Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/48
Dia i hora: 29/11/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde accidental Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
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:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS

A la Sala de 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 dia 29 de
novembre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 22
de novembre 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 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
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2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 192/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Elena Kudimova
Representat per :Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos
Obra Fer tram Camí de Ronda de Cala d'en Roig a l'alçada de la parcel·la del carrer
de la Perica 105
Carrer Perica, 105
Població: TAMARIU
Expedient núm. 192/12
Condicions
- Donar compliment a les resolucions de Costes de data 11
d'octubre de 2012, i 14 de novembre de 2012.
- Dipositar la quantitat de 10.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge, que
inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 192/12).
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
Tècnic redactor del projecte: Falcó Huguet Arquitectes, S.C.P
Núm. Visat: ---Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 516/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
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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: Stuart Gleghorn
Representat per :Ramon Algueró Abello
Obra Modificació de terrassa, escala lateral exterior i substitució de piscina d'un
habitatge unifamiliar
Carrer Port de Malaespina, 35
Població: TAMARIU
Expedient núm. 516/12
Condicions
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 516/12)
Tècnic redactor del projecte: Ramon Algueró Abello Núm. Visat: 2012 401227
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 141/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Carles Pons Cervera
Representat per :Marc Salabert Pedrol
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Obra Reparació mensula suport voladís
Carrer Torre, 14
Expedient núm. 141/12
Tècnic redactor del projecte: Antoni Masó Turón
Elements de tribut
Obra Menor
47,80 €
Runes
8,22 €
I.C.I.O. m.
87,68 €
Diferència taxes O.
106,68 €

Població: CALELLA
Núm. Visat: V/C.12.0416

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE
L’EDIFICI DEL CEIP “TORRES JONAMA”, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica de l’edifici del CEIP
“Torres Jonama”, a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest
Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 363/2004, de 24 d’agost, del Departament de Treball i
Indústria pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Atès el que disposa el Real Decret 842/2002, de 2 d’agost del Reglament electrotècnic
de baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.
Atès el que disposa la instrucció 10/2005, de 26 de desembre, de la Direcció General
d’Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció
d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió existents, sotmeses al règim
d’inspecció periòdica.
Atès el que disposa la instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General
d’Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la instrucció
10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica
de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica de l’edifici del CEIP
“Torres Jonama”, a Palafrugell, redactada pels tècnics de l’Àrea de Projectes i Obres
de l’Ajuntament de Palafrugell.

3.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ 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).- Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de millora ambiental i de
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capacitat hidràulica de la Riera Vila-seca al seu pas pel terme municipal de Palafrugell,
redactat per l’empresa Aglomerats Girona S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
millora ambiental i de capacitat hidràulica de la Riera Vila-seca al seu pas pel terme
municipal de Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què
s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de millora
ambiental i de capacitat hidràulica de la Riera Vila-seca al seu pas pel terme municipal
de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Aglomerats Girona S.A.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD).- Adjudicació.-

OBERT,

DEL SERVEI

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d’agost de 2012, va iniciar
procediment obert per la contractació dels serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), i amb
un preu de licitació de 66.000 euros (IVA inclòs), pel període comprès entre l’1 de
novembre de 2012 i el 31 d’octubre de 2013.
Atès que dins del termini legal atorgat, han presentat oferta les empreses següents:
– Fundació Aymar i Puig, NIF: G-08541245, Avinguda Germans Aymar i Puig, 9
(08328) ALELLA.
– Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD), NIF: F-17719485, carrer de la
Lluna, 47 baixos (17200) PALAFRUGELL.
–
Atès l'informe emès el dia 22 de novembre de 2012 per la Cap de l’Àrea de Benestar
Social i Ciutadania conforme informa favorablement la contractació de l'empresa
BEAD, ja que és l’empresa que ha obtingut la màxima puntuació, en base als criteris
establerts al Plec de Condicions, la puntuació final es resumeix a continuació:
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CRITERI A PUNTUAR
Projecte presentat
Qualitat
Experiència en gestió
Equip professional
Preu proposat a la baixa
Referències generals
Millores proposades
TOTAL

PUNTUACIÓ
Fundació Aymar i Puig
10
6,5
8
8
2
3
2
39,5

BEAD
18
9
8
6
2
3
0,5
46,5

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar l'empresa Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD), amb NIF:
F-17719485, representada per la senyora Àngels Palomer Masos, el contracte del
Servei d’Atenció Domiciliària, pel preu d’hora del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a
15,36 €/hora i servei d’auxiliar de la llar a 12,48 €/hora.
Aquest contracte tindrà efectes administratius i econòmics a partir del dia 1 de gener
de 2013. La durada d’aquest contracte serà de dos anys prorrogable any a any
(2+1+1), fins un màxim de 4 anys.
Segon.- L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva de 2.727,27 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.

4.2
CONTRACTE
MENOR
DE
SERVEIS
DE
REVISIÓ
DEL
PLA
D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA DE CAP D'ANY DEL MUNICIPI DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que a través de Resolució d’Alcaldia número 2811/11 es va contractar el servei
de Pla d’Autoprotecció de la Festa de Cap d'Any al Consell Comarcal, per import de .
1.200 € Iva inclòs.
Atès que cal tramitar l'expedient de contracte menor de serveis de revisió del Pla
d’autoprotecció de la Festa de Cap d’Any del municipi 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 300 € 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.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis de revisió del Pla
d’Autoprotecció de la Festa de Cap d’Any del Municipi de Palafrugell, amb càrrec a la
partida 61 337 22611 “Despeses funcionament joventut”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs al CONSELL COMARCAL DE LA BISBAL, Cap de
l’Àrea de SIG, c/ Tarongers, 12 – 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ, per un import de
300 € 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.

4.3 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER AL TRACTAMENT DE LA ZONA VERDA
"BELLUGUETS", A PALAFRUGELL.- Inici d'expedient.
Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres per al
tractament de la zona verda “Belluguets”, a Palafrugell, d’acord amb l’informe valorat
(ref 41-12, setembre de 2012), amb un pressupost de 30.762,22 € IVA inclòs i un
termini d’execució de les obres de dos mesos.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per al tractament de
la zona verda “Belluguets”, a Palafrugell, d’acord amb l’informe valorat ref 41-12,
setembre de 2012.
Segon.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 34.321.63200 “Inversions llar d'infants”, 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 quatre empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica,
fins el dia 10 de desembre de 2012, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
. CONSTRUCCIONS DIEYLI I COSTA BRAVA SL, (B17639659), Avda. Pozo Alcón, 5
(17200) Palafrugell.
. CONSTRUCCIONS I REFORMES GERMANS FERRER SL, (B17766163), c.Sant
Pere, 64 (17200) Palafrugell.
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. CONSVIDAL SL, (B17534694), c. Josep Bonay i Vidal, 35 (17200) Palafrugell.
. CONSTRUCCIONS PERALBERT SL, (B17782616), c. Ernest Lluch, 35-37 (17200)
Palafrugell.

