Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4
D'OCTUBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/40
Dia i hora: 04/10/2012 09:05:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
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 BEGONYA MONTALBAN VILAS
A la 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
4 d'octubre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 27
de setembre 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 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2012

MAJOR EXPEDIENT 839/07.1

Ajuntament de Palafrugell

Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Finques Diamant, S.L.
DNI: B-60.735.073
Representat per :Joan Llonch Net
Obra Edifici Plurifamiliar entremitgeres (5 habitatges, 5 places d'aparcament i 5
trasters)
Carrer Bisbal, 28
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 839/07 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga només correspon al període d'un any, pel
què una vegada exhaurit l'esmentat termini, aquesta s'haurà de renovar.
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

2.1.2. LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 401/11.Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Com Prop Chopitea 14
DNI: H-17.992.066
Representat per :Genis Avila Casademont
Obra Rehabilitació de l'edifici d'habitatges plurifamiliar
Carrer Chopitea, 16
Població: CALELLA
Expedient núm. 401/11 Pròrroga
Condicions
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Elements de tribut
Pròrroga obra major

143,50 €

2.2 SOL•LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR “CAN ROC”, ID 160, SITUAT AL PARATGE
BARCELONETA, POLÍGON 1 PARCEL•LA 11, DE PALAFRUGELL, EXPEDIENT
341/12.- Informació pública.Vista la instància presentada en data 5 de juliol de 2012 amb número de registre
d’entrada 9565, per Imma Jacomet Ferrer i Lluis Bonet Bret, sol·licitant llicència
d’obres majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar, situat al polígon
1 parcel·la 11, del paratge la Barceloneta de Palafrugell, amb número d’expedient
341/12.
Atès que la finca ubicada en la parcel·la 11 del polígon 1 del Paratge de la Riera
Grossa de Palafrugell, també anomenada “Can Roc”, està classificada com a sòl no
urbanitzable pel POUM de Palafrugell, i està inclosa dins l’àmbit de l’unitat de paisatge
UP-8 “Paratge de la Riera Grossa”, i que l’edificació existent es troba inclosa dins
l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, amb el número d’identificació 160, amb
una situació legal i un ús compatible.
Atès el contingut de l’informe emès pels tècnics municipals en data 5 de setembre de
2012.
Atès que en data 5 de setembre i amb número de registre de sortida 11176 es va
sol·licitar, per part de l’Ajuntament de Palafrugell, informe als Serveis Territorials
d’Urbanisme de Girona referent a l’expedient de referència.
Atès que en data 18 de setembre de 2012 amb número de registre d’entrada E/2412012 la Comissió Territorial d’Urbanisme comunica que cal completar la documentació
aportada i sotmetre el projecte a un període d’informació pública, d’acord amb el que
assenyala l’article 48.1 del decret legislatiu 1/2010 i 23.1.b de Decret 305/206, de 18
de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès el que disposa l’article 14 del la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès el que disposen els articles 53, 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sotmetre el projecte per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar,
situat al polígon 1 parcel·la 11, del paratge la Barceloneta de Palafrugell, amb número
d’expedient 341/12, presentat per Imma Jacomet Ferrer i Lluis Bonet Bret, a un
període d’informació pública pel termini d’un mes, disposant la publicació del
corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica
de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal.
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Segon.- Sol·licitar els informes preceptius a les administracions competents en la
matèria d’aquest projecte.
Tercer.- Transcorregut el termini indicat sotmetre novament l’expedient a la Junta de
Govern Local per la seva aprovació prèvia, trametent-lo posteriorment a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona per a l’aprovació definitiva.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a Imma Jacomet Ferrer i Lluis
Bonet Bret, respectivament, i amb domicili a efectes de notificació al Ptge. De Queralt,
4 de Regencos (CP 17214).

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PLA
D'AUTOPROTECCIÓ PEL CENTRE FRATERNAL DE PALAFRUGELL.Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del pla
d’autoprotecció pel Centre Fraternal de Palafrugell.
Atès que el Consell Comarcal de la Bisbal d’Empordà, a través del Cap de l’Àrea de
SIG, de La Bisbal d’Empordà, ha presentat un pressupost de 1.200 € IVA Inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del pla
d’autoprotecció pel Centre Fraternal de Palafrugell, amb càrrec a la partida
41.331.22609 “festes populars”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs al CONSELL COMARCAL DE LA BISBAL, amb
domicili al carrer Tarongers, 12 – 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ, per un import de
1.200 € IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

3.2 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MILLORA AMBIENTAL I DE CAPACITAT
HIDRÀULICA DE LA RIERA VILA-SECA AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE
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PALAFRUGELL (FASE III).procediment.

Aprovació dels plecs de condicions i inici del

Es dona compte del projecte constructiu de les obres de millora ambiental i de
capacitat hidràulica de la Riera Vila-seca al seu pas pel terme municipal de Palafrugell
(fase III), incloses a la memòria.
Atès que el pressupost base de licitació d'aquesta obra és de 196.994,05 € (IVA
inclòs), a la baixa i amb un termini previst de 5’5 mesos per a l'execució de les obres
objecte del contracte.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el plec i iniciem l'expedient del procediment negociat sense publicitat,
per la contractació de les obres de millora ambiental i de capacitat hidràulica de la
Riera Vila-seca al seu pas pel terme municipal de Palafrugell (fase III), per import de
196.994,05 € IVA inclòs, a la baixa.
Segon.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61915 “Tractament urbà pont Vila-seca entre Riera Vila-secaPozo Alcón”, del Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2012. Serà
requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari
estigui en fase disponible, per l'import de licitació.
Tercer.- Convidar a sis empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins
el dia 22 d’octubre de 2012, a les 13'00 hores, que seguidament es relacionen:
. AGLOMERATS GIRONA SA, Paragte Bufaganyes, s/n (17246) Santa Cristina d’Aro.
. CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL, carrer Berguedà, 1719 bx (17200) Palafrugell.
. RUBAU TARRES SAU, Avinguda Girona, 33 (17142) Verges.
. ANEMCO S.L. CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS, carrer Mestre Sagrera, 47-53
(17200) Palafrugell.
. PERE GIRALT SAGRERA SA, carrer Trefí, s/n Polígon Industrial Les Brugueres
(17200) Palafrugell.
. EXCAVACIONS TODI 3000 SL, carrer Pals, 63-65 (17200) Palafrugell.

