMB TRENTA-------16,30
€--- 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.

9.1.28 RECLAMACIÓ EL HASSAN EL MAZIANI BUZIANI, BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.Desestimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11322 presentada en data 25
d'agost de 2014 pel senyor EL HASSAN EL MAZIANI BUZIANI, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en
relació a la finca amb referència cadastral 4313102EG1441S0026TZ, avinguda
Pompeu Fabra, 114 Esc. A 2, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir
tots els requisits per a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
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- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor MAZIANI té deutes en fase
executiva de dos rebuts d'Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/96 per
un import total de 253.468,65 euros.

Aplicació
Import
2014 72 170 22714 65.462,43
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Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
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2014 72 170 22714 16.093,22

2014 71 155 61901 12.517,18

2014 33 321 61900 28.564,42

2014 21 150 61905 8.339,56
2014 21 151 78001 20.000,00

6.600,19
2014 11 920 22100 915,89

2014 33 321 22100 1.073,16

2014 71 165 22100 4.611,14

2014 71 155 21001 95.891,65
TOTAL

RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT JULIOL 2014 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIA ORGANICA-FORM JULIOL 2014
(MA)
AMSA
AGUSTI
MASOLIVER
SA.
SUBMINISTRAMENT DE MBC CALIS PER
MILLORES AV. ESPANYA-TRAV ROSA
LAVIÑA I C/AMPLE (AS)
TANCAMENTS MONTRAS PVC ALUMINI 2010
S.. SUBSTITUCIO FUSTERIA EXTERIOR
DIFERENTS AULES CEIP BARCELO MATAS
(AS)
DIEYLI COSTA BRAVA SL. PAVIEMT PISTA
SKATE (UR)
FUNDACIO VIMAR. 2a APORTACIO CONVENI
OBRES ADEQUACIO LOCAL BOBILA COM
CENTRE OCUPACIONAL BAIX EMPORDA.
PLE 25/03/2014
TOTAL ENDESA JULIOL
ENDESA ENERGIA XXI. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES MES DE JULIOL
2014
ENDESA ENERGIA XXI. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES MES DE JULIOL
2014
ENDESA ENERGIA XXI. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES MES DE JULIOL
2014
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES D'AGOST 2014

253.468,65

10.2 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 :
Primer.- 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
2014
33

Import
Text lliure
321 1.452,00 APLICACIONES
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ECO

ENERGETIQUES

SL.
46

21200
2014
61901

71

155

2014
61900
2014
21600
2014
61900

33

2014
63200

11

920 22.858,6
1

2014
63200

11

920

2.569,46
321
1.445,95
11

920

71

155

2.253,88
2.218,72

3.247,45
36.046,0
TOTAL RELACIO 7

MANTENIMENT
ANUAL
INSTAL·LACIONS
CALEFACCIO I ACS LLAR INFANTS TOMANYI (AS)
CONSTRUCCINS METÀL·LIQUES BAIX EMPORDA
SL.
FABRICACIO
I
MUNTATGE
BARANA
INOXIDABLE PER TAMARIU (AS)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ. TALA I
RETIRADA NOU PLATANERS PATI CEIP TORRES
JONAMA (AS)
ORACLE IBERICA SRL. MANTENIMENT BASE DE
DADES ORACLE 2014-2015 (IN)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM SETEMBRE 2014 (AS)
SERVEI
INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES.
SUBSTITUCIO PILONES DE SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC PARADES MERCAT DIARI (AS)
ACCES
RAPID
SL.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ PORTA AUTOMATICA ACCES
PRINCIPAL POLICIA LOCAL (AS)