5.- RECURSOS HUMANS
5.1 PRÒRROGA ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL DOLORS MIGUEL RAMIREZ A
L'ARXIU MUNICIPAL.- Aprovació.-

6.- SECRETARIA GENERAL
6.1 FELICITACIONS.Atès que l'empresa VINS I LICORS GRAU es líder en la distribució de vins i licors a les
comarques gironines, i també en l'àmbit estatal.
Atès que s'ha reconegut la trajectòria de l'Hotel Casamar de Llafranc, en l'àmbit turístic
de Catalunya, mitjançant el corresponent diploma turístic, atorgat per la Generalitat de
Catalunya, en la XXVIIena edició dels Guardons del Turisme de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Felicitar al senyor JORDI GRAU DILLET per l'obtenció de la Medalla al
Treball “President Macià” - 2012, en reconeixement a la seva tasca professional al
capdavant de l'empresa Vins i Licors Grau.
Segon.- Felicitar a l'HOTEL CASAMAR per l'obtenció del diploma turístic de Catalunya
2012, atorgat pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

6.2 REGISTRE ASSOCIACIÓ RUSSA CULTURAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 21 de novembre de 2012, registre d’entrada número 15609,
l’ASSOCIACIÓ RUSSA CULTURAL DE PALAFRUGELL, ha sol·licitat la seva
inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions l’ASSOCIACIÓ RUSSA
CULTURAL DE PALAFRUGELL, que està sota la custòdia de l’Àrea de
Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
135 ASSOCIACIÓ RUSSA CULTURAL DE PALAFRUGELL
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
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6.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL CARRER MÈXIC, 17 DE LLAFRANC.Aprovació.
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Mèxic, 17 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a FINQUESBO, SL, amb NIF número B-6199803, amb domicili al
carrer Joan Maragall, 7 (08980) de Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA), perquè en
el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer
les corresponents actuacions de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc,
eliminació de vegetació morta, aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al
carrer Mèxic, 17 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL CARRER VENEÇUELA, 7 DE
LLAFRANC.- Aprovació
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Veneçuela, 7 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MARIA DEL SOL LOPEZ CARMONA, amb domicili al
carrer Orioles, 11 (08940) Cornellà de Llobregat, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer les corresponents actuacions
de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc, eliminació de vegetació morta,
aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al carrer Veneçuela, 7 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL CARRER VENEÇUELA, 1 DE
LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Veneçuela, 1 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor NEIL HOWARD PROSSER, amb domicili al carrer
Veneçuela, 1 (17211) Llafranc, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment és necessari fer les corresponents actuacions de
tractament de la vegetació (estassada del sotabosc, eliminació de vegetació morta,
aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al carrer Veneçuela, 1 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL CARRER VENEÇUELA 3 DE
LLAFRANC.- Aprovació.
Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2012
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Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Veneçuela, 3 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MARIA TERESA SERRANO PASCUAL, amb domicili al
carrer Veneçuela, 1 (17211) Llafranc, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment és necessari fer les corresponents actuacions de
tractament de la vegetació (estassada del sotabosc, eliminació de vegetació morta,
aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al carrer Veneçuela, 3 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL PARATGE PORTALADA, DE
LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al Paratge Portalada (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora ROSA MARIA SELMA FERNÁNDEZ, amb domicili al
carrer Dalmases, 57 2º 1ª (08017) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer les corresponents
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actuacions de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc, eliminació de
vegetació morta, aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al Paratge Portalada
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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS AL CARRER MÈXIC, 14, DE LLAFRANC.Aprovació.
Atès que el dia 8 d’octubre de 2012 la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Mèxic, 14 (17211) de Llafranc, s’ha
comprovat que la finca està plena de vegetació seca, fet que comporta un major risc
d’incendi forestal.
Atès el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Atès que segons l’article 7 del Decret 123/2005, es terrenys de les parcel·les interiors
de les urbanitzacions s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
dels treballs d’aclarida que estableixen en l’annex 2, apartat 3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MARINA CAMPOS YBERN, amb domicili al carrer Via
Augusta, 304 Esc 5 1ª (08017) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment és necessari fer les corresponents actuacions
de tractament de la vegetació (estassada del sotabosc, eliminació de vegetació morta,
aclarides de reducció de la densitat arbòria, etc) al carrer Mèxic, 14 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

7.- ASSESSORIA JURÍDICA
7.1 EXECUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT PER LA SOCIETAT PALAFRUGELL 2010,
S.L. PER GARANTIR LA CORRECTA REPOSICIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ, A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 506/06.Execució.Vist que el contingut de l’acord pres per la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre de 2012, que transcrit textualment diu així:
Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2012
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“ Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de maig de 2010, va
aprovar la transmissió de la llicència d’obres majors, expedient número 506/06, per a
la construcció d’un edifici plurifamiliar en testera de tretze habitatges i tretze places
d’aparcament, a la finca situada al carrer de L’Escala números 1-5, a Palafrugell, en
favor de la societat Palafrugell 2010, S.L. representada pel senyor Juan Carlos Curto
Panchame, condicionada al previ dipòsit de la quantitat de deu mil euros, en concepte
de garantia per a la correcta reposició de les obres d’urbanització.
Atès que en data 18 de juny de 2010 la societat Palafrugell 2010, S.L. va dipositar un
aval bancari per la quantia de deu mil euros (10.000 €), per garantir la correcta
reposició de les obres d’urbanització.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2010, va
concedir una pròrroga de la llicència d’obres majors expedient número 506/06, a la
societat Palafrugell 2010, S.L. per a la construcció d’un edifici plurifamiliar en testera
de tretze habitatges i tretze places d’aparcament, a la finca situada al carrer de
L’Escala números 1-5, a Palafrugell, en favor de la societat Palafrugell 2010, S.L.
representada pel senyor Juan Carlos Curto Panchame.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2557/10 de data 28 d’octubre de 2010, es
va concedir llicència d’obres menors expedient número 524/10-p a la societat
Construccions Curto, S.A. per efectuar obres de connexió a la xarxa de clavegueram a
l’obra situada al carrer de L’Escala número 1-5, a Palafrugell.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2703/10 de data 10 de novembre de
2010, es va concedir llicència d’obres menors expedient número 523/10-p a la societat
Construccions Curto, S.A. per a l’ocupació de la via pública amb una tanca perimetral,
una caseta i material d’obra durant nou mesos, a l’obra situada al carrer de L’Escala
número 1-5, a Palafrugell.
Atès que en data 9 de març de 2012 es va constatar que l’obra situada al carrer de
L’Escala números 1-5 xamfrà amb el carrer Pi i Margall números 141-143, a
Palafrugell, estava totalment aturada, en estat d’abandonament, i actualment s’està
ocupant la via pública amb una tanca metàl·lica, material d’obra, una bastida i un
provisional d’obres, amb lliure accés al seu interior des de les obertures de la planta
baixa i, a més, manca la protecció de l’escorrentia d’aigües de pluja a la teulada
enfront l’edificació situada al carrer de L’Escala número 7, la qual cosa està causant
humitats a l’interior de l’esmentat habitatge, i així mateix manca la construcció de la
vorera i l’última capa d’asfalt a la rasa del carrer de L’Escala oberta per a la connexió
del clavegueram, constituint aquest estat un risc pels usuaris i els béns dels usuaris de
la via pública, per la qual cosa cal actuar amb urgència a fi i efecte de restituir la via
pública al seu estat anterior, garantint la seguretat i salubritat dels veïns de la zona.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 881/2012, de data 17 d’abril de 2012, es
va requerir a les societats Palafrugell 2010, S.L. i Construccions Curto, S.A. perquè de
manera immediata, amb un màxim de quinze dies, deixessin lliure la via pública
portant a terme la retirada de les tanques metàl·liques, el provisional d’obres, les
bastides metàl·liques i resta de materials que ocupen la via pública, a l’obra situada al
Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2012
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carrer de L’Escala números 1-5 xamfrà amb el carrer Pi i Margall números 141-143, a
Palafrugell.
Atès, així mateix, que a la mateixa Resolució de l’Alcaldia número 881/2012, de data
17 d’abril de 2012, es va requerir a les societats Palafrugell 2010, S.L. i Construccions
Curto, S.A. perquè en el termini de quinze dies des de la recepció del requeriment,
restituïssin la vorera al seu estat anterior, deixant-la en perfecte estat de seguretat i
ornat públic i, així mateix, se les va requerir perquè en el mateix termini de temps
portessin a terme el tancament amb obra, de manera sòlida i segura, de les obertures
de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de L’Escala números 1-5 xamfrà amb el
carrer Pi i Margall números 141-143, a Palafrugell, a fi i efecte d’impedir-hi el lliure
accés al seu interior, i així mateix realitzessin les obres necessàries per a la protecció
de l’escorrentia d’aigües de pluja a la teulada confrontant amb l’edificació situada al
carrer de L’Escala número 7, i a l’hora apliquessin l’última capa d’asfalt, que
actualment manca, a la rasa del carrer de L’Escala oberta per a la connexió del
clavegueram.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat en data 23 d’abril de 2012 a
la societat Palafrugell 2010, S.L. i en data 25 d’abril de 2012 a la societat
Construccions Curto, S.A.
Atès el contingut de l’escrit presentat pel senyor Marc Barrera Sagarra, en
representació de la societat Palafrugell 2010, S.L., amb data d’entrada 15 de maig de
2012 i número de registre 7118, en el qual es comprometia a reiniciar les obres en un
termini no superior a quinze dies de la data de presentació de l’escrit.
Atès el contingut de l’ofici tramès per aquest ajuntament al senyor Marc Barrera
Sagarra, en data 6 de setembre de 2012 i número de registre de sortida 11199, en el
qual se l’advertia que aquest ajuntament actuaria a partir del dia 15 de setembre de
2012, a efectes de portar a terme totes les actuacions decretades pel senyor alcalde, a
la Resolució de l’Alcaldia número 881/2012, de data 17 d’abril de 2012.
Atès que l’escrit esmentat en el punt anterior, fou notificat en data 12 de setembre de
2012.
Atès que s’ha constatat que fins el dia d’avui les societats Palafrugell 2010, S.L. i
Construccions Curto, S.A. no han donat compliment als requeriments efectuats per
Resolució de l’Alcaldia número 881/2012, de data 17 d’abril de 2012, per la qual cosa
aquest ajuntament vol executar subsidiàriament ara els treballs requerits.
Atès el contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS el contingut de l’article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Executar l’aval dipositat per la societat Palafrugell 2010, S.L. per un import de
deu mil euros (10.000 €).
Segon.- Notificar el contingut d’aquest acord a totes les persones interessades,
concedint-les un termini de deu dies, des de l’endemà de la data de notificació
d’aquest acord, perquè puguin formular les al·legacions que estimin convenients en
defensa dels seus interessos.
Atès que el trasllat de l’anterior acord fou notificat a la societat Palafrugell 2010, S.L.
com a societat titular de l’aval, en data 6 de novembre de 2012, a la societat Bankia,
S.A., com a entitat avaladora, per adquisició de Caixa d’Estalvis Laietana, en data 5 de
novembre de 2012 i a més a més a la societat Construccions Curto, S.A. mitjançant un
edicte publicat al BOP número 224, de data 22 de novembre de 2012, i exposat al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona pel termini legalment establert, al no
haver estat possible la seva notificació, sense que transcorregut el termini concedit
hagin formulat al·legacions.
Atès el contingut de l’article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès així mateix el contingut dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Executar l’aval dipositat per la societat Palafrugell 2010, S.L. per un import de
deu mil euros (10.000 €).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats, a l’Àrea d’Intervenció i
finalment a la Tresoreria municipal a efectes que executi l’aval dipositat per la societat
Palafrugell 2010, S.L. per un import de deu mil euros (10.000 €).