3.3.CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ.- Adjudicació
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d'agost de 2012, va iniciar
procediment obert per la contractació dels serveis de manteniment correctiu de les
instal·lacions de sanejament, gas, aigua freda i calenta sanitària, instal·lacions
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elèctriques i telefonia / xarxa comunicacions i el manteniment preventiu i correctiu de
les instal·lacions de calefacció i climatització de titularitat municipal, i amb un preu de
licitació de 14.000 euros (IVA inclòs), millorable a la baixa.
Atès que dins del termini legal atorgat, han presentat oferta les empreses següents:
- SEITEC Instal·lacions Elèctriques, AITERM 2002 SL i Jaume Palahí i Agustí.
Atès l'informe emès el dia 21 de setembre de 2012 per la Cap de Serveis municipals
conforme informa favorablement la contractació de l'empresa AITERM 2002 SL, ja que
és l’empresa que ha obtingut la màxima puntuació, en base als criteris establerts al
Plec de Condicions, la puntuació finals es resumeix a continuació:
SEITEC
81,38

PUNTUACIÓ FINAL 60/100

AITERM
86

J.PALAHÍ
70,99

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar l'empresa AITERM 2002 SL, amb NIF: B-17780107, representada
pel senyor Eduard Genís i Reixach, el contracte dels serveis de manteniment correctiu
de les instal·lacions de sanejament, gas, aigua freda i calenta sanitària, instal·lacions
elèctriques i telefonia / xarxa comunicacions i el manteniment preventiu i correctiu de
les instal·lacions de calefacció i climatització de titularitat municipal, pel preu :

MANTENIMENT PREVENTIU
MANTENIMENT CORRECTIU
Preu oficial
Preu ajudant

AITERM
3.509 €
Fins a un màxim de 10.491,00 euros
27,83 €
20,57 €

Aquest contracte tindrà efectes a partir del dia 15 d’octubre de 2012. La durada
d’aquest contracte serà de quatre anys prorrogable any a any (4+1+1), fins un màxim
de 6 anys.
Segon.- L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva de 553 euros,
corresponents al 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL CARRER
SANTA MARTA, 6.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de setembre l'inspector de la via pública de l'Ajuntament de
Palafrugell ha realitzat una inspecció ocular a la finca situada al carrer Santa Marta, 6
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de Llafranc, i s'observa que està en estat d'abandonament i presenten irregularitats,
trobant-se totes les portes i accessos oberts i que qualsevol persona hi pot accedir.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a FRANCESCA ORRI LLINAS, amb domicili al carrer Argentaria, 21
01 (17004) Girona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi al tancament dels accessos a l’interior de la finca del carrer
Santa Marta, 6 de Llafranc, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 217 del
Decret legislatiu 1/2005, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL CARRER
BANYS D'EN CAIXA, 1 CANTONADA AMB CANYERS, 6 DE CALELLA.Aprovació.
Atès que el dia 26 de setembre la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell ha realitzat una inspecció ocular a la finca situada al carrer Banys d’en
Caixa, 1 cantonada amb Canyers, 6 (17210) Calella, i s'observa que té un baixant
trencat que perd aigua a la via pública.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a MARTA REGAS PASCUAL, amb domicili al carrer Plaça Major, 2
(17100) La Bisbal d’Empordà, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a reparar el baixant trencat de la finca del carrer
Banys d’en Caixa, 1 cantonada amb Canyers, 6 de Calella, 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 217 del
Decret legislatiu 1/2005, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA EN
EL SECTOR PA 1.10 LA CRUILLA -SECTOR LA PUNXA.- Aprovació.
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Atès que el dia 27 de setembre de 2012, s’ ha aixecat acta, en què es fa constar que
les parcel·les situades en el sector PA 1-10 “La Cruïlla” (sector la Punxa) (17200) del
nucli de Palafrugell, presenten un estat d’abandonament i acumulació de restes
vegetals, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat, afavorint la proliferació de
plagues d’insectes i altres animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.1 de la Llei 30/1992:
Primer.- Requerir als senyors, JOAQUIM SALABERT CLARA, FRANCESC XAVIER
GOMEZ MONER, DAMIÀ PUIGBÓ COROMINAS, ALBERT JUANOLA BOERA, amb
domicili a efectes de notificacions a l’Avinguda Joan Pericot, 36 (17210) de Palafrugell,
perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a netejar les finques situades en el sector PA 1-10 “La Cruïlla” (sector la
Punxa) 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.

4.4 TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTO TURISMES.Aprovació.
S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5.- CULTURA
5.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE CULTURA PER
A L'11 DE SETEMBRE I PER AL 18È FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura va organitzar l’acte institucional de la Diada Nacional de
Catalunya el dia 11 de setembre de 2012 a la plaça de Can Mario.
Atès que l’Àrea de Cultura organitza el 18è Festival de Jazz Costa Brava, de l’11 al 14
d’octubre de 2012, a diferents espais (Teatre Municipal de Palafrugell, Centre Fraternal
i Plaça Nova).
Ateses les necessitats
esdeveniments.

de

personal
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal
de l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de la Diada
Nacional de Catalunya (11 de setembre de 2011):
Treballador
Tècnic 1
Administrativa

Extra festiva
4
4

Cost econòmic
82,40 €
87,08 €

TOTAL

8

169,48 €

Segon.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal
de l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del 18è
Festival de Jazz Costa Brava.
Treballador
Extra
Extra festiva
Cost econòmic
festiva
nocturna
Tècnic 1
8
4
253,12 €
Tècnic 2
8
4
253,12 €
Administrativa
3
4
158,63 €
TOTAL
19
12
664,87 €