10.3 LIQUIDACIÓ CONVENI 2013 ASSOCIACIÓ DE CARNISSERS I TRACTANTS
DE BESTIAR DEL BAIX EMPORDÀ. Aprovació.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de
carnissers i tractants de bestiar del Baix Empordà signat en data 3 de desembre de
2013.
Atès que d’acord amb l’esmentat conveni l’Ajuntament assumeix un dèficit del servei
d’excorxador pel 2013 d’import 12.000 euros, i l’excés sobre aquest import
l’assumeixen ambdues parts.
Atès que d’acord amb l’esmentat conveni l’Associació havia de fer efectiu un ingrés de
7.000 euros abans en concepte de liquidació provisional del dèficit 2013.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2013 pel qual
s’aprova la liquidació del 2012 del qual deriva una devolució a favor de l’Associació de
carnissers d’import 7.000 euros que es compensa amb l’ingrés de la liquidació
provisional que s’hauria d’efectuar d’import 7.000 euros pel cobriment del dèficit 2013.
Atès que en data 19 d’abril de 2012 es va signar un conveni pel qual :
- L’Ajuntament va executar durant l’exercici 2012 les obres necessàries per tal
d’adequar l’immoble on es desenvolupa les activitats a les normatives en
matèria sanitària que li són d’aplicació.
Per tal de sufragar aquestes despeses l’Ajuntament incrementarà les taxes del
servei d’acord amb el següent calendari:
a. 5% a partir de l’1 de juliol de 2012
b. 5% a partir de l’1 de juliol de 2013
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c. 5% a partir de l’1 de juliol de 2014
d. 5% a partir de l’1 de juliol de 2015
e. 5% a partir de l’1 de juliol de 2016
Atès que degut a aquest fet suposa que del total d’ingressos reconeguts durant
l’exercici 2013 s’ha d’aplicar un coeficient corrector de 92,91% per tal d’obtenir la part
de la taxa que correspon al manteniment del servei i així diferenciar-la de la part de la
taxa que correspon al rescabalament del cost de les obres efectuat per l’Ajuntament.
Vista la liquidació de despeses i ingressos del servei d’escorxador de 2013 que
presenta el següent detall, d’acord amb les consideracions dels paràgrafs anteriors:

DESPESES ESCORXADOR
SEGURETAT SOCIAL ESCORXADOR
APORTACIO
PLA
DE
PENSIONS
ESCORXADOR
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
ESCORXADOR
ALTRES
REBRIB.PERSONAL
LABOR.ESCORXADOR
DESPESES
FUNCIONAMENT
ESCORXADOR
ENLLUMENAT ESCORXADOR
TOTAL DESPESES
INGRESSOS ESCORXADOR
TAXA ESCORXADOR

Obligacions
netes 2013
16.787,63
0
25.344,71
19.757,02
35.800,62
3.129,96
100.819,94

99.136,00

92.107,26
TAXA IMPUTABLE 92,91% DEL TOTAL
D'INGRESSOS
DÈFICIT ACTIVITAT
8.712,68
DÈFICIT ASSUMIT PER L'AJUNTAMENT
12.000,00
DÈFICIT
ASSUMIT
PEL
GREMI
CARNISSERS
0
La Junta de Govern Local acorda per majoria La Junta de Govern Local, acorda per
majoria, amb l'abstenció del señor Vencells, d'acord amb el que disposa l'article 28.2
de la Llei 30/1992::
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva a nom de l’Associació de carnissers i tractants
de bestiar del Baix Empordà en concepte d’aportació al dèficit del servei escorxador
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2013, resultant un total a retornar a favor de l’Associació d’import 7.000,00 euros,
d’acord amb el següent detall:
Liquidació definitiva aportació dèficit 2013
Liquidació provisional aportació dèficit 2013
Devolució Associació carnissers i tractants

0,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €

Segon.- Aprovar la liquidació provisional a nom de l’Associació de carnissers i
tractants de bestiar del Baix Empordà en concepte d’aportació al dèficit del servei
escorxador 2014 per import de 7.000 euros.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació
provisional en concepte d’aportació al dèficit del servei escorxador 2014, quedant
regularitzada la devolució de l’exercici 2013 i la liquidació provisional de 2014.
Quart.- Notificar el present acord al representant de l’Associació de Carnissers i
tractants de bestiar del Baix Empordà, senyor Joaquim Vencells Serra.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les 10 hores. En
dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia 02/09/2014.
El secretari, Marià Vilarnau Massa
L'alcalde, Juli Fernández Iruela
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