Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30
D'AGOST DE 2012

Núm.: JGL2012/35
Dia i hora: 30/08/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí del dia 30
d'agost de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 23
d'agost de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
corporació. S'aprova.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 378/12- Aprovació.Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per 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: Narcís Puig i Gispert
Obra: Enderroc part de l'envà divisori del menjador a la cuina
Carrer: Consulat del Mar, 12 Escala:Baixos Porta:3a
Població: CALELLA
Expedient n. : 378/12
Condicions: - Donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança Municipal del civisme i
la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Narcís Puig Gispert
Elements de tribut
Obra Major
Placa obra

Núm. Visat: G.10.0866

162,70 €
15,80 €

3. RECURSOS HUMANS
3.1 COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS
D’INCAPACITAT TEMPORAL.- Aprovació.Atès que, en data 14 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el
Reial Decret de llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent,
l’art.9 del qual regula la prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Atès que aquest article preveu que cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
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personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en
el termini de 3 mesos (14/10/2012), en els termes del que disposa la Disposicions
transitòries 15a de la mateixa norma.
Atès que abans de l’entrada en vigor del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que
fou el dia 15 de juliol de 2012, la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels
funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que han de percebre en
concepte d’incapacitat temporal, i a partir del 4rt mes, el 75% de la base reguladora del
mes anterior a la baixa es complementa el 100% als funcionaris.
Atès que per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions
locals s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994,
de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social,
que estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes,
el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de
l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre
és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base
reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es complementaven per
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora.
Atès que per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia
professional, el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a
partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 75%
de la base reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret, quantia
aquesta que es podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base
reguladora.
Atès que a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret llei 20/2012, aquest panorama
ha canviat, i ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de
19 de juliol de 2012, que:
“La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat
en aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral.
“Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències,
podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal al seu servei en les situacions
d’incapacitat temporal, d’acord amb els següents límits:
a)
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant
els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a
màxim el 50% de les retribucions que es venen percebent en el mes anterior al de
causar-se la incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el
complement que es pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la
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Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se
superi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en el
mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 21è, inclusivament, podrà
reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b)
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del
primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin
corresponent a dita personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
Atès que mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions
contingudes en l’article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques acollit al
Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada Administració
Pública en el termini de 3 mesos (14/10/2012) des de la publicació d’aquest Reial
Decret llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”.
Atès que per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la
situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 50% els 3
primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de
part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),
del 4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben
de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
Atès que quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un
màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er
dia de baixa.
Atès que s’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret llei
20/2012, estableix que el disposat en l’article 9, no serà d’aplicació als empleats
públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació d’incapacitat temporal.
Atès que per altra banda, l’art.9.7 diu que se suspenen els acords, pactes i convenis
vigents que contradiguin els disposat en aquest article. En el mateix sentit es
pronuncia l’art.16 del mateix Reial Decret llei, quan diu que se suspenen i queden
sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic definit en
l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat,
subscrits per les Administracions públiques i els seus organismes i entitats que
continguin clàusules que s’oposin al disposat en el present títol.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Complementar, amb efectes inicials del dia 15 d'octubre de 2012, les
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
a)
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un
complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% (total 75%) sobre
la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25% (total 100%) sobre la percepció de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del
dia 21 en endavant.
b)
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un
complement retributiu del 25% (total 100%) sobre la percepció de l’entitat gestora,
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de
baixa.
c)
En supòsits d'intervenció/intervenció quirúrgica es complementarà fins assolir el
100% de les retribucions.
Aquest complement no serà d’aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor
del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de competitivitat, que fou el dia 15 de juliol de 2012, es
trobin en la situació d’incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en
vigor anterior a aquesta data.
El dia 15 de juliol de 2012 al dia 14 d'octubre de 2012, es mantindrà el complement del
100% establert a l'article19 del conveni col.lectiu/acord de condicions de treball.
Segon.- Suspendre i deixar sense efecte els acords, pactes i convenis vigents que
contradiguin el disposat en el seu article 9, amb efectes 15 d'octubre de 2012.
Tercer.- Que es notifiqui aquesta resolució, als òrgans de representació dels
treballadors de l’Ajuntament, i als mateixos treballadors de la corporació, i a la Mútua
MATT amb efectes merament informatius.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA AL CARRER VIOLETA, 27 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 24 d’agost de 2012, l'Inspector de la Via pública i activitats de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Violeta, 27 de Palafrugell, i s’observa que la parcel·la presenta un estat
d’abandonament ple de vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat
per a la salut de les persones i perjudicant la convivència i seguretat dels veïns
d’aquesta parcel·la.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a FUDESA CERDANYA SL, amb NIF B-17339342, perquè en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar
la finca situada al carrer Violeta, 27 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa
en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.2 PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL CONTRA EL "BOTELLON", CAPTAIRES, LA
VENDA AMBULANT I L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SENSE AUTORITZACIÓ.Aprovació.Atès que l'Ajuntament de Palafrugell té com a prioritat, en l'acció de govern 2011 –
2015, el desenvolupament de les polítiques públiques en matèria de turisme sostenible
ambientalment, de qualitat, familiar i responsable.
Atès que al llarg d'aquesta temporada estival s'han produït una sèrie d'incidents a les
platges, per part de determinats col.lectius, en el sentit de realitzar el “botellon” de
matinada, sobretot a Llafranc i Calella, el que ha provocat una sèrie de distorsions en
matèria de convivència ciutadana, civisme, dret del descans dels veïns, brutícia i altres
efectes col·laterals.
Atès que també cal combatre la mendicitat, la venda ambulant i l'ocupació de la via
pública sense autorització.
Atès que cal refermar el model de turisme pel que aposta l'Ajuntament de Palafrugell,
es fa necessari redactar i elaborar un Pla de prevenció municipal contra el “botellon”,
els captaires, la venda ambulant i l'ocupació de la via pública sense autorització, per
part de les àrees de Policia Local, Serveis Municipals i Secretaria.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Encomanar a les àrees de Policia Local, Serveis Municipals i Secretaria, que en el
termini de tres mesos a comptar de la notificació del present acord, presentin a
l'Ajuntament de Palafrugell el Pla de prevenció municipal contra el “botellon”, els
captaires, la venda ambulant i l'ocupació de la via pública sense autorització, per tal
d'eradicar aquest tipus de pràctiques incompatibles amb el model turístic de
Palafrugell.