5.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ENTITAT MESTRE SIRÉS PER A L'ANY 2012.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Entitat Cultural Mestre Sirés, amb domicili a Palafrugell, carrer Clavé 39 i CIF G17/158.957, representada pel Senyor Carles Alsius Juriol.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Entitat
Cultural Mestre Sirés, amb una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 2.160
euros, amb càrrec a la partida número 41 331 48903. Aquest conveni tindrà vigència
d’un any (any 2012).
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

6.- EDUCACIÓ
6.1

CONVENI

DE

COL·LABORACIÓ
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D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DELS CURSOS 2012-2013,
2013-2014 I 2014-2015.- Aprovació.Atès que els Plans educatius d'entorn són una proposta educativa que dóna resposta
a les múltiples necessitats de la societat actual. Són instruments per donar una
resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves
de la societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la
vida dels infants i els joves. S'adrecen a tot l'alumnat i a tota la comunitat educativa,
però amb especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
Donat que els dos eixos bàsics dels Plans educatius d'entorn són el foment de la
llengua catalana i la millora de l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en totes les
dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la
convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d'una xarxa educativa que
doni resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
Atès que aquests plans són coresponsabilitat del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre les
dues administracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell per al Pla Educatiu d'Entorn dels
cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

7.- PLA DE BARRIS
7.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LA DONA PER A L'ÚS DEL LOCAL SOCIAL DEL
CARRER AMPLE.- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Suport
a la Dona, per l’ús del local social del c. Ample per un espai de temps superior a tres
mesos.
Atès que l’esmentada associació compleix els requisits que s’estableixen en el
reglament d’ús dels locals socials municipals aprovat definitivament pel Ple Ordinari
del 26 de juny de 2012.
Atès que és necessari conveniar la cessió d’ús a precari.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Suport
a la Dona, per l’ús del local social del c. Ample (c. Ample, 130 local 2).
La durada d'aquest conveni és pel període d’un any prorrogable i no suposa cap
despesa addicional per l’Ajuntament.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

7.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ PER A L'ÚS DEL LOCAL SOCIAL DE LA
SAULEDA.- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació El
Trampolí, per l’ús del local social de La Sauleda per un espai de temps superior a tres
mesos.
Atès que l’esmentada associació compleix els requisits que s’estableixen en el
reglament d’ús dels locals socials municipals aprovat definitivament pel Ple Ordinari
del 26 de juny de 2012.
Atès que és necessari conveniar la cessió d’ús a precari.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació El
Trampolí, per l’ús del local social de La Sauleda (c. Carrilet s/n).
La durada d'aquest conveni és pel període d’un any prorrogable i no suposa cap
despesa addicional per l’Ajuntament.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

7.3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'OCI LA PETANCA I L'ESPORT PER L'ÚS DEL
LOCAL SOCIAL DEL C/ AMPLE.- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació d’Amics de
l’oci, la petanca i l’esport, per l’ús del local social del c. Ample per un espai de temps
superior a tres mesos.
Atès que l’esmentada associació compleix els requisits que s’estableixen en el
reglament d’ús dels locals socials municipals aprovat definitivament pel Ple Ordinari
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del 26 de juny de 2012.
Atès que és necessari conveniar la cessió d’ús a precari.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació d’Amics
de l’Oci, la Petanca i l’Esport, per l’ús del local social del c. Ample (c. Ample, 130 local
2).
La durada d'aquest conveni és pel període d’un any prorrogable i no suposa cap
despesa addicional per l’Ajuntament.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

7.4 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'EIXAM, PER L'ÚS DEL LOCAL SOCIAL DEL
CARRER AMPLE.- Aprovació.Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural
l’Eixam, per l’ús del local social del c. Ample per un espai de temps superior a tres
mesos.
Atès que l’esmentada associació compleix els requisits que s’estableixen en el
reglament d’ús dels locals socials municipals aprovat definitivament pel Ple Ordinari
del 26 de juny de 2012.
Atès que és necessari conveniar la cessió d’ús a precari.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural
l’Eixam, per l’ús del local social del c. Ample (c. Ample, 130 local 2).
La durada d'aquest conveni és pel període d’un any prorrogable i no suposa cap
despesa addicional per l’Ajuntament.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
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8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA LA VINACOTECA - Denegació
Vista la instància núm. 7749 de data 29 de maig d'enguany, presentada pel senyor
MARCEL OLLER i LLORENS sol·licitant autorització per una durada d'un any per
ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa davant del seu establiment
anomenat LA VINACOTECA, situat al carrer de Cases Noves, 2 de Palafrugell,
ocupant una superfície de 4 m2.
Atès el que estableix l'article 54 de la llei 30/1992 que exigeix que els actes
administratius estiguin motivats i justificats.
Atès que l'Ajuntament en matèria d'ocupació de la via pública, i en concret, pel que fa
a l'atorgament de llicències de domini públic té potestat discrecional per denegar-la, si
no concorren circumstàncies d'interès públic municipal.
Atès que en el present cas, s'han produït una sèrie d'incidències de sorolls, molèsties
veïnals, al llarg de la temporada d'estiu 2012.
Atès que l'activitat no té llicència o permís definitiu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Denegar l'ocupació de la via pública de l'establiment LA VINACOTECA, al
senyor MARCEL OLLER i LLORENS, amb domicili fiscal al carrer de Pi Margall, 57 de
Palafrugell, d'acord amb els arguments anteriorment exposats.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les Àrees de
Serveis Municipals, Intervenció i Tresoreria.