8.- BENESTAR SOCIAL
8.1 CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA IMPLANTACIÓ DE
LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.- Inici del procediment.Vista la necessitat d'iniciar expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del servei de suport als serveis socials d'atenció primària de
l'ajuntament de Palafrugell per a la implantació de la Llei de Dependència.
Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2012
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Atès que el pressupost base de licitació d'aquest servei és de 32.744 euros, IVA
inclòs, millorable a la baixa, pel període de 15 de desembre de 2012 a 14 de desembre
de 2013.
Vist l'article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de Contracte del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar els plecs i l'inici del procediment negociat, sense publicitat, per a la
contractació del servei de suport als serveis socials d'atenció primària de l'ajuntament
de Palafrugell per a la implantació de la Llei de Dependència.
Segon.- La despesa derivada del present contracte s'imputarà a l'aplicació
pressupostària 52,233,22611 Servei extern llei dependència.
Tercer.- Convidar a les tres empreses que es relacionen tot seguit, perquè presentin
proposta tècnica i econòmica fins el dia 10 de desembre de 2012, a les 13.30 hores:
1. Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD), amb CIF F-17719485
amb domicili a c/ de la Lluna, 47, 17200 Palafrugell.
2. Dinamització i Serveis Il·lusions, SL, amb CIF B-55074215, amb
domicili al c/ Joan Fuster, 40, 4t, 1a. 17200 Palafrugell.
3. Vanessa Fernández Ruiz, amb domicili al c/ Ripollès, 16, (Urb. Mas
Ambròs), 17251 Calonge.

8.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
LA CREU ROJA ESPANYOLA, A CATALUNYA, PER A LA PROMOCIÓ, DIFUSIÓ I
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INTEL·LIGENT DE MONITORITZACIÓ D'ALERTES
PERSONALS, SIMAP. Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Palafrugell i la Creu
Roja Espanyola, a Catalunya, per a la promoció, difusió i implantació del servei
intel·ligent de monitorització d'alertes personals, SIMAP, al municipi de Palafrugell.
Atès que aquest sistema permet, de manera permanent, a través de la xarxa de
telefonia mòbil i d’un dispositiu específic de localització que incorpora GPS (sistema de
posicionament global a través d’una xarxa de satèl·lits), la localització de la persona
(mitjançant la xarxa de telefonia mòbil) i la detecció de situacions potencialment
perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones, que per diverses
causes, presenten un deteriorament cognitiu lleu o moderat.
Atès que l'ajuntament de Palafrugell està interessat en poder oferir aquest servei, amb
5 equips, sense cap cost per l'ajuntament, ni pel que fa a les quotes d'alta ni a les
quotes mensuals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Palafrugell i la Creu Roja Espanyola, a Catalunya, per a la promoció, difusió i
implantació del servei intel·ligent de monitorització d'alertes personals, SIMAP, al
municipi de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

9.- EDUCACIÓ
9.1 RESULTAT DE LA BAREMACIÓ DE LES BEQUES DE L’ESCOLA DE MÚSICA
CURS 2012-2013.- Aprovació.Atesa la vigència del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Escola de Música de Palafrugell per prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de
Música. Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de
concedir 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim
d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 18 d’octubre de 2012 es van aprovar les bases que regien la
concessió d’aquestes beques per al curs 2012-2013.
Atesa la valoració feta per la Junta de valoració de les beques en data de 20 de
novembre de 2012, d’acord al barem que figura en aquestes bases i al conveni vigent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de les beques pels estudis 2012/2013 de l'Escola de
Música per import de 1.863,45 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària
33,321,48907 “Servei de Musica” del Pressupost de despeses 2012, d'acord amb el
següent detall:
Nom del pare/mare