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL•LEGALS A LA FINCA SITUADA A LA PARCEL•LA 17 DEL POLÍGON 2 DEL
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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CADASTRE DE RÚSTEGA, PARATGE EL SOT PEIRÓ, TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL, REALITZADES PEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ GÀMEZ I PER LA
SENYORA JOSEFA MORENO GUARDIA. Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 SOL·LICITUD D'UNA PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA
Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200800561 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2012-2013.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa tot el curs 2012-2013, amb el benentès que aquesta plaça
de conveni no serà renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el
contrari abans del 30 de juny de 2013.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.2 SOL·LICITUD D'UNA PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA
TERESA, NIVELL P1, CURS 2012-2013, EXPEDIENT GS 201000166.- Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS201000166 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2012-2013.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa tot el curs 2012-2013, amb el benentès que aquesta plaça
de conveni no serà renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el
contrari abans del 30 de juny de 2013.
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.3 SOL·LICITUD D'UNA PLAÇA GRATUÏTA A LA LLAR D'INFANTS SANTA
TERESA, NIVELL P1, CURS 2012-2013, EXPEDIENT GS 200200172.- Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200200172 pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2012-2013.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa tot el curs 2012-2013, amb el benentès que aquesta plaça
de conveni no serà renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el
contrari abans del 30 de juny de 2013.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.4 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD), AL MUNICIPI DE PALAFRUGELL. -Aprovació.Vist que a la Junta de Govern Local del 21 de juny es va aprovar la pròrroga del
contracte de prestació de serveis d’atenció domiciliària a persones amb dependència,
amb l’UTE Suara Serveis, SCCL, amb el NIF: F17444225, i Baix Empordà Assistència
a Domicili, SCCL, amb el NIF: F7719485, fins el 30 d’octubre de 2012.
Vist que a causa del context socioeconòmic actual, la fluctuació de la demanda i la
necessitat de reestructurar l’actual servei municipal, l’Àrea de Benestar Social i
Ciutadania valora que el contingut de l’actual contracte de serveis és insuficient i ha
redactat un nou plec de clàusules que corresponen a les necessitats de servei i
planificació actuals.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars del contracte de
serveis consistents en la prestació de Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) al municipi
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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de Palafrugell, i el Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte
administratiu de la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.- CULTURA
7.1 PREUS PÚBLICS DELS CONCERTS DEL 18È FESTIVAL DE JAZZ COSTA
BRAVA (DE L'11 AL 14 D'OCTUBRE DE 2012).- Aprovació.Vist l’article 48.1 de la Llei d’Hisendes Locals que diu textualment:
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985. de 2 d’abril”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Comissió de Govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Establir la següent modificació en l’annex de l’Ordenança General
Reguladora de Preus Públics de l’Ajuntament de Palafrugell:
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CONCERTS DEL 18è FESTIVAL DE JAZZ
COSTA BRAVA
Data

Concert

Euros

22.00h TMP: La Guitarra. D’un matí a l’altre. 5 €
Projecció del documental d’aniversari dels 50
anys del club de jazz La Guitarra. Actuació del
grup La Guitarra All Stars.
Divendres, 12 d’octubre 22.00h TMP: Stacey Kent. Stacey Kent (veu), 21 €
Jim Tomlinson (saxo), Graham Harvey (piano),
Jeremy Brown (contrabaix) i Matt Skelton
(bateria).
Dissabte, 13 d’octubre
22.00h TMP: Andrea Motis i Joan Chamorro 18 €
Grup. Andrea Motis (veu, saxos soprano i alt i
trompeta), Joan Chamorro (contrabaix i saxos
tenor i baríton), Ignasi Terraza (piano), Josep
Traver (guitarra, ukelele i banjo) i Esteve Pi
(bateria).
Dissabte, 13 d’octubre 23.30h Centre Fraternal: Dani Nel·lo. Dani Nel·lo 15 €
de 2012
(saxo tenor), Mario Cobo (guitarra), Daniel
Baraldes (guitarra), Santi Ursul (baix) i Anton Jarl
(bateria).
Dijous, 11 d’octubre
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Abonaments i descomptes:
• Descompte Tabarín a tots els concerts del Festival per a joves de Palafrugell de
14 a 23 anys. Preu especial: 3 €
• Abonament per a tots els espectacles de pagament del Festival excepte dijous,
11 d’octubre (12 i 13 d’octubre de 2012). Preu: 40 €
Tots els preus són amb el 21% d'IVA inclòs
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura i a l’Àrea d’Intervenció d’aquest
Ajuntament pels seus efectes oportuns