8.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL ITALIAN FACTORY - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 d'octubre, emès per l’inspector
de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat ITALIAN FACTORY, situat al
carrer de Cavallers, 44 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació d'una màquina infantil, sense la corresponent
llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l'acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
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aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver ocupat la via
pública sense permís municipal, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 15, a nom de:
CONTRIBUENT:

MARIA TERESA ROMANÍ CRUZ

DOMICILI FISCAL:

AV. POMPEU FABRA, 114 – 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 44 – LOCAL 9 – 17200 PALAFRUGELL
CONCEPTE TEMP. TIPUS

UNITATS

TARIFA

Taxa OVP

1

171,20 € 15,00% 196,88 €

Anual

Màquina infantil

REC*

TOTAL

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d’aquesta liquidació, 196,88 € l'haureu de fer efectiva a la Tresoreria Municipal
de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16
de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé
mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 21000050-26-0200189792, 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.
Segon.- 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
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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
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 l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS – Reclamacions.9.1.1 RECLAMACIONS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESOS INDEGUTS TAXA
CEMENTIRI I APROVAR NOVES LIQUIDACIONS
Atès que s'ha detectat un error en els rebuts en concepte de Taxa conservació
cementiri municipal corresponent a l'any 2012, als contribuents que més avall es
Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2012

15

Ajuntament de Palafrugell

relaciona, i que és va produir en assignar la Via Migdia, en lloc de la via correcte
segons la concessió que era la Via M.
Vista la relació de rebuts pagats en data i a nom dels titulars que tot seguit es detalla:
Data
Pgment

Rebut

Contribuent

Concepte
cementiri Nínxol

Taxa IMPORT

05/06/12

556798 PEREZ
YOLANDA

14/05/12

554921 ESTEVE
VILANOVA,M.ANTONIA

Via Migdia Fila 1 Pis 3

9,50 €

17/05/12

556177 MARTORELL
ORTELLS,DAVID

Via Migdia Fila 1 Pis 4

9,50 €

04/07/12

557159 REYES HIDALGO, RAFAEL

Via Migdia Fila 1 Pis 5

9,50 €

SALINERO, Via Migdia Fila 1 Pis 2

9,50 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts segons el detall que segueix:
ANY

REBUT CONTRIBUENT

2012 556798 PEREZ SALINERO, YOLANDA

CONCEPTE
Taxa cementiri Nínxol

IMPORT

Via Migdia Fila 1 Pis 2 9,50 €

2012 554921 ESTEVE VILANOVA, M. ANTONIA Via Migdia Fila 1 Pis 3 9,50 €
2012 556177 MARTOREL ORTELLS, DAVID

Via Migdia Fila 1 Pis 4 9,50 €

2012 557159 REYES HIDALGO, RAFAEL

Via Migdia Fila 1 Pis 5 9,50 €

Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 555.360
Tercer.- Aprovar unes noves liquidacions segons la relació que a continuació es
detalla:
ANY

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2012 GARCIA TORRES, JOSEFINA

Via M Fila 1 Pis 1

9,50 €

2012 PEREZ SALINERO, YOLANDA

Via M Fila 1 Pis 2

9,50 €

2012 ESTEVE VILANOVA, M. ANTONIA

Via M Fila 1 Pis 3

9,50 €

2012 MARTORELL ORTELLS, DAVID

Via M Fila 1 Pis 4

9,50 €

2012 REYES HIDALGO, RAFAEL

Via M Fila 1 Pis 5

9,50 €

Quart.- Compensar les liquidacions aprovades amb les devolucions aprovades en el
punt anterior.
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria
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municipal.

9.1.2 RECLAMACIÓ JOSEP GRANES APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI-0371-AJ a nom del senyor GRANES
PRESAS, JOSEP, on es comprova que l’esmentat vehicle és va donar de baixa
definitiva en data 03 de setembre de 2.012.
Atès que es comprova en data 01 d'abril de 2012, es va efectuar cobrament mitjançant
domiciliació bancària del rebut núm. 538.675 per un import de 137,66 Euros, en
concepte d’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) corresponent a l’any
2012 i a nom del senyor GRANES PRESAS, JOSEP.
Atès que es comprova que el senyor GRANES PRESAS, JOSEP 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 GRANES
PRESAS, JOSEP, per un import de TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANT-UN
CÈNTIMS en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ).
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte corrent de
l'interessat.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessat, a l’Àrea de Recaptació i a la
Tresoreria Municipal per els efectes que correspongui.

9.1.3 RECLAMACIÓ FYA DEL MORAL SANCHEZ APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12644 de data 19 de setembre de 2012,
presentada pel senyor ANTONIO DEL MORAL MEDINA en representació de la
societat FRANCISCO Y ANTONIO DEL MORAL SANCHEZ CB, per la que sol·licita la
devolució d'ingressos indeguts al·legant que l'Agència tributària ha ingressat a
l'Ajuntament de Palafrugell un crèdit al seu favor degut a un error d'identificació del
deutor.
Vista la diligència d'embargament de devolucions tributàries l'Agència Tributària
dictada pel Servei municipal de Recaptació pendents de la Societat Construccions y
Contratas, per un import de 483,97 €.
Atès que degut a un error en la identificació del CIF del deutor l'embargament de la
devolució s'ha efectuat contra FRANCISCO Y ANTONIO DEL MORAL SANCHEZ
CB.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts per un import de QUATRE-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS-483,97 €, a nom de la
societat FRANCISCO Y ANTONIO DEL MORAL SANCHEZ CB, amb NIF núm.
E23037229, en concepte devolucions d'AEAT.
Segon.- Anul·lar els cobraments aplicats en les liquidacions 249403, 297868 i 361758,
per import de 483,97 €.
Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer del present acord en el
compte corrent de l' interessat.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

9.1.4 RECLAMACIÓ O C M. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.753 data 21 de setembre del
2012, presentada per la senyora O C M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -6187-HCH,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -6187-HCH reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -6187-HCH a nom de la senyora O C M amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
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Segon.- Modificar el padró corresponent.

9.1.5 RECLAMACIÓ FUNDACIÓ EDUCATIVA VEDRUNA GIRONA, EXEMPCIÓ IBI
2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d'entrada 9794 presentada en data 10 de
juliol de 2012 pel senyor ALBERT PIJOAN PARRAMON, en representació de la
FUNDACIÓ PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA GIRONA (G17896580), amb la qual
sol·licita que s'atorgui l'exempció de l'Impost Sobre Béns Immobles per a l'exercici
2012 de l'immoble amb referència cadastral 4108130EG1440N0001WM, en virtut de
l'establert a l'article 15,1 de la Llei 49/2002.
Vist l'article 15 de la Llei 49/2002, que diu textualment:
Article 15. Tributs locals.
1. Estaran 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 fins lucratius, excepte els afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l'Impost sobre Societats.
2. Les entitats sense fins lucratius estaran exemptes de l'impost sobre activitats
econòmiques per les explotacions econòmiques a què es refereix l'article 7 d'aquesta
Llei no obstant, aquestes entitats hauran de presentar declaració d'alta en la matrícula
d'aquest impost i declaració de baixa en cas de cessament en l'activitat.
3. Estaran exempts de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana els increments corresponents quan l'obligació legal de satisfer l'impost recaigui
sobre una entitat sense fins lucratius.