Alumne

Matèries

Eva Salabert Ventura
Xavier Bosch Comas
Xavier Bosch Comas
Remedios Ortiz Rentero
M. Àngels Júdez Pi
Valerie Kennedy
Judit Parals Sánchez
Judit Parals Sánchez
Fausto Rodríguez Sánchez
Fausto Rodríguez Sánchez
Esther Sebastián Montijano
Esther Sebastián Montijano
Esther Sebastián Montijano

AGS
ABP
ABP
LJO
EGJ
CGK
LAP
LAP
ART
ART
JK
JK
MPS

Instrument 1r (1h)
Instrument 1r (3/4h)
Conjunt instrument.1
Instrument 1r (1/2h)
Instrument 1r (3/4h)
Instrument 1r (1h)
Iniciació a la música
Instrument 1r (3/4h)
Instrument 1r (1 h)
Conjunt instrum. 1
Iniciació música
Instrument 1r (1/2h)
Instrument 1r (1h)
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Import
Import
becat curs becat
trimestral
387,00
129,00
93,15
31,05
27,00
9,00
137,70
45,90
124,20
41,40
309,60
103,20
93,60
31,20
124,20
41,40
154,80
51,60
36,00
12,00
93,60
31,20
91,80
30,60
154,80
51,60
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Esther Sebastián Montijano M P S

Conjunt instrum. 1

36,00
1.863,45

12,00
621,15

Segon.- Informar als beneficiaris que el pagament de la beca es realitzarà mitjançant
pagament trimestral prèvia acreditació per part de l'Escola de Musica de Palafrugell de
què l'alumne continua cursant els estudis pels quals ha obtingut la beca.
Tercer.- Desestimar la petició de beca de la sra. Marta Vergés Vilert per haver-se
sol·licitat fora de termini.

10.- JOVENTUT
10.1 CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT
DURANT LA FESTA DE CAP D'ANY 2012.- Aprovació.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat a l’empresa PHOENIX Vigilancia y
Seguridad, SA pressupost pel serveis de seguretat durant la Festa de Cap d’Any 2012
(nit de l’1 de gener de 2013).
Atès que l’esmentada oferta consisteix en un servei de vigilància i de protecció a la
instal·lació habilitada en la pista del Pavelló Poliesportiu, la nit de Cap d’Any (nit del 31
de desembre de 2012 a l’1 de gener de 2013).
Atès el que disposa el 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.- Adjudicar a l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad, SA, amb NIF A63321228, representada pel senyor Julio Álvarez Pérez, i domicili social al carrer dels
impressors Oliva núm. 2, baixos – 17005 GIRONA, el contracte administratiu per dur a
terme el servei de vigilància i de protecció, durant la Festa de Cap d’Any, a les
instal·lacions habilitades en la pista del Pavelló Poliesportiu de Palafrugell, que inclou
disposar de personal vigilant durant la nit del dia 1 de gener de 2013. La prestació i
l’horari d’aquest servei és el què seguidament es detalla:
 Dia 1 de gener de 2013: de les 00.30 hores a les 07.00 hores (7 vigilants de
seguretat sense arma) = 45,5 hores (x 50 €/h) = 2.275 € + 21% d’IVA = 2.752,75 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de dos mil set-cents cinquanta-dos euros amb
setanta cinc (2.752,75 €), IVA inclòs.
Segon.- Així mateix, per tal de reforçar preventivament les actuacions de seguretat, el
cap de la Policia Local i el representant de l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad,
SA, dos dies abans de l’acte, hauran de reunir-se per a la coordinació i el bon
funcionament del servei de vigilància, protecció i control durant el dia de la Festa de
Cap d’Any de Palafrugell. A més, a l’inici del servei caldrà posar-se en contacte amb el
responsable de l’operatiu policial per rebre les instruccions oportunes.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
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Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 61.337.22617.
Cinquè.- Traslladar l’acord d’aquest contracte a la Policia Local.
Sise.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President per realitzar les actuacions pertinents
per a l’efectivitat d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.

10.2
HORES
EXTRAORDINÀRIES
DEL TÈCNIC
I
DE
L'AUXILIAR
ADMINISTRATIVA DE L'ÀREA DE JOVENTUT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
FESTA DE CAP D'ANY.- Aprovació.Atès que el proper dia 1 de gener de 2013 se celebrarà la Festa de Cap d’Any de
Palafrugell.
Atès que el personal de l’Àrea de Joventut haurà de realitzar hores extraordinàries per
a la preparació i desenvolupament dels actes.
Atès el document adjunt elaborat pel tècnic de l’Àrea on es detallen les previsions
horàries i la quantificació econòmica de l’horari de cadascun dels treballadors
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- aprovar la realització d’hores extraordinàries del tècnic
Administrativa de l’Àrea de Joventut per un import total 1.182,09 €.

i l’auxiliar

Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

10.3 FESTA DE CAP D'ANY I BENVINGUDA AL PRIMER SOL DE L'ANY INFRAESTRUCTURES I ACTUACIONS.- Aprovació.Atès que el proper dia 1 de gener de 2013 se celebrarà la Festa de Cap d’Any de
Palafrugell al Pavelló Poliesportiu i la pujada al Far de Sant Sebastià per veure el
primer sol de l’any, organitzat per l’Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la contractació de les infraestructures i actuacions que es detallen a
continuació:
Emili Bosch Ripoll
en concepte de lloguer i muntatge d’escenari,
rampa, baranes, faldó i 20 ml de tanca antiempentes
2.083,62 €, IVA inclòs
GAM ENERGÍA ALQUILER DE MAQUINARIA, SLU
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NIF B-84422971
en concepte de lloguer de 2 grups electrògens
(40 KW i 70 KW)
els dies 31 de desembre i 1 de gener
1.350,73 €, IVA inclòs
Autocars Celymar, SL
CIF B-607566999
en concepte de 2 autobusos trajecte
Palafrugell-far Sant Sant Sebastià-Palafrugell
352,00 €, IVA inclòs
Creu Roja Palafrugell
NIF Q-2866001G
per a la cobertura amb ambulància de la Festa de Cap
d’Any i la pujada al Far de Sant Sebastià
395,00 €, exempt d’IVA
EMTE Fire@Security
NIF A-63609853
en concepte de lloguer de 8 extintors
154,88 €, IVA inclòs
Impremta Palafrugell, SL
NIF B17048182
postals i diplomes Benvinguda al primer sol de l’any
317,62 €, IVA inclòs
Cobla Baix Empordà
MUSICAT
NIF G-17734948
per a l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2013 a les 07.00 h
1.930,00 €, exempts d’IVA
SGAE
Reserva 50% en previsió drets d’autor
Festa de Cap d’Any
854,00 €, IVA inclòs
SGAE
Reserva en previsió drets d’autor
sardanes al Far de Sant Sebastià
47,57 €, IVA inclòs
Total

7.485,42 €, IVA inclòs

Segon.- La present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22617.
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Tercer.- Els pagaments de les actuacions s’hauran d’efectuar per transferència
bancària, el dia 2 de gener de 2013.
Quart.- Aprovar en motiu de la Festa de Cap d’Any, a la pista del Pavelló Poliesportiu,
un horari màxim de tancament del recinte a les 07.00 h.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

10.4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL DE L'ALUMNA DELS ESTUDIS D'ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL CLARA HERAS BOFILL. Aprovació.
Vist que l'Institut Vallvera de Salt, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, està interessat en la realització de pràctiques de formació dels seus
estudiants a l'Ajuntament de Palafrugell, amb la finalitat d'obtenir experiència directa
amb el món laboral.
Vist que l'Ajuntament de Palafrugell està interessat en aquest programa facilitant a
estudiants la realització de pràctiques formatives no laborals a l'Àrea de Joventut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball de l'alumna de Grau Superior en Animació Sociocultural Clara Heras Bofill a
l’Àrea de Joventut, amb un total de 430 hores. L’inici de les pràctiques serà el dia 3 de
desembre de 2012 i la data de finalització el 28 d’abril de 2013.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