7.2 CONTRACTE D'ACTUACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
MÚSICS DE GIRONA SCCL PER AL CONCERT "LIEBESLIED" DE TOTI SOLER
(07/09/2012).-Aprovació.ATÉS que l’Àrea de Cultura ha programat el concert “Liebeslied - 40 anys de cançons”
a càrrec de Toti Soler Trio & Gemma Humet, amb la col·laboració de Joventuts
Musicals el dia 7 de setembre de 2012 a les 22h a l’ermita de Sant Sebastià dins del
29è Cicle de Concerts d’Estiu de Joventuts Musicals.
ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb Músics de Girona SCCL (CIF
F17459991), representats per Anna Franco i Millán, i adreça al carrer Joaquim
Vayreda, 65, ent. D, de Girona (17001), que percebran la quantitat de 2.904,00 € (IVA
inclòs) pel concepte de l’actuació.
ATÈS que inicialment estava previst que aquesta actuació es contractés directament
per Joventuts Musicals dins del conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament de
Palafrugell a càrrec de l'aplicació pressupostària 41,331,48905.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR el contracte menor amb Músics de Girona SCCL (CIF
F17459991), representats per Anna Franco i Millán, i adreça al carrer Joaquim
Vayreda, 65, ent. D, de Girona (17001), per import de 2.904,00 € (IVA inclòs) en
concepte del concert “Liebeslied - 40 anys de cançons” que tindrà lloc a l’ermita de
Sant Sebastià el pròxim 7 de setembre de 2012 a les 22.00h.
El pagament, tal i com estipula el contracte d’actuació, s’abonarà mitjançant una
transferència bancària al compte en el decurs de la setmana següent de l’actuació,
prèvia presentació de factura.
Segon.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària “Despeses funcionament activitat cultural”,
núm. 41.331.22613.
Tercer.- DONAR de baixa parcialment per import de 2.904,00 € la reserva 2317
corresponent al Conveni 2012 de Joventuts Musicals pel 2012 a càrrec de l'aplicació
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pressupostària 41.331.48905.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL EL DIDAL - Aprovació
Vista la instància núm. 5776 de data 18 d’abril d’enguany, presentada pel senyor Juan
Antonio Berrido Pérez sol·licitant autorització per una durada d’un any per ocupar la via
pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires davant del seu
establiment anomenat EL DIDAL situat a la plaça del Port Bo de Calella, ocupant una
superfície de 45 m2.
Vista la resolució USO2012-00480-G del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya emesa el 28 de juny de 2012, on s’atorga l’ocupació de la
zona de domini públic marítimo-terrestre d’aquest establiment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació duna terrassa, de
Setmana Santa al 31 d'octubre, a favor de :
CONTRIBUENT:

JOAN ANTONI BERRIDO PEREZ

DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

SANT JOSEP, 5 03 1 - 17230 PALAMOS
PLAÇA DEL PORT BO - 17210 CALELLA

Segon.- Aprovar la següent liquidació d'acord amb les ordenances fiscals núm. 15 i
13, respectivament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Temporada

Taules i
45 m2 35,80 €
cadires

CONCEPTE

Especial

TEMP.

MÒDUL

Taxa
recollida
Temporada 12,79 €
escombraries

SUP.

SUP.

TARIFA

COEF.(5)

45 m2 9

REC * TOTAL
5,00%

1.691,55
€

TOTAL
115,11 €

* Les ocupacions presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es
girin d’ofici sense sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per
declaració extemporània previst a l’article 27 de la LGT.
Haurà de fer efectiva la quantitat de 1.806,66 € a ingressar a la Tresoreria Municipal,
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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en concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal
núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local,
en la forma i terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran
d’ingressar dintre dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
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d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea de Serveis
Municipals, a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

8.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SA JAMBINA – Requeriment.Vista l'autorització emesa per la Junta de Govern Local, en sessió del 24 de maig de
2012 a favor del senyor MANUEL LOZANO I CABELLO a fi i efecte de què pugui
ocupar la via pública per a instal·lar la terrassa de l'establiment SA JAMBINA, situat al
carrer de Bofill i Codina, 21 de Calella, amb una superfície d'11 m2 i amb caràcter
anual.
Atès que l'esmentada terrassa no compleix les condicions particulars subjectes a
l'autorització i en concret sobrepassa l'amplada màxima pactada de 2 metres i queda
delimitada per un vetllador de fusta enlloc de fer-ho utilitzant jardineres de 37 cm.
d'alçada màxima.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Requerir al senyor MANUEL LOZANO I CABELLO, per tal que en un màxim de 20
dies hàbils des de la recepció de la notificació procedeixi a regular la instal·lació de la
terrassa d'acord amb les condicions particulars pactades.

8.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PISCOLABIS – Baixa.Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2012 en el que
s’autoritzava al senyor AHMED LASSMI GHARBAQUI, a ocupar la via pública amb la
instal·lació d’una terrassa amb una superfície de 23 m2 davant del seu establiment
anomenat PISCOLABIS, situat al carrer de Cavallers, 5 de Palafrugell, amb caràcter
anual i per un període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Vista la instància núm. 11456 de data 21 d'agost de 2012 en la que el senyor Ahmed
Lassmi Gharbaqui, informa que des del 19 d'agost d'enguany s'ha donat de baixa de
l'activitat i per tant no ocupa la via pública amb la terrassa.
Atès el que disposa l’article 7.4 de l’ordenança fiscal 15 per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, que textualment diu “Les autoritzacions
de caràcter indefinit s’entendran prorrogades mentre l’òrgan competent de
l’Ajuntament no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no
presentin la renúncia a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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cas, una vegada concedida l’autorització per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del
domini públic, la presentació de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que
correspongui”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual per a la
instal·lació d’una terrassa aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 15 de
març de 2012, davant de l’establiment PISCOLABIS, situat al carrer de Cavallers, 5 de
Palafrugell, a nom del senyor AHMED LASSMI GHARBAQUI, amb efectes l’1 de gener
de 2013.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓ IWONA MALGORZATA DESESTIMAR RECURS REPOSICIÓ
CONTRA DILIGÈNCIA EMBARGAMENT SOU
Vista la instància presentada per la senyora Marta Paulina Weregowska, en nom de la
senyora WEREGOWSKA, IWONA MALGORZATA, sol·licitant la devolució de la
quantitat embargada del sou, en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) dels anys 2007 fins a l'any 2011, al·legant que el vehicle esta donat de
baixa des de el 15 de juliol de 2007, segons fotocòpia aportada de la baixa del vehicle.
Atès l'informe emès pel l'Àrea de Recaptació de data 17 d'agost de 2012, que diu
textualment el següent:” El deute reclamat correspon a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica exercicis 2007 a 2011, del vehicle matrícula B-4539-MP. Sobre
l’esmentat vehicle es va acordar, durant l’any 2010, l’embargament, l’anotació en el
Registre de Béns Mobles i el precinte en el Registre de Trànsit.
Amb posterioritat, s’ha tingut resposta positiva de la Seguretat Social, i s’ha decretat
l’embargament de sous, que motiva la present reclamació. S’adjunta còpia de certificat
de destrucció del vehicle de l’any 2007, però no costa presentada la baixa al registre
de vehicles.
L'article núm. 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals estableix el següent: Es considera vehicle apte per a la
circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre
no hagi estat donat de baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideren aptes
els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent:
Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició
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següents: a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b) Falta de
notificació de la provisió de constrenyiment. c) Incompliment de les normes
reguladores de l’embargament que conté aquesta Llei. d) Suspensió del procediment
de recaptació.”
Vist l'article 3r de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, que diu textualment:
“1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les
vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que
s'indiquen en l'article 4.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest
impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i
matrícula turística.”
Atès que no consta que s'ha presentat la baixa a efectes del registre públic de la
Prefectura de trànsit.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentat per la senyora WEREGOWSKA, IWONA
MALGORZATA, i continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal.