En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una
entitat sense fins lucratius, l'exempció en l'esmentat impost estarà condicionada al fet
que aquests terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l'exempció en
l'Impost sobre Béns Immobles.
4. L'aplicació de les exempcions que preveu aquest article estarà condicionada al fet
que les entitats sense fins lucratius comuniquin a l'ajuntament corresponent l'exercici
de l'opció regulada en l'apartat 1 de l'article anterior i al compliment dels requisits i
supòsits relatius al règim fiscal especial regulat en aquest títol.

5. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici de les exempcions previstes en
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que d'acord amb l'article 7è de la Llei 49/2002 estan exempts de l'Impost Sobre
Societats les rendes obtingudes per ens sense finalitat lucrativa que es derivin
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d'explotacions econòmiques d'ensenyament.
Atès que la documentació aportada amb la instància es justifica que la Fundació
Privada Vedruna Girona consta inscrita en el Registre d'Entitats del Departament de
Justícia i ha comunicat l'opció per a l'aplicació del règim fiscal especial pels ens sense
ànim de lucre.
Atès que el pagament del rebut en concepte d'Impost Sobre Béns Immobles núm.
573320/12, d'import 629,82 euros, es va fer efectiu en data 6/9/2012.
Atès que es comprova que la Fundació Privada Vedruna Girona no té cap deute
pendent en fase executiva al servei de Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar l'exempció de
l'Impost Sobre Béns Immobles per a l'exercici 2012 de l'immoble amb referència
cadastral 4108130EG1440N0001WM.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, a nom de la Fundació Privada
Vedruna Girona, per un import de 629,82 euros.
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 i a l'àrea de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

9.1.6 RECLAMACIÓ JOAQUIM ALIAGA TRAVER. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER EMBARGAMENT AEAT
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.782 de data 24 de setembre
del 2012, presentada pel senyor JOAQUIM ALIAGA TRAVER, en la qual sol.licita la
devolució ingressos indeguts corresponent a l’IVTM de l’exercici 2012, al.legant una
duplicitat de cobrament del deute, un es va efectura a l'oficina de recaptació i l’altre per
embargament de l’agència Estatal d’Administració Tributària.
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel.lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
.Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
.Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
.Embargaments de sou.
.Ingressos en excés.
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.Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Joaquim Aliaga
Traver, tal com segueix a continuació:
Titular

Import a retornar

ALIAGA TRAVER JOAQUIM

166,92 €

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

9.1.7 RECLAMACIÓ. MERCEDES SIMÓN OLIVER. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.428 de data 14 de setembre
del 2012, presentada per la senyora MERCEDES SIMÓN OLIVER, en la qual sol.licita
la revisió dels rebuts pagats en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles
corresponents als exercicis 2008 al 2011, de l’immoble situat al carrer Sant Ramon,
número 12, al.legant que han pagat amb excés.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres, el qual diu textualment:
“ Realitzada la comprovació in situ s'acredita que s'ha pogut observar que si hi ha
entrada de vehicles a la finca situada al carrer Sant Ramon, número 12, amb una
amplada de 2,15 metres lineals i amb placa de gual número 1773.”
Atès que es comprova que l'immoble correspon a un habitatge unifamiliar i ,en
aplicació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa, s'ha d'aplicar la tarifa
corresponent a entrades de vehicles de capacitat inferior a tres vehicles si bé ,degut a
un error, va tributar durant els anys 2009 a 2011 amb la tarifa d'entrada de vehicles de
capacitat superior a tres vehicles.
Atès que és procedent la devolució de la part pagada amb excés dels rebuts
corresponents als exercicis 2009 al 2011.
Vist l'article 66 punts c) i d) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària el
qual diu textualment:
Terminis de prescripció.
“Prescriuran als quatre anys els següents drets:
C) El dret a sol.licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
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devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució a nom de la senyora Mercedes Simon
Oliver corresponent al rebut pagat número 284241 de l'exercici 2008 per prescripció
del mateix.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MERCEDES
SIMÓN OLIVER, prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a
continuació:
Any

Núm. rebut Objecte tributari

Import
pagat

Import
correcte

Total
retornar

2009

353467

C/ St. Ramon, 12

81,20 €

44,00 €

37,20 €

2010

418377

C/ St. Ramon, 12

81,20 €

44,00 €

37,20 €

2011

493332

C/ St. Ramon, 12

81,20 €

44,00 €

37,20 €

Total .......

243,60 €

132,00 €

111,60 €

a

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i de recaptació.

9.1.8 RECLAMACIÓ ROBRAU SL, DEVOLUCIÓ IBI 2009-2011 I COMPENSACIÓ
2012.- Estimada parcialment.Vista la instància número 10548 de data 30 de juliol de 2012 presentada pel senyor
MIQUEL GRAU BAÑOS, en representació de ROBRAU SL, amb CIF B63583256,
sol·licitant la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’IBI, dels anys 2009 a 2011 i
la compensació amb el rebut de l'any 2012, en relació a la seva finca del carrer
Farena, 36, referència cadastral 17124A006001380001DA, al·legant que el Centre de
Gestió Cadastral de Girona ha modificat la superfície del solar d’aquesta finca i ha
disminuït els seu valor cadastral.
Vista la resolució estimatòria del cadastre de l’expedient núm. 573252,17/11, de data
22 de juny de 2012, amb data d’alteració en el cadastre 25/2/2009.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
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3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació
davant el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals.
L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de
valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles
de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes
reguladores del Cadastre immobiliari.
Atès que d'acord amb l'article transcrit en el punt anterior els efectes de la resolució
estimatòria del cadastre són a partir de l'any 2010.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la devolució d'ingressos indeguts dels anys 2010 i 2011 i la
compensació dels imports a retornar amb el rebut d'IBI de l'any 2012.
Segon.- Desestimar la devolució d'ingressos indeguts de la part proporcional del rebut
d'Impost Sobre Bens Immobles de l'any 2009.
Tercer.- Donar de baixa el rebut d'IBI núm. 584368/12, d'import 12.736,87 euros, a
nom de ROBRAU SL.
Quart.- Informar a l'interessat que properament rebrà una liquidació d'IBI compensada
dels anys 2010 a 2012, d'acord amb el nou valor assignat a la seva finca, que no
haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