11.- SERVEIS MUNICIPALS
11.1 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I
DE CONTROL DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS DE LA CAMPANA
EXTRACTORA DE LA CUINA DEL CEIP PIVERD, SITUAT AL CARRER DE VICENS
ROURE I ARMADA.- Adjudicació.Vist el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà on
s'estableix que l'Ajuntament de Palafrugell ha d'assumir les despeses derivades del
manteniment de la campana extractora de fums de la cuina.
Atès que és necessari disposar d'un contracte de manteniment de la detecció
d'incendis de la campana extractora de la cuina del CEIP PI VERD.
Atès que l'empresa fabricant de la campana extractora, Protech Garlea Factoring, SL,
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ha presentat oferta pel desenvolupament del servei de control, manteniment preventiu
del sistema per un preu anual impostos inclosos de 217,80 euros.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del sector públic.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa PROTECH GARLEA FACTORING, SL CIF número B17760398, amb domicili al carrer Vapor Gordils, 3 sot B de 08304 de Mataró,
representada pel senyor Guillem Gener Llompart, el contracte menor de manteniment
de la detecció d'incendis de la campana extractora de la cuina del CEIP PIVERD,
situat al carrer de Vicens Roure i Armada, pel preu i condicions que tot seguit es
ressenyen:
a) El preu anual pel manteniment de la instal·lació és de 217,80 euros impostos
inclosos.
b) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir del
segon any de contracte.
c) La durada del contracte s’estableix pel període de quatre anys prorrogable any a
any fins a un màxim de sis a partir de la data de la signatura del contracte.
d) L'inici del contracte serà amb efectes d'1 de gener de 2013
e) Els treballs de manteniment preventiu s'efectuaran un cop a l'any i inclouen:
– Transport i desplaçaments dels tècnics.
– Comprovació de la càrrega, verificació de nivell i reomplert si procedeix.
– Neteja i inspecció de broquets.
– Inspecció de connexió de mànegues i dispositiu de tancament del tanc.
– Neteja i/o substitució de caputxons protectors i fusibles.
– Comprovació d'activació manual.
– Recàrrega del sistema en cas d'accionament per error.
– Lliurament d'informe d'inspecció.
Totes les peces substituïdes en la inspecció anual estan incloses, excepte els taps dels
broquets (caputxes)
f) Aquesta despesa es consignarà a la partida pressupostària “conservació edificis
ensenyament 33.321.21200” del Pressupost de despeses de 2013.
Segon.- Facultar al senyor Juli Fernández i 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.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció del CEIP PIVERD, a la cap d'àrea
d'EDUCACIÓ, a l'Àrea de Rendes de l'Ajuntament de Palafrugell i a l’empresa
PROTECH GARLEA FACTORING, SL.

11.2 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU
DELS ASCENSORS SITUATS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA AL CARRER DE SANT
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MARTÍ, 18 I A L'EDIFICI DE BENESTAR SOCIAL A L'AVINGUDA JOSEP PLA, 1 DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació
Atès que l'Ajuntament és titular d'un aparell elevador a la biblioteca pública i d'un altre
a l'edifici de benestar social els quals disposen de contractes de manteniment amb
l'empresa ASCENSORS SERRA, SA, amb les característiques següents:
– L'ascensor amb RAE 15192 ubicat a l'edifici de benestar social, a l'Avinguda
Josep Pla, 1 de Palafrugell, disposa d'un contracte de manteniment modalitat
TOT RISC des del novembre de l'any 1999.
– L'ascensor amb RAE 15799 ubicat a la biblioteca, al carrer de Sant Martí, 18 de
Palafrugell, disposa d'un contracte de manteniment modalitat TOT RISC des
del juny de l'any 2001.
Vist que l'import anual facturat per aquesta empresa pels dos contractes és de
3,649,31 euros impostos inclosos.
Vist que l'empresa ha fet una oferta per tal de rebaixar el cost d'aquests dos
contractes a 3.339,60 euros anuals impostos inclosos, i que això suposa un estalvi
anual de 309,71 euros.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del sector públic.
Vistos els antecedents de raó
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l'empresa ASCENSORS SERRA, SA CIF núm. A17034364, amb
domicili al Polígon Industrial Les Mates, Rda. Les Mates, 9-10 de 17800 Olot,
representada pel senyor Josep Serra Puigdemont els contractes menors de
manteniment dels ascensors situats a la Biblioteca Pública i a l'edifici de Benestar
Social, pel preu i condicions que tot seguit es ressenyen:
a) El preu anual pel manteniment de les instal·lacions és de 1.597,20 euros la
instal·lació de la Biblioteca Pública i de 1.742,40 euros la instal·lació de l'edifici de
Benestar Social, amb càrrec a la partida 11.920.21200 “conservació dependències
municipals”.
b) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir del
segon any de contracte.
c) La durada dels contractes s’estableix pel període de quatre anys prorrogables any a
any fins a un màxim de sis a partir de les dates de la signatura dels contractes.
d) L'inici dels contractes serà amb efectes a partir de l'1 de gener de 2013.
e) El contracte de manteniment inclou:
e.1) Visites periòdiques de manteniment prestant especial atenció a l’estat dels cables,
enclavaments mecànics i elèctrics, frens i tots els dispositius de seguretat de l’aparell,
també es greixaran tos els elements que ho necessitin.
e.2) Manteniment preventiu, consistirà en la verificació de la instal·lació elèctrica i
òrgans mecànics, l’ajustament, reparació o substitució de les peces abans que el seu
estat pugui ocasionar avaries o anormalitats en el seu funcionament.
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e.3) Atenció a trucades per averies que es produeixin entre les revisions periòdiques,
en hores laborables, així mateix el contracte posa a disposició un servei d’emergències
24 hores al dia 365 dies a l’any, per atendre trucades d’emergència, entenent com a
tal, les referides a persones tancades a la cabina, mobilitat d’usuaris discapacitats o
altres incidències que impliquin gravetat o urgència.
e.4) Reparació i substitució de peces o elements subjectes a desgast quan sigui
necessari per a mantenir la instal·lació en el seu estat original i en bones condicions de
funcionament i seguretat.
e.5) Assistència a la Delegació d’Indústria en les visites a les instal·lacions.
Segon.- Facultar al senyor Juli Fernández i 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.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Àrea de Comptabilitat, a la directora de la
Biblioteca Pública, a la Cap de Benestar Social i a l'empresa Ascensors Serra, SA.