9.1.2 RECLAMACIÓ MARIA TERESA GENOVER APROVAR LIQUIDACIONS TAXA
ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
Vist que en el padró de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus sòlids urbans, corresponent als anys 2009, 2010, 2011 i 2012, de
l'establiment situat al Carrer Sant Antoni, núm. 19 de Palafrugell a nom de la senyora
GENOVER CANTENYS, MARIA TERESA, constava com a local sense activitat.
Vist que la senyora TUBERT ALBERNI, MARIA ROSA que ha explotat l’establiment
anomenat LA BARBERIA existent al Carrer Sant Antoni, núm. 19 – Bar / Restaurant,
fins el 07 d'agost de 2012 i que actualment esta essent explotat per un altre titular.
Atès els articles 10 punt 5 i 12è de l’apartat II de l’ordenança fiscal número 13 de la
taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans,
que diu textualment:
“Article 10è. Subjectes passius
5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.
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Article 12è. Quota tributària
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d'aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d'import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT

1.3 Bars i establiments de begudes i cafès, per cada tram de 5 m2 o
fracció de superfície.
1
Vist el que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària
el qual diu: “Article 66. Terminis de prescripció.
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
“.
Atès que la senyora GENOVER CANTENYS, MARIA TERESA, ha pagat els rebuts
corresponents a la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres
residus sòlids urbans, corresponents als anys 2009, 2010, 2011 i 2012, de
l'establiment existent al carrer Sant Antoni núm. 19 , com a local sense activitat i
segons el detall següent:
ANY

REBUT

CONCEPTE

2009

354450

Art. 12è punt 8. Locals sense activitat 81,14 €

2010

419384

Art. 12è punt 8. Locals sense activitat 81,14 €

2011

494555

Art. 12è punt 8. Locals sense activitat 81,14 €

2012

558723

Art. 12è punt 8. Locals sense activitat 60,00 €

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

IMPORT

303,42 €

La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Aprovar una nova liquidació en concepte de Taxa pel servei de recollida
d’escombraries a nom de la senyora GENOVER CANTENYS, MARIA TERESA, tal
com segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectives fins a la seva
notificació expressa:
ANY

IMPORT
IMPORT DIFERÈNCONCEPTE
1.3 Bars i establiments de begudes i CORRECTE PAGAT CIA
cafès, per cada tram de 5m2 o fracció
de superfície.

2009

6 punts x 58,48.
Carrer Sant Antoni, 19 – LA BARBERIA. 350,88 €

81,14 €

269,74 €

6 punts x 58,48.
Carrer Sant Antoni, 19 – LA BARBERIA. 350,88 €

81,14 €

269,74 €

2010
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2011
2012

6 punts x 58,48.
Carrer Sant Antoni, 19 – LA BARBERIA. 350,88 €

81,14 €

269,74 €

6 punts x 58,48.
Carrer Sant Antoni, 19 – LA BARBERIA. 350,88 €

60,00 €

290,88 €

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

1.403,52 €

303,42 € 1.100,01 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la recaptació i a la tresoreria
municipal.