9.1.9 RECLAMACIÓ. M B L. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.885 data 26 de setembre del
2012, presentada per la senyora M B L en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -9986-HMF,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
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A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -9986-HMF reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -9986-HMF a nom de la senyora M B L amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

9.1.10 RECLAMACIÓ. VARIS. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER
BAIXA DEFINITIVA.
Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules relacionades a continuació
aportades per les persones interessades, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts
corresponents al segon, tercer i quart trimestre de l’any 2012, al·legant que les baixes
definitives són del primer i tercer trimestres del 2012.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de 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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars següents,
prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a continuació:
Exercici Núm.
rebut

NIF

Titular
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2012

542739

NARANJO
JORDI

APARICIO C-5082-BMK 6,34 €

2012

535395

CORTEY BOSCH NARCIS

GI-7954-X

2012

538971

HARBOULI ISMAIL

C-4419-BGZ Principal
2,12€
Recàrrec
0,10€

2012

539821 B17429440 JOSEP
OLIVET GI-32178-VE 13,28 €
EXCAVACIONS S.L.

2012

539828 B17429440 JOSEP
OLIVET GI-5185-BS
EXCAVACIONS S.L.

56,75 €

2012

543068

OLIVET
MIQUEL

16,30 €

2012

548869

ZOBAIR SELLAM

JUSCAFRESA GI-2913-BP
GI-7095-AU

16,30 €

Principal
16,30€
Recàrrec
1,63€

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

9.1.11 RECLAMACIÓ. MOHAMED EL HAOUARI. APROVACIÓ D'INGRESSOS IVTM
I COMPENSACIÓ DE DEUTE.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-7856-X aportada pel senyor MOHAMED
EL HAOUARI, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant
per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestres de
l’any 2012, al·legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2012.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robaroti 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 l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
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període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor Mohamed El Haouari manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Mohamed El
Haouari, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm.
rebut

Titular

2012

HAOUARI
MOHAMED

538949

Matrícula
EL GI-7856-X

Import
Principal
16,30€
Recàrrec
0,81€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor Mohamed El Haouari (Número rebut 538950) amb la recaptació
municipal.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

9.1.12 RECLAMACIÓ. MARTA JURIOL PONS APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS PER BAIXA
ACTIVITAT. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.389 de data 25 de juliol del
2012, presentada per la senyora MARTA JURIOL PONS, sol.licitant la devolució de la
part proporcional del rebut pagat número 558866 corresponent a l’exercici 2012 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, de l’activitat dedicada a “
Elaboració i venda de pasta fresca “ situada al carrer Torres i Jonama, número 4,
al.legant que la baixa definitiva és de data 31 de gener de 2012.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
és de data 21 de febrer de 2012 i es va tramitar davant del departament d’activitats.
Vist el que disposa l’article 12è punt 8. de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
8. Locals sense activitat ......................... 60,00€.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MARTA
JURIOL PONS, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Any

Núm.
rebut

Objecte tributari

Import
pagat

2012

558866 C. Torres i Jonama, 4 467,84 €

Primer
trimestre
2012

Import
local buit

Import
a
retornar

116,96 €

60,00 €

290,88 €

Segon.- Modificar el padró corresponent a la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials com a local sense activitat.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.

9.1.13 RECLAMACIÓ PAULA BLANCO AGUILAR, ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI
2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 8305 presentada en data 8 de
juny de 2012 per la senyora PAULA BLANCO AGUILAR, on sol·licita que se li atorgui
la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Hortal d’en Pou, 54, Esc. 2 04 1, referència cadastral
4006205EG1440N0072WR, al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
BLANCO AGUILAR va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits
establerts per a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
BLANCO la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Hortal d’en Pou, 54, Esc. 2 04 1, referència cadastral
4006205EG1440N0072WR, per un import total de 28,65 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
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compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.14 RECLAMACIÓ JOSEP LLAONETA PRESAS, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 8394 presentada en data 11 de
juny de 2012 pel senyor JOSEP LLAONETA PRESAS, on sol·licita que se li atorgui la
subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Ample, 130 Esc. 1 04 2, referència cadastral 3501118EG1430S0196IY,
al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades el senyor
LLAONETA PRESAS va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits
establerts per a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
LLAONETA la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Ample, 130 Esc.
1 04 2, referència cadastral
3501118EG1430S0196IY, per un import total de 19,93 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.15 RECLAMACIÓ ASCENSIÓN MONTES RUIZ, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 9020 presentada en data 25 de
juny de 2012 per la senyora ASCENSIÓN MONTES RUIZ, on sol·licita que se li atorgui
la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Manufactures del suro, 70, referència cadastral 3713107EG1431S0007GR,
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al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
MONTES va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a
la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
MONTES RUIZ la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb
els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació
a la finca del carrer Manufactures del suro, 70, referència cadastral
3713107EG1431S0007GR, per un import total de 61,96 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que per dur a terme el pagament de la subvenció 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”.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.16 RECLAMACIÓ JESÚS ESPEJEL SANCHEZ, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 9403 presentada en data 3 de
juliol de 2012 pel senyor JESÚS ESPEJEL SANCHEZ, on sol·licita que se li atorgui la
subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Fanga, 33, 01 A, referència cadastral 2715201EG1421N0002EP, al·legant
reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades lel senyor
ESPEJEL va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a la
seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
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Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
ESPEJEL la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Fanga, 33, 01 A, referència cadastral 2715201EG1421N0002EP, per
un import total de 44,99 euros, a càrrec de la partida pressupostària 12.152.48000
“Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que per dur a terme el pagament de la subvenció 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”.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.17 RECLAMACIÓ CRESENCIA SÁNCHEZ NAVA, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 9405 presentada en data 3 de
juliol de 2012 per la senyora CRESCENCIA SÁNCHEZ NAVA, on sol·licita que se li
atorgui la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Fanga, 33, Esc. 1 01 B, referència cadastral
2715201EG1421N0004TS, al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
SÁNCHEZ NAVA va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts
per a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
SÁNCHEZ NAVA la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord
amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en
relació a la finca del carrer Fanga, 33, Esc. 1 01 B, referència cadastral
2715201EG1421N0004TS, per un import total de 22,07 euros, a càrrec de la partida
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pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que per dur a terme el pagament de la subvenció 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”.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.18 RECLAMACIÓ ROSA MARIA
SUBVENCIÓ IBI 2012.- Estimació.-