11.3 CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA
CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS DE LA CUINA DEL CEIP PIVERD, SITUAT AL
CARRER DE VICENS ROURE I ARMADA.- Aprovació.Vist el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà on
s'estableix que l'Ajuntament de Palafrugell ha d'assumir les despeses derivades del
manteniment de la campana extractora de fums de la cuina.
Atès que és necessari disposar d'un contracte de manteniment de la campana
extractora de la cuina del CEIP PI VERD.
Atès que l'empresa instal·ladora de la campana extractora, Servei Tècnic Vidal i Porta,
SL, ha presentat oferta pel desenvolupament del servei de manteniment preventiu del
sistema per un preu anual impostos inclosos de 1.396,34 euros.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del sector públic.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa SERVEI TÈCNIC VIDAL I PORTA, SL CIF número B64917833, amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 289 Dreta Entresòl de
08014 de Barcelona, representada pel senyor Fidel Vidal Porta, el contracte menor de
manteniment de la campana extractora de la cuina del CEIP PIVERD, situat al carrer
de Vicens Roure i Armada, pel preu i condicions que tot seguit es ressenyen:
a) El preu anual pel manteniment de la instal·lació és de 1.396,34 euros impostos
inclosos.
b) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir del
segon any de contracte.
c) La durada del contracte s’estableix pel període de quatre anys prorrogable any a
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any fins a un màxim de sis a partir de la data de la signatura del contracte.
d) L'inici del contracte serà amb efectes d'1 de gener de 2013
e) Els treballs de manteniment preventiu s'efectuaran un cop a l'any i inclouen:
– Transport i desplaçaments dels tècnics.
– Substitució de turbina existent per una de nova, model 18/9 amb normativa
400º/2h, fent un repàs de la caixa.
– Substitució de la junta elàstica que està ubicada a l'entrada i a la sortida de la
caixa.
– Substitució de les corretges per unes de noves.
– Plena disposició d'una turbina del mateix model pel seu recanvi.
f) Queden fora del contracte de manteniment els següents conceptes:
– Les peces de recanvi i material consumible (gas refrigerant, termòstats, ...)
– El manteniment de les instal·lacions elèctriques externes a l'equip.
– Les reparacions ocasionades derivades de la incorrecta utilització dels equips i
maquinària.
– Les connexions errònies realitzades per personal aliè a l'empresa.
– El cost de la reparació de les avaries ocasionades per problemes derivats de la
instal·lació elèctrica.
g) Aquesta despesa es consignarà a la partida pressupostària “conservació edificis
ensenyament 33.321.21200” del Pressupost de despeses de 2013.
Segon.- Facultar al senyor Juli Fernández i 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.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció del CEIP PIVERD, a la cap d'àrea
d'EDUCACIÓ, a l'Àrea de Rendes de l'Ajuntament de Palafrugell i a l’empresa SERVEI
TÈCNIC VIDAL I PORTA, SL

12.- RENDES
12.1 EXACCIONS – Reclamacions.12.1.1 RECLAMACIÓ JOIKIM 98 SL APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
DUPLICATS
Vist que en data 21 de juny de 2012 és van pagar mitjançant transferència bancària
els rebuts núm. 576835 i 576836 a nom de la societat JOIKIM 98 SL, en concepte
d'IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana ), per un import de 581,19 i
32,46 Euros, respectivament.
Vist que posteriorment en data 06 d'octubre de 2012 es va efectuar una transferència
bancària a nom de la societat JOIKIM 98 SL, en concepte d'IBI, per un import de
610,25 i 34,08 Euros respectivament.
Atès que es comprova que la societat JOIKIM 98 SL, no té cap deute pendent de
pagament.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la societat de JOIKIM
98, SL amb NIF núm. B17534496, per un import SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS------------644,33 €, segons el detall següent:
REBUT ANY

CONTRIBUENT

IMPORT
RECÀRREC
PRINCIPAL

TOTAL

576835 2012

JOIKIM 98 SL

581,19 €

29,06 €

610,25 €

576836 2012

JOIKIM 98 SL

32,46 €

1,62 €

34,08 €

30,68 €

644,33 €

TOTAL..................: 613,65 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.2 RECLAMACIONS Mª
D'INGRESSOS DUPLICATS

DEL

CARMEN

PAZ

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15435 de data 16 de novembre de
2012, presentada per la senyora PAZ ATENCIA, Mª DEL CARMEN, en la qual sol·licita
la devolució del pagament efectuat de manera duplicada del IBI ( Impost sobre bens
immobles de naturalesa urbana ) corresponent a l'any 2012.
Atès que en data 2 d'octubre de 2012, és pagar en la recaptació municipal el rebut
núm. 581731 a nom de la senyora PAZ ATENCIA, Mª DEL CARMEN per un import de
319,80 Euros i que posteriorment el dia 6 d'octubre de 2012 és va efectuar una
transferència bancaria pel mateix concepte i import.
Vist que la senyora PAZ ATENCIA, Mª DEL CARMEN, no té pendent cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora PAZ
ATENCIA, Mª DEL CARMEN, per un import de 319,80 Euros, en concepte d'IBI i
segons el detall següent i previ retorn de l'original del rebut 581731:
REBUT

IMPORT PRINCIPAL

RECÀRREC

TOTAL

581731

304,57 €

15,23 €

319,80 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.3 RECLAMACIÓ PEDRO AEDO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS I
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NOVA LIQUIDACIÓ
Vist el rebut pagat en data 02 de juliol de 2012 a nom del senyor AEDO MONSALVE,
PEDRO, per import de 49,60 Euros i en concepte de Taxa per entrada de vehicles,
corresponent a l’any 2012.
Atès que l'immoble va ser venut en data 28 de novembre de 2011, i per tant el rebut
en concepte de Taxa per entrada de vehicles, l'any 2012, no s'ha generat
correctament.
Atès que es comprova que el senyor AEDO MONSALVE, PEDRO no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor AEDO
MONSALVE, PEDRO, en concepte de Taxa per entrada de vehicles per un import
de----------QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS-----49,60 euros, i
previ retorn de l’original del rebut 559863.
Segon.- Aprovar una nova liquidació corresponent a l'exercici 2012, a nom de la
senyora GARCIA PAGES, MARIA, tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà
de fer efectiva fins a la seva notificació expressa:
ANY

CONTRIBUENT

2012 GARCIA
MARIA

CONCEPTE

IMPORT

PAGES, Entrada de vehicles – 1ª Categoria
cr. Sense placa de gual, fins a 3 vehicles i
fins a 4 mestres.
49,60 €

Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.4 RECLAMACIÓ DIADEMAR 2000 SL DESESTIMAR RECURS PROVISIÓ
CONSTRENYIMENT REBUT 530667
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 7740 de data 29 de maig de 2012,
presentada pel senyor GANDUXER FLORIACH, MARIANO en representació de la
societat DIADEMAR 2000 SL, en la qual presenta recurs contra la provisió de
constrenyiment vers el rebut núm. 530667 en concepte d'IBI ( Impost sobre bens
immobles de naturalesa urbana ) corresponent als anys 2008, 2009, 2010 i 2011.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 16 de novembre de 2012, que
diu textualment el següent: “El recurs demana la suspensió del procediment, al·legant
que l’Ajuntament de Palafrugell va acordar la suspensió i les liquidacions es troben
garantides. De l’examen de l’expedient, resulta que per Acord de la Junta de Govern
Local de Palafrugell, de data 24/11/2011, s’estimava la instància presentada per la
societat en data 14/07/2011, donat de baixa les liquidacions anteriors, dels anys 2007
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a 2010, i acordant entre altres punts, el següent:
Aprovar la devolució a favor de DIADEMAR 2000 SL prèvia presentació de les cartes
de pagament originals dels avals bancaris dipositats a la Tresoreria Municipal d’acord
amb el següent detall:
Data constitució garantia
Import aval
16/03/2011
20.393,00 €
25/07/2011
1.388,29 €
L’acord va ser notificat a la societat en data 15/12/2011. Igualment, per acord de
28/03/2012, del Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, en
procediment 242/11, es va acordar acabat el procediment judicial per reconèixer
l’Administració demandada la pretensió del recurrent, referit a les liquidacions d’Impost
sobre Béns Immobles 2007-2010.
Aprovada la nova liquidació, en aquest cas dels exercicis 2008-2011, notificada el
02/02/2012, va ser novament objecte d’impugnació, i el recurs de reposició va ser
íntegrament desestimat per acord de la Junta de Govern Local de 28/06/2012 (notificat
en data 12/07/2012). Igualment s’impugna ara la provisió de constrenyiment, que no es
va pagar en els terminis legals de l'article núm. 62 punt 5 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició
següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la
identificació del deutor o del deute constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
procediment de constrenyiment.
Segon.- Informar a l’interessat que contra la desestimació del recurs de reposició no
es podrà interposar el mateix recurs.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació Municipal.