9.1.3 RECLAMACIÓ CARLOS
DILIGÈNCIA D'EMBARGAMENT

DE

ROSELLO

DESESTIMAR

ANUL·LACIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11049 de data 09 d'agost de 2012,
presentada pel senyor CARLOS DE ROSELLO SAMBEAT, sol·licitant la nul·litat de la
diligència d'embargament de diferents immobles, per dèbits corresponents a l'Impost
sobre Béns Immobles dels anys 2010 i 2011.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 17 d'agost de 2012, que diu
textualment el següent: “La diligència d’embargament va ser notificada a l’interessat
en data 05/07/2012 i el recurs s’ha presentat en data 09/08/2012, més d’un mes
després de rebre la notificació que s’impugna.
Sense poder entrar en el contingut de les al·legacions i només a títol informatiu, cal fer
les següents indicacions:
L’expedient de constrenyiment se segueix contra el Sr. Rosselló i la Sra. Moreno i la
diligència d’embargament de finques ha estat notificada a tots dos com a cotitulars
dels immobles i codeutors per l’Impost sobre Béns Immobles (article núm. 35.7 de la
Llei 58/2003, General Tributària).
En data 08/06/2012 ja va comparèixer el recorrent a l’expedient i se li va lliurar relació
dels dèbits pendents. Les quantitats garantides per l’embargament corresponen al
principal de l’Impost sobre Béns Immobles 2010-2011 (9.498,96 Euros) més el 20% en
concepte de recàrrec (1.899,79 Euros), més 2.500 Euros en concepte d’interessos i
costes.
Aquesta darrera quantitat s’estima en funció dels interessos que meritaria el principal
del deute durant dos anys i les possibles despeses (taxació, publicació d’edictes, etc.) i
no supera les indicacions de l'article núm. 575.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, per a
l’execució dinerària.
La descripció dels immobles embargats és la descripció que figura al Registre de la
Propietat de Palafrugell i els seus assentaments es troben sota la custòdia dels
Tribunals. La manca de dades descriptives de les finques no ha estat obstacle, els
darrers anys, per a inscriure diferents hipoteques sobre les meitats indivises titularitat
del deutor.
Vistos els articles 102.3 i 170 de la Llei 58/2003, General Tributària, els paràgrafs 3er i
5 cinquè del punt 4 de l’article 9è. de l’Ordenança Fiscal 1 reguladora de l’IBI ( Impost
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sobre bens immobles de naturalesa urbana ).
Atès que l'article núm. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix el següent: El recurs de reposició s’ha
d’interposar dins el termini d’un mes comptat de l’endemà de la notificació expressa de
l’acte la revisió del qual se sol·licita o al de finalització del període d’exposició pública
dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per ser extemporània la seva presentació.
Segon.- Informar a l’interessat que continuarà el procediment de constrenyiment pel
deute pendent.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a la Recaptació Municipal.

9.1.4 RECLAMACIÓ SOFIAN DOUIRI DESESTIMAR SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ IBI
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11139 de data 10 d'agost de 2012,
presentada pel senyor SOFIAN DOUIKI, sol·licitant no pagar l'IBI ( Impost sobre Bens
Immobles de naturalesa urbana ), per no estat d'acord i estar sense treball.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 17 d'agost de 2012, que diu
textualment: “ Per Resolució d’Alcaldia núm. 2541/2010 es va declarar la fallida del Sr.
GALLEGO MARTÍNEZ, AMADOR i es va donar tràmit d’audiència al senyor DOUIRI
SOFIAN, titular de l’immoble afectat per la declaració d’insolvència, en aplicació del
Real Decret Legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
art. 64 apartat 1.
Igualment, es va donar tràmit d’audiència al senyor DOUIRI SOFIAN, actual titular de
l’immoble afectat, per tal que pogués presentar les al·legacions que estimés oportunes,
tot això com a tràmit previ abans de declarar la responsabilitat subsidiària per afecció
de la finca al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 1852/2012 s’ha acordat l’afecció de l’immoble amb
referència cadastral 3104103EG1430S0040KI, C CARRILET,núm. 39 Esc 2 04 4, per
a respondre de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2004.
L'article núm. 75 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el següent: Els
deutes tributaris només es poden condonar en virtut de llei, en la quantia i amb els
requisits que s’hi determinin.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per ser improcedent la condonació del deute.
Segon.- Informar a l’interessat que els terminis de pagament en via voluntària seran
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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els assenyalats a la liquidació i que pot demanar ajornament o fraccionament de
pagament en els termes del Reglament General de Recaptació i l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret
Públic.

9.2 LIQUIDACIONS RENDES AGOST 2012.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes d´AGOST
de 2012 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar.- La relació de liquidacions en voluntària
corresponent a:

que s’adjunta a l’annex

Codi

Concepte

import

39105

Canon Carrilet Turístic

5.100,00

39108

Canon dret superfície testimonis de Jehovà

1.315,07

20001

Costes per expedientes

2.000,00

11

Documents relatius a Serveis d'Urbanisme

1.290,60

40

Entrada de vehicles

612,80

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

24.011,45

11400

IIVT-Impost Incremento Valor Terrenys -Plusvàlua

4.704,91

28200

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ INSTAL.LACIÓ I OBRES

256.760,76

11300

IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica

119,96

39917

Multa Coercitiva

900,00

39102

Parades i Barraques

61,84

31600

Plaques ,Patents i Distintius

22,50

90

Sancions Urbanístiques

1.500,00

32101

Taules i Cadires

1.767,60

12

Taxa altres Expedients o documents

19,00

110

Taxa Cementiri Municipal

199,00

61

Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials

1.397,42

Total general

321.321,81

9.3 REGULARITZACIÓ DRET DE SUPERFÍCIE 2012 TESTIMONIS DE JEHOVA.
Aprovació.Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 29 de novembre de 2006 pel
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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qual es constitueix, amb efectes d’1 de gener de 2007, un dret de superfície sobre la
finca municipal amb núm. registral 25292, a favor de l’Associació de Testimonis
Cristians de Jehovà, pel termini de 55 anys i amb un cànon anual de 2.000,00 euros,
que serà revisable a partir del segon any segons variació d’IPC.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 30 de juliol de 2008 que
complementa l’acord del 29 de novembre de 2006, establint que:
“El còmput dels terminis per a l’inici del pagament del cànon i per a l’inici i finalització
de les obres començarà a córrer des del moment en que cessi l’afectació de la
parcel·la per la línia elèctrica a efectes de la construcció del temple o saló del regne, i
l’Ajuntament ho comuniqui així a l’Associació de Testimonis Cristians de Jehovà, o des
de la sol·licitud de la llicència d’obres per a la construcció del temple, si l’Associació
decidís iniciar les obres abans del cessament de l’afectació.”
Atès que en data 23 de juny de 2011 es va formalitzar la recepció de les obres per tal
de soterrar la línea elèctrica que afectava a la parcel·la en qüestió.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2012 pel qual s’aprova la
liquidació del cànon pel dret de superfície de l’any 2012 per import de 2.000,00 euros.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 28 d’agost de 2012 que
accepta la renúncia al dret de superfície i es revoca el mateix amb efectes econòmics i
administratius d’1 de setembre de 2012.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions procedeix regularitzar el cànon de
l’exercici 2012 que només serà efectiu pel període d’1 de gener a 31 d’agost de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut 592454 en concepte de cànon pel dret de superfície
de l’any 2012 per import de 2.000,00 euros a nom dels Testimonis Cristins de Jehovà.
Segon.- Aprovar una nova liquidació per import de 1.315,07 euros en concepte de
cànon pel dret de superfície de l’any 2012 a nom dels Testimonis Cristins de Jehovà
que s’haurà de fer efectiu una vegada es notifiqui el corresponent document liquidatori.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent proposta de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure
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2012 71 155 61900 3.964,34
TOTAL RELACIO