PRATS

MARTOS,

ATORGAMENT

Vista la instància amb número de registre d’entrada 9791 presentada en data 10 de
juliol de 2012 per la senyora ROSA MARIA PRATS MARTOS, on sol·licita que se li
atorgui la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Cases Noves, 5, referència cadastral 3409208EG1430N0001KL,
al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
PRATS MARTOS va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits
establerts per a la seva concessió.
Atès que la primera fracció del rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en
relació a la finca abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació
Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
PRATS la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Cases Noves, 5, referència cadastral 3409208EG1430N0001KL, per
un import total de 21,55 euros, a càrrec de la partida pressupostària 12.152.48000
“Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.
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9.1.19 RECLAMACIÓ MIGUEL LOZANO PADILLA, ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI
2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10600 presentada en data 31 de
juliol de 2012 pel senyor MIGUEL LOZANO PADILLA, on sol·licita que se li atorgui la
subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Indústria, 8, referència cadastral 3016103EG1431N0001ZD, al·legant reunir
tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades el senyor
LOZANO va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a la
seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
LOZANO la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Indústria, 8, referència cadastral 3016103EG1431N0001ZD, per un
import total de 27,99 euros, a càrrec de la partida pressupostària 12.152.48000
“Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que per dur a terme el pagament de la subvenció caldrà que
ens feu arribar, en el termini de 10 dies, amb una còpia del DNI, 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”.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.20 RECLAMACIÓ JOAQUIN
SUBVENCIÓ IBI 2012.- Estimació.-

FERNÁNDEZ

MÁRQUEZ,

ATORGAMENT

Vista la instància amb número de registre d’entrada 10617 presentada en data 31 de
juliol de 2012 pel senyor JOAQUIN FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, on sol·licita que se li
atorgui la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els
criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a
la finca del carrer Osona, 1, referència cadastral 2606116EG1420N0001GG, al·legant
reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
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Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades el senyor
FERNÁNDEZ va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per
a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ JOAQUIN la subvenció per foment i protecció de l’habitatge
habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19
d’abril de 2012, en relació a la finca del carrer Osona, 1, referència cadastral
2606116EG1420N0001GG , per un import total de 107,35 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.21 RECLAMACIÓ MONTSERRAT MALLART CARRERAS, ATORGAMENT
SUBVENCIÓ IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10757 presentada en data 2
d'agost de 2012 per la senyora MONTSERRAT MALLART CARRERAS, on sol·licita
que se li atorgui la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb
els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació
a la finca del carrer Torroella, 105, referència cadastral 2912110EG1421S0001ZJ,
al·legant reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades la senyora
MALLART va quedar exclosa de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts per a
la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar a la senyora
MALLART CARRERAS MONTSERRAT la subvenció per foment i protecció de
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l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca del carrer Torroella, 105, referència
cadastral 2912110EG1421S0001ZJ, per un import total de 21,20 euros, a càrrec de la
partida pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.21 RECLAMACIÓ SANTIAGO PARERAS ISERN, ATORGAMENT SUBVENCIÓ
IBI 2012.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10812 presentada en data 3
d'agost de 2012 pel senyor SANTIAGO PARERAS ISERN, on sol·licita que se li atorgui
la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en relació a la finca
del carrer Ribagorça, 15, referència cadastral 2605115EG1420N0001QG, al·legant
reunir tots els requisits perquè se li concedeixi.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades el senyor
PARERAS ISERN va quedar exclòs de la subvenció, tot i reunir els requisits establerts
per a la seva concessió.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a la finca
abans esmentada consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor
PARERAS ISERN SANTIAGO la subvenció per foment i protecció de l’habitatge
habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19
d’abril de 2012, en relació a la finca del carrer Ribagorça, 15, referència cadastral
2605115EG1420N0001QG R, per un import total de 35,37 euros, a càrrec de la
partida pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.22 BONIFICACIÓ XEC GOURMET
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Vist l'ingrés efectuat en data 7/09/12 en concepte de Xecs Gourmets destinats a la
despesa de Llar d’Infants Tomanyí corresponent a la senyora HARO*ANTIÑOLO,
ALEJANDRA.
Atès que es comprova que la senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA ha fet efectiu a
favor de l’Ajuntament tots els rebuts mensuals corresponents a la Taxa per llar
d’infants Tomanyí de la seva filla.
Atès que aquest ajut s’ha fet efectiu directament mitjançant transferència d’import 429
€ en data 7/09/12 a l’entitat titular del servei de llar d’infants, en aquest cas,
l’Ajuntament de Palafrugell i per tant s’ha produït una duplicitat de pagament per un
costat mitjançant la taxa mensual i per l’ajut de la societat Xec Gourmet.
Atès que es comprova que la senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA , no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el pagament mitjançant transferència al compte sol·licitat per import de 429 €
a favor del senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA, per duplicitat d’ingrés de les
despeses de Llar d’infants Tomanyí de la seva filla.