12.1.5 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS LLAR D'INFANTS BELLUGUETS

12.1.6 COMPENSACIÓ D'OFICI DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS EN
CONCEPTE D'IBI AMB DEUTES PENDENTS EN FASE EXECUTIVA, GLENN
TAYLOR.Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2012
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Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2012, pel qual s'aprova
la devolució d'ingressos indeguts corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles
Urbana, a favor del senyor GLENN TAYLOR, per un import total de 1.879,26 euros.
Atès que es comprova que el senyor TAYLOR té deutes pendents en fase executiva al
servei de Recaptació municipal, en concret les liquidacions d'IBI núm. 531219 i
549326.
Vist l’article 73.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que diu
textualment:
Article 73. Compensació d'ofici.
1. L'Administració tributària compensarà d'ofici els deutes tributaris que estiguin en
període executiu.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal del senyor
GLENN TAYLOR amb devolució d’ingressos indeguts aprovada en la Junta de Govern
Local de data 23/2/2012, d'import 1.879,26 euros.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Tresoreria i Recaptació, als efectes oportuns.

12.1.7 RECLAMACIÓ. VARIS
DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ

APROVACIÓ

QUOTA

REDUÏDA

PER

ÚS

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a
efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents
immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
141,80 €.
b)Quotes reduïdes
1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
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el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3.Per cada habitatge independent de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin a la
vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació d’aquesta
reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment dels
requisits.
Vist l’informe emès per l’ Auxiliar Tècnica de Medi Ambient pel qual es comprova que
les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
registre

Titular

Reducció
aplicar

a Import
retornar

15639

GARCIA SANZ TERESA

30,00%

42,54 €

15415

JORDI MIRÓ ANNA

30,00%

42,54 €

15535

MARTÍ COROMINAS ROBERT

60,00%

85,08 €

14777

MELCHOR SÁNCHEZ MANUEL

60,00%

85,08 €

15099

MUELLER
MARIANA

KATZEMICH 60,00%

85,08 €

14707

SUBIRANAS MALLEU FERRAN

20,00%

28,36 €

14815

ZADROZNY NADJA ILA

60,00%

85,08 €

a

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran ingressats en
els comptes bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

12.1.8 RECLAMACIÓ JOSE
INGRESSOS INDEGUTS ICIO

ANTONIO

ARANDA

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14517 de data 29 d'octubre de 2012,
presentada pel senyor ARANDA REYES, JOSE ANTONIO, sol·licitant la devolució de
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l'ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) pagat en relació a
l'expedient núm. 290/08 atesa la desestimació de l'obra.
Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics en data 20 de setembre de 2011, que diu
textualment: “En data 5 de mayo de 2008 i amb número de registre d’entrada 7209/08,
el senyor Jose Antonio Aranda Reyes i Mª Dolors Martín Sánchez van sol·licitar la
llicència municipal d’obres majors expedient número 290/08, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar amb piscina i local comercial situat al carrer Àngel Guimerà
número 45 de Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per
expedient d’obra major 155,70 € i en concepte de placa d’obra 15,10 €.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2008 va ser
concedida la llicència d’obres amb número d’expedient 290/08, condicionada, entre
d’altres coses, a dipositar la quantitat de 6.000 € en concepte de garantia per la
correcta reposició de les obres d'urbanització.
En data 3 de setembre de 2008, Jose Antonio Aranda Reyes i Mª Dolors Martín
Sánchez van dipositar 6.000 € en la Tresoreria d’aquest Ajuntament, donant
compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 290/08.
En data 14 d’agost de 2008 es va liquidar en concepte d’ I.C.I.O. la quantitat de
11.250,54 € aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de referència de les obres
(288.475,30 €).
Atès que en data 9 de setembre de 2010 el senyor Jose Antonio Aranda Reyes, va
presentar instància comunicant el desistiment de la llicència amb expedient número
290/08, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar amb piscina i local comercial al
carrer Àngel Guimerà núm. 45 de Palafrugell.
Atès que en data 21 de setembre de 2009 amb número de registre de sortida 13565,
els Serveis Tècnics Municipals van comunicar al senyor Aranda que per tal d’atendre
la seva petició caldria prèviament executar correctament la vorera i tancar el solar amb
una paret de 2 metres d’altura, remolinada i pintada, com si es tractés d’una façana,
d’acord amb el que estableix l’article 156 del POUM.
En data 29 d’octubre de 2012 i amb número de registre d’entrada 14517/12, el senyor
Jose Antonio Aranda Reyes, va presentar instància comunicant que per tal de poder
donar compliment al requeriment fet pels Serveis Tècnic Municipals, sol·licita la
devolució de la quantitat liquidada en concepte d’ ICIO, i es compromet a no sol·licitar
la devolució de l’aval dipositat fins a la finalització dels treballs requerits per
l’Ajuntament.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals es pot constatar que, en data d’avui, les obres encara no s’han iniciat, pel
que es pot donar per desistida la llicència i es considera que es pot retornar la
quantitat de 11.250,54 € liquidada en concepte d’ ICIO.
Atès que es comprova que el senyor ARANDA REYES, JOSE ANTONIO, 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 ARANDA
REYES, JOSE ANTONIO, per un import de ONCE MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS------11.250,54-----, en concepte
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d'ICIO i prèvia presentació de l’original de la carta de pagament de data 14/08/08.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipal.

12.1.9 RECLAMACIÓ MARTÍNEZ LARA FRANCISCO. REPRESENTANT
ANASTASIO GUIRADO AMADOR. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ 3R. I 4T.TRIM/2011
AIGUA 4T. TRIM/11 I NOVA LIQUIDACIÓ 1R. TRIM/12. REBUTS AIGUA PER FUITA.
Estimació.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 6992 de data 11 de
maig de 2012 a nom de FRANCISCO MARTÍNEZ LARA, representat per GUIRADO
AMADOR ANASTASIO, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de
subministrament d’aigua del 3r. I 4t. Trimestre de 2011 i 1r. Trimestre de 2012 amb
núm. de pòlissa 4457901.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita. En contestació a la instància de data 15
de maig a nom de ANASTASIO GUIRADO AMADOR del cr. Pompeu Fabra 44 B/A A,
de Palafrugell sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d'aigua dels períodes 2011/03, 2011/04 i 2012/01 al·legant que l´ excés de consum és
degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions interiors.
El client efectua els pagaments al compte.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d´ aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
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manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
Procedim a fer els càlculs de la noves liquidacions corresponents als trimestres
2011/03, 2011/04 i 2012/01 per fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut corresponent al 2012/01.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per fuita a favor de l’interessat
i en conseqüència retornar la diferència entre el consum real i la nova factura per un
import total de 196,55 euros, que seran ingressats en el compte corrent de
l’interessat, d’acord amb el següent detall:
Tarifa
4457901
M3. Consum
2011/03
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

Consum Real

Nova factura

71

71

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
11,00 11,95 €
49,49 €
3,96 €

30,00
31,00
0,00

7,20 €
7,23 €
20,15 €
0,00 €
34,58 €
2,77 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,33 €