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
DE PUNTS DE LLUM AGOST 2012 PER
COL.LISIONS, VANDALISME I ALTRES (AS)

3.964,34

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d'autorització de disponible:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 71 155 61900 -464,72

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM MAIG 2012 (AS) BAIXA
SOBRANT
RESERVA
SEGONS
INFORME
SERVEIS (AS)

2012 11 920 63200 -2.272,97

INSTAL.LACIONS FABREGA SC. ADEQ INSTAL
BAIXA TENSIO INSTRUCCIO 10/2005 EDIFICI
C.BOTINES 26 BAIXA INFORME SERVEIS (AS)

2012 11 920 63200 -2.784,00

CROUS GRABULEDA RIERA ARQUITECTES.
REDACCIO PROJECTE I DIRECCIO OBRES
COBERTA I FAÇANA NORD PISCINA. BAIXA INF.
URB (UR)

2012 21 151 64000 -1.069,64

VIA VERDA TECNICS SL. CONT. DIR. OBRA
COORDINACIO SEGURETAT I SALUT ADEQ.
CAMI PEATONAL I PISTA FASE 2ª INFORME
URB(UR)

MEDIACION Y CONVIVENCIA SL. ACCIONS
COMP.
EN
IGUALTAT
OPORTUNITATS
2012 20 231 22608 -12.000,00
ACTUACIO 7.2 COHESIO SOCIAL SAULEDAAMPLE 08/12. (PB)
2012 20 170 22605 -3.000,00

TERREGADA.NET SCCL. SERVEI EXTERN
ACTUACIO
5.7
RECOLLIDA
FRACCIO
ORGANICA PLA BARRIS SAULEDA-AMPLE 20082012(PB)

2012 20 152 64000 -5.498,32

LAVALL
DOMINGO
MONICA.
REDACCIO
PROJECTE REHABILITACIO I EQUIPAMENT
COL.LECTIU EDIFICI LA SAULEDA PLA DE
BARRIS (PB)

TOTAL RELACIO

-27.089,65

10.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/97 per un
import total de 685.426,78 €.
Aplicació
2012 81 130 22713

2012 71 162 22700

2012 71 162 22710

2012 11 920 63200

2012 71 162 22700

2012 72 170 22711

Import
Text lliure
11357,21 ASSITENCIA COSTA BRAVA SL. RETIRADA I
IMMOBILITZACIO VEHICLES DE LA VIA
PUBLICA JULIOL 2012 (PO)
95981,12 UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS JULIOL 2012 (AS)
128402,44 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA
I REG VIA PUBLICA, NETEJA MERCAT I
PLATGES JULIOL 2012 (AS)
10015,57 ITISA SL. INSTAL.LACIO NOVA BOMBA DE
CALOR
TERCERA
PLANTA
ARXIU
MUNICIPAL EDIFICI CAN ROSES (AS)
61650,4 CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS
CANON
GENERALITAT JULIOL 2012 (MA)
32266,37 GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXALLERIA. AMORT MAT. RECOLLIDA
PAP VIDRE CARTRO FORM I LLOGUER
CONTENIDORS (MA)

2012 10 336 22700

38.155,78
56,97

2012 10 925 22700

569,75

2012 10 924 22700

341,85

2012 10 924 22710

56,97

2012 11 920 22700

2.741,42

2012 12 934 22700

284,88

2012 31 924 22700

56,97

2012 20 231 22700

113,95

2012 32 430 22700

1.424,37

2012 32 432 22700

1.207,14

2012 33 321 22720

4.986,74

2012 33 321 22730

4.986,74
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TOTAL EULEN JULIOL
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
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2012 33 321 22740

4.986,74

2012 33 321 22760

189,92

2012 33 321 22770

2.449,04

2012 33 321 22780

2.900,84

2012 34 321 22700

1.911,03

2012 34 321 22710

1.911,03

2012 44 332 22700

1.367,40

2012 45 331 22700

341,85

2012 46 335 22700

1.338,91

2012 47 332 22700

284,88

2012 47 332 22700

56,97

2012 52 231 22700

427,31

2012 52 234 22710

227,91

2012 61 337 22700

997,06

2012 81 130 22700

1.937,14

2012 11 920 22100

33.748,33
6.157,85

2012 32 430 22100

887,50

2012 33 321 22120

1.781,03

2012 33 321 22100

931,89

2012 33 321 22110

932,21
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GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.3 JULIOL 2012 (AS)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

TOTAL UNION FENOSA JUNY
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
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2012 34 321 22100