9.2 PADRÓ IAE 2N. TRIMESTRE DE 2012. Aprovació.Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents
al segon trimestre de l’any 2012, en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Vist el que disposa l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la liquidació
i recaptació d’aquest Impost és compentència dels Ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques corresponent al segon trimestre de l’exercici 2012, pels següents
imports:
EXERCICI 2012

Q. MUNICIPAL

R. PROVINCIAL

Segon Trimestre

5.595,86€

1.342,05€

DEUTE
TRIBUTARI
6.937,91€

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

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
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10.1 PROPSOTA DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 71 313 22110

1.820,37

COLIPLEX SL. SUBMINISTRAMENT BOSSES
ESCOMBRARIES PER DEPENDENCIES (AS)

2012 71 155 61900

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.REPOSICIO
6.005,38 PUNTS DE LLUM ENLLUMENAT PUBLIC
SETEMBRE (AS)

2012 21 150 61943

ESTUDI
GEOTECNIC
MILLORA
1.496,78 INFRAESTRUCTURES HIDRAULIQUES COLL
MORENA-LA FANGA A PALAFRUGELL

TOTAL RELACIO

9.322,53

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 :
Aplicació
2012 72 170 22701

Import
11.742,32

2012 33 321 22601

6.400,00

2012 11 920 22100

32.467,60
5.714,67

2012 32 430 22100

782,56

2012 33 321 22120

1.371,87

2012 33 321 22100

599,65
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Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDU SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
COMPOST
ORGANICA AGOST 2012 (MA)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA.
UEC.
AGOST 2012 (ED)
TOTAL UNION FENOSA JULIOL
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
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DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
2012 34 321 22100

269,96

2012 46 335 22100

2.201,55

2012 71 165 22100

21.332,53

2012 72 170 22100

194,81

2012 71 161 22101

6.444,26

2012 11 920 22100

26.190,07
5.093,27

2012 33 321 22100

497,14

2012 71 165 22100

20.276,32

2012 73 430 22100

323,34

2012 71 171 22717

37.391,20

2012 71 155 22712

96.358,56

TOTAL

217.509,55

UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
UNION
FENOSA
COMERCIAL
SL.
FACTURACIO
ENLLUMENAT
PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE JULIOL 2012 (SG)
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON
DE L'AIGUA, PERIODE 2n TRIMESTRE 2012
TOTAL ENDESA ENERGIA XXI AGOST
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIA MES
D'AGOST 2012.
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIA MES
D'AGOST 2012.
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIA MES
D'AGOST 2012.
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIA MES
D'AGOST 2012.
CENTRE
JARDINERIA
PALAFRUGELL.
CONSERVACIO
I
MANTENIMENT
JARDINERIA MES DE SETEMBRE 2012
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS I ESPAIS PUBLICS
MES DE SETEMBRE 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 :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/114 per un import
de 18.821,55 euros.
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Aplicació
2012
42
62703
TOTAL

Import
336 18.821,55

Text lliure
ARCADI PLA SA. CERT.2, OBRA 18/2012
“REHABILITACIO MUSEU DEL SURO, FASE VI”

18.821,55

10.4 CONVENI COL·LABORACIÓ ESCALER SCCL OBRES BELLUGUETS.Aprovació
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell mitjançant acord del Ple en sessió ordinària, el
dia 28 de maig de 2008 va adjudicar 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.
Atès que en data 12 de gener de 2012 ESCALER SCCL va presentar als
representants de l’Ajuntament de Palafrugell l’informe econòmic de l’exercici 20102011 de l’Escola Bressol Municipal “Els Belluguets”, del que es desprèn l’existència
d’un romanent positiu per la gestió d’import 30.762,22 euros que correspon a:
- 6.536,16 euros del resultat del curs 2010-2011
– 24.226,06 euros de resultats positius d’exercicis anteriors pendent de distribuir.
–
Atès en data 27 de setembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Palafrugell ha aprovat informe valorat per a la realització de millores a l’equipament
municipal de l’Escola Bressol Municipal “Els Belluguets” per import de 30.762,22 euros
IVA inclòs.
Vist el redactat del conveni que s'adjunta a la proposta
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
ESCALER SCCL que s'adjunta al present acord amb el següent redactat en la seva
part dispositiva:
“Primera.- ESCALER SCCL es compromet a transferir a l’Ajuntament de Palafrugell en
el termini de 15 des de la signatura del present document la quantia d’import
30.762,22 euros corresponent a la totalitat de resultats positius de la gestió de l’Escola
Bressol Municipal “Els Belluguets” del curs 2010-2011 i anteriors.
Segona.- L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a executar les obres
corresponents a l’informe valorat per a la realització de millores a l’equipament
municipal de l’Escola Bressol Municipal “Els Belluguets” per import de 30.762,22
euros IVA inclòs aprovat per Junta de Govern Local en data 27 de setembre de 2012.
En cas que una vegada executades les obres hi hagués un sobrant econòmica aquest
es destinarà a altres millores de l’Escola Bressol Municipal “Els Belluguets”.”
Segon.- Autoritzar a l'Alcalde per a la signatura del referit conveni.
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11.- PROPOSTES URGENTS
11. 1OBRES PÚBLIQUES
11.1.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LA PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DELS
VALLS I RAVAL SUPERIOR, A PALAFRUGELL (Exp. 37/2011). Aprovació.Vista la memòria valorada per a les obres de pavimentació del carrer dels Valls i Raval
Superior, a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i
que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, programa de gestió de
residus, assessorament Sorea, plec de condicions, amidaments i pressupost i plànols,
amb un pressupost d’execució per contracte de cent seixanta-un mil set-cents
cinquanta-un euros amb nou cèntims amb el 21% d’IVA inclòs (161.751,09 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de pavimentació del carrer dels
Valls i Raval Superior, a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest
Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, programa
de gestió de residus, assessorament Sorea, plec de condicions, amidaments i
pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució per contracte de cent seixanta-un
mil set-cents cinquanta-un euros amb nou cèntims amb el 21% d’IVA inclòs
(161.751,09 €).

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i trentacinc minuts del matí. En dono fe.
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