322,55

2012 46 335 22100

1.499,79

2012 71 165 22100

21.020,62

2012 72 170 22100

214,89

2012 33 321 61900

6.880,23

2012 11 920 63200

6.596,79

2012 11 920 22100

17.872,54
1.729,19

2012 33 321 22100

666,02

2012 71 165 22100

15.139,83

2012 73 430 22100

337,50

2012 41 331 48905

7.500,00

2012 51 312 48908

235.000,00

TOTAL RELACIÓ

685.426,78

UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES JUNY 2012 (SG)
AMITEC AUTOMATISMES SL. REFORMA
D'ECA CEIP TORRES JONAMA SEGONS
PRESSUPOST 2012/1276 (AS)
AMITEC AUTOMATISMES SL. ADEQUACIO
INSTAL.LACIO BAIXA TENSIO SEGONS
INSTRUCCIO 10/2005 EDIFICI CAN GENIS
(AS)
TOTAL ENDESA ENERGIA XXI JULIOL
ENDESA ENERGIA XXI SLU. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JULIOL 2012 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SLU. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JULIOL 2012 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SLU. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JULIOL 2012 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SLU. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JULIOL 2012 (SG)
JOVENTUTS MUSICALS. 2ª APORTACIO
CONVENI COL.LABORACIO 2012
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN 3A
APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 2012

10.3 OBRES.- Certificacions.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 :
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APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/98 per un import
de QUINZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS euros amb NORANTA-QUATRE
cèntims (15.756,94 €).
Aplicació
2012 20 150 61900

Import
15.756,94

TOTAL

15.756,94

Text lliure
JARDINERIA ROSES AMETLLER. CERT.3,
OBRA 12/2012 “CONSTRUCCIO VORERA
OEST C/CAMPILLOS”

10.4 MODIFICACIÓ ADDENDA DE CONVENI ASSOCIACIÓ D'ENS LOCALS
XARXA CAT DE CATALUNYA.- Aprovació.Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2012 que diu
textualment:
“Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació
d’Ens Locals Xarxa CAT’S de Catalunya (ALEXCAT) en data 25 de novembre de
2010, per a la construcció de l'edifici CAT de Palafrugell.
Atès que el cost definitiu de la construcció ha estat inferior al previst inicialment al
contracte.
Atès que per tal de regularitzar els pagaments i cobraments de les parts es considera
oportú aprovar una addenda al conveni d'acord amb el redactat que s'adjunta a la
proposta, i que suposa una despesa per l'Ajuntament d'import 4.810,25 euros per
aportació a la direcció d'obres del CAT a càrrec de la partida 21.151.64000.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de
Palafrugell i l’Associació d’Ens Locals Xarxa CAT’S de Catalunya (ALEXCAT) en data
25 de novembre de 2010 , per a la construcció de l'edifici CAT de Palafrugell que
suposa una despesa per l'Ajuntament d'import 4.810,25 euros per aportació a la
direcció d'obres del CAT a càrrec de la partida 21,151,64000.
Segon.- Autoritzar a l'Alcalde per a la signatura de la referida addenda.”
Atès que a data d'avui no ha estat signada l'addenda del conveni aprovada per Junta
de Govern Local degut a la impossibilitat.
Atès que s'han realitzat diferents modificacions al redactat de l'addenda aprovada .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació de l'addenda al conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació d’Ens Locals Xarxa CAT’S de Catalunya
(ALEXCAT) en data 25 de novembre de 2010 , per a la construcció de l'edifici CAT de
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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Palafrugell que suposa una despesa per l'Ajuntament d'import 4.810,25 euros per
aportació a la direcció d'obres del CAT a càrrec de la partida 21,151,64000, que resta
amb el següent redactat en la seva part dispositiva:
1. L’Ajuntament de Palafrugell farà un pagament d’import 4.810,25 euros a favor
de l’Associació d’Ens Locals Xarxa CAT’S de Catalunya (ALEXCAT) en el
termini de 30 dies des de que es formalitzi l’acta de cessió definitiva de l’edifici
Centre d’Acollida Turística a favor de l’Ajuntament de Palafrugell. Amb aquest
pagament resultaran liquidades la totalitat de les obligacions econòmiques
derivades del conveni de col·laboració signat en data 25 de novembre de 2010.
2. L’Associació d’Ens Locals Xarxa CAT’S de Catalunya (ALEXCAT) formalitza a
data d’avui l’acta de cessió provisional de la propietat plena, lliure de càrregues
i gravàmens de l’edifici d’un Centre d’Acollida Turística (CAT) de Palafrugell a
favor de l’Ajuntament de Palafrugell que el donarà d’alta en l’inventari municipal
de béns i es farà càrrec del seu manteniment , seguretat disposant de
l’assegurança patrimonial i civil per les activitats que es realitzin. Posteriorment
es formalitzarà l’acta de cessió definitiva una vegada la direcció d’obra faci
entrega del Certificat final d’obra.
Segon.- Autoritzar a l'Alcalde per a la signatura de la referida addenda.

10.5 MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS.Aprovació.Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió ordinària, el dia 28
de maig de 2008 pel qual s’adjudica el contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants “Els Belluguets”, pel termini de quatre anys, prorrogable per dos anys més a
l’empresa ESCALER SCCL (Suara Cooperativa), per un import de 383.733,58 euros
anuals IVA inclòs.
Atès que la Junta de Govern Local en data 12 de febrer de 2010 va aprovar una
modificació del contracte pel qual l’Ajuntament assumeix la gestió del cobrament de la
taxa i es modifica el cànon anual del servei a 381.814,91 euros, i el preu mensual serà
a 31.817,91 euros.
Atès que la Junta de Govern Local en data 6 de maig de 2011 va aprovar una
modificació del contracte pel qual es redueixen diferents serveis previstos en el
contracte i es modifica el cànon del servei a 370.740,91 euros , i el preu mensual serà
de 30.895,08 euros.
Atès que el servei està dimensionat per 74 infants repartits en :
- 1 aula P0
- 2 aules P1
- 2 aules P2
Vist l’informe emes per la Cap de l’Àrea d’Educació on es proposa que a la vista de les
prescripcions realitzades i dels moviments d’altes i baixes de l’alumnat es proposa que
es redueixi el servei eliminant l’aula P0.
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012
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Vista la valoració econòmica d’aquesta reducció que importa 55.273,44 euros anuals ,
d’acord amb el següent detall:
Import
Reducció
Cost anual a tancament
partir
de Aula
01/06/2011 Nadons

observacions

Nou
Import
contracte a mensual
partir de l' nou
01/09/2012 contracte

DESPESES
DIRECTES
Personal

283.733,26

1 Mestre a j.c. i
43.048,30 17,5h d'auxiliar.

240.684,96

20.057,08

Formació personal

3.764,62

513,36

3.251,26

270,94

Prevenció
laborals

1.368,95

124,45

1.244,50

103,71

2.400,00

300,00

2.100,00

175,00

291.266,83

43.986,11

247.280,72

20.606,73

manteniment ordinari
edifici i instal·lacions

1.368,95

0

no hi ha
reducció

1.368,95

114,08

assegurança

2.640,79

225,35

8 infants

2.415,44

201,29

Total manteniment

4.009,74

225,35

3.784,39

315,37

Telèfons

2.631,99

277,05

8 infants

2.354,94

196,25

material educatiu

3.422,38

684,48

1 aula

2.737,90

228,16

Material Fungible

3.992,78

798,56

1 aula

3.194,22

266,19

50,00

0,00

no hi ha
reducció

50,00

4,17

Productes neteja

1.140,79

228,16

1 aula

912,63

76,05

Difusió

1.026,72

0,00

no hi ha
reducció

1.026,72

85,56

Alimentació aigua

2.184,00

229,89

8 infants

1.954,11

162,84

197,13

0

no hi ha
reducció

197,13

16,43

1.500,00

0

no hi ha
reducció

1.500,00

125,00

Total subministraments

16.145,79

2.218,14

13.927,65

1.160,64

Suport tècnic

25.951,86

3.869,13

22.082,73

1.840,23

riscos

Vestuari
Total Personal

Formació pares/mares

Altres
financeres

despeses

manteniment
certificació ISO

Gestió

18.537,05

2.763,67

15.773,38

1.314,45

Total Despeses Gestió

44.488,91

6.632,80

37.856,11

3.154,68

BENEFICI
INDUSTRIAL

14.829,64

2.210,94

12.618,70

1.051,56

370.740,91

55.273,34

315.467,57

26.288,96

TOTAL PRESSUPOST
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Vist els articles 106 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants “Els Belluguets” pel període d'1 de setembre de 2012 fins al 30 de juny de
2013 per eliminació de l'aula P0 prevista.
Segon.- Establir com a preu mensual del servei pel període d'1 de setembre de 2012
fins al 30 de juny de 2013 la quantia de 26.288,96 euros d'acord amb el detall establert
a la part dispositiva del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària SUARA SERVEIS SCCL.

11.- PROPOSTES URGENTS
11.1 CONTRACTACIÓ
11.1.1 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS DE SUPORT PER A LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL TOMANYÍ.- Adjudicació.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d'agost de 2012, va iniciar
procediment negociat sense publicitat per a la contractació dels serveis d'educador de
suport per a la Llar d'Infants Tomanyí, només pel curs escolar 2012 – 2013, i amb un
preu de licitació de 47.000 euros (exempt d'IVA), millorable a la baixa.
Atès que dins del termini legal atorgat, de les tres empreses convidades, només una
ha presentat oferta formal:
–

DINAMITZACIÓ I SERVEIS IL.LUSIONS SL .................

38.713,28 euros

Atès l'informe emès el dia 30 d'agost de 2012 per la Cap de l'Àrea d'Educació
conforme informa favorablement la contractació de l'empresa anteriorment esmentada
ja que compleix amb el contingut exigit al plec de clàusules econòmiques,
administratives i tècniques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar l'empresa DINAMITZACIÓ I SERVEIS IL.LUSIONS SL,
representada per la senyora Carmen Abellan Estrada, el contracte de serveis
educatius de suport per a la Llar d'Infants Tomanyí, pel preu global de 38.713,28 euros
(exempt d'IVA) pel curs escolar 2012 – 2013, no prorrogable (3 de setembre de 2012 a
30 de juny de 2013).
Segon.- Caldrà constituir, en el termini indicat a la clàusula 7 dels plecs, la garantia
definitiva del 5% del preu d'adjudicació, que ascendeix a la quantitat de 1.935,66
Junta de Govern Local de 30 d'agost de 2012

28

Ajuntament de Palafrugell

euros.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.

11.2 SECRETARIA GENERAL
11.2.1
CONVENI
DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
L'AJUNTAMENT
DE
PALAFRUGELL I L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE TAMARIU, PER
DESENVOLUPAR EL PROJECTE "TAMARIU ÉS - 2012".- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Veïns i
Amics de Tamariu, per desenvolupar el projecte TAMARIU ÉS – 2012, consistent en la
millora de la qualitat urbana, amb intervencions en espais urbans i naturals per
recuperar àrees degradades.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
Atès el que estableix l’article 57 i següents de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases
de Règim Local i modificada per la Llei 57/2003.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Veïns i
Amics de Tamariu, per desenvolupar el projecte TAMARIU ÉS – 2012, consistent en la
millora de la qualitat urbana, amb intervencions en espais urbans i naturals per
recuperar àrees degradades:
1. Escala carrer Déntol fins al carrer Tordera
2. Senyalització peatonal dels carrers de la Riera, Pescadors i Perica.
3. Murs i solars abandonats del carrer de la Riera
4. Condicionament del camí de la Font d'en Cruanyes
Aquest conveni té una durada d'un any (de 1 de setembre de 2012 fins el 31 d'agost
de 2013) i es podrà prorrogar any a any. El pressupost total d'aquestes actuacions
ascendeix a la quantitat de 8.000 euros.
L'Ajuntament aportarà l'import íntegre d'aquesta quantitat, amb càrrec a la partida 21
150 61905 “Millores Urbanes”, del pressupost de l'any 2013.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
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