1,84 €
0,33 €

Servei prevenció Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

10,57 €

6,85 €

Brosses

34,5000

34,50 €

34,50 €

Imports Cànon
ACA-Tram mínim
ACA Tram 1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Tipus fuita (excés mínim)
ACA-Tram Mínim
ACA Tram 1

0,3999
0,3999
0,8472
2,1180
0,4236
0,4179
0,4179
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10,00
6,00
13,00
9,00
8,00
6,00

4,00 €
2,40 €
11,01 €
19,06 €
0,00 €
3,34 €
2,51 €

10,00
2,00
0,00
0,00
26,00
8,00
0,00

4,00 €
0,80 €
0,00 €
0,00 €
11,01 €
3,34 €
0,00 €
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ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus fuita (excés mínim)
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,8854
2,2135
0,43

11,00 9,74 €
8,00 17,71 €
0,00 €
69,77 €
5,58 €
176,05 €

4457901
M3. Consum
2011/04

Tarifa

Consum Real

Nova factura

71

71

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Total aigua
IVA aigua

0,00
0,00
25,00
71,00

0,00 €
0,00 €
10,76 €
29,91 €
2,39 €
113,17 €

7,20
0,3615 30,00
0,6500 30,00
1,0863 29,00

7,20 €
10,85 €
19,50 €
31,50 €
69,05 €
5,52 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,33 €

1,84 €
0,33 €

Servei prevenció Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

15,46 €

7,75 €

Brosses

34,5000

35,45 €

34,45 €

Imports Cànon
ACA-Tram mínim
ACA Tram 1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Tipus fuita (excés mínim)
ACA-Tram Mínim
ACA Tram 1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Tipus fuita (excés mínim)
Total cànon

0,4179
0,4179
0,8854
2,2135
0,4303
0,4339
0,4339
0,9192
2,2980
0,4596
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4,00
2,00
6,00
7,00
14,00
7,00
14,00
35,00

1,67 €
0,84 €
5,31 €
15,49 €
0,00 €
6,07 €
3,04 €
12,87 €
80,43 €
0,00 €
125,73 €

30,00
31,00
0,5

4,00
0,00
0,00
0,00
15,00
14,00
0,00
0,00
0,00
56,00
89,00

7,20 €
5,42 €
20,15 €
5,43 €
38,20 €
3,06 €

1,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6,45 €
6,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25,74 €
39,94 €
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IVA cànon
TOTAL REBUT

10,06 €
263,44 €

3,20 €
129,77 €

Segon.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
4457901
2012/01
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Total aigua
IVA aigua

Tarifa

Consum Real
95

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

30,00
30,00
35,00

7,20 €
10,85 €
19,50 €
38,02 €
75,57 €
6,05 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,33 €

Servei prevenció Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

17,09 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Imports Cànon
ACA-Tram Mínim
ACA Tram 1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Tipus fuita (excés mínim)
ACA-Tram Mínim
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
Tipus fuita (excés mínim)
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4339
0,4339
0,9192
2,2980
0,4596
0,4469
0,4469
1,0112
2,5280
0,5056
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15,00
7,00
15,00
41,00

6,51 €
3,04 €
13,79 €
94,22 €

3,0000
2,0000
3,0000
9,0000

1,34 €
0,89 €
3,03 €
22,75 €
145,57 €
11,65 €
293,54 €
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Tercer.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
4457901
2012/01
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Total aigua
IVA aigua

Tarifa

Nova factura
95

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

30,00
65,00
0,00

7,20 €
7,23 €
42,25 €
0,00 €
56,68 €
4,53 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,33 €

Servei prevenció Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

12,37 €

Brosses

35,4500

35,45 €

Imports Cànon
ACA-Tram Mínim
ACA Tram 1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
Tipus fuita (excés mínim)
ACA-Tram Mínim
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
Tipus fuita (excés mínim)
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4339
0,4339
0,9192
2,2980
0,4596
0,4469
0,4469
1,0112
2,5280
0,5056

15,00
2,00
0,00
0,00
61,00
3,00
0,00
0,00
0,00
14,00
95

6,51 €
0,87 €
0,00 €
0,00 €
28,04 €
1,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,08 €
43,83 €
3,51 €
158,54 €

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

12.2 LIQUIDACIONS RENDES NOVEMBRE DE 2012.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de
novembre 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

20005

Altres Interessos de demora

87,35

20006

Altres Recàrrecs de Constrenyiment

324,80

Cànon dret de superfície tanatori municipal

15.174,68

40

Entrada de vehicles

174,40

39907

Execució Subsidiària

1.623,38

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

4.689,85

11400

IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua

5.685,06

39917

Multa Coercitiva

1.200,00

90

Sancions Urbanístiques

5.000,00

31401

Taxa Ajuntament Escorxador

1.643,91

61

Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials

1.301,53

20302

Taxa Generalitat Escorxador

121,80

Total general

37.026,76
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12.3 PADRÓ IAE 3R TRIMESTRE 2012. Aprovació.Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents
al tercer 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 competència dels Ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2012, pels següents
imports:
EXERCICI 2012

Q. MUNICIPAL

R. PROVINCIAL

Tercer Trimestre

390,97€

112,44€

DEUTE
TRIBUTARI
503,41€

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

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

Import

Text lliure

2012 71 155 22721

2.178,40

SEÑALES GIROD SL. ADQUISICIO BALISSES
BLAVES PER REPOSICIO (AS)

2012 12 920 62600

9.982,74

CASTILLA SOFTWARE SL. MODUL DE GESTIO
DEL TEMPS PER PROGRAMARI DE GESTIO
DE PERSONAL (AS)

2012 71 155 61900

1.586,50

ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
ADEQUACIO INSTAL.LACIO EXTERIOR BAIXA
TENSIO CEIP BARCELO MATAS, SEGONS
REVISIO ECA (AS)

2012 71 155 21000

6.199,07

PAVIMENTS
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PANOTS PREFABRICATS PER REPARACIO I
ACCESSIBILITAT VORERES AL MUNICIPI (AS)
2012 11 920 21600

2.407,90

TOTAL

22.354,61

ESTANYS BLAUS SL. MANTENIMENT ANUAL
VmWare.(IN)

13.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/137 per un
import total de 508.903,71 euros.
Aplicació
2012
22711

72

Import
170
32.266,37

2012
71
22101

161

2012
33
22601

321

2012
34
22001

321

2012
71
22700

162

2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700

336

311.351,51

6.400,00

26.288,96

39.728,75
40.444,72

10

58,42
10

925
584,24

10

924
350,54

10

924
58,42

11

920
2.811,12

12

934
292,12

Text lliure
GESTIO AMBIENTAL RESIDU SL. GESTIO
DEIXALLERIA, AMORT, REC PAPER VIDRE
CARTRO FOR I LLOGUER CONTENIDORS (MA)
MANCOM.-INTERM.AIGUES.
SUBMINISTRAMENT EN ALTA 3R TRIM/2012 I
REGULARITZACIO LECTURA COMPTADOR
CANTALLOPS (RM)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA.
UEC.
OCTUBRE 2012 (ED)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS OCTUBRE 2012
(ED)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS I CANON GENERALITAT
OCTUBRE 2012 (AS)
TOTAL EULEN
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
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2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22720
2012
22730
2012
22740
2012
22760
2012
22770
2012
22780
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700

31

924
58,42

20

231
116,85

32

430

32

432

1.460,58
1.237,83
33

321
5.113,52

33

321

33

321

5.113,52
5.113,52
33

321
194,85

33

321

33

321

2.511,31
4.274,06
34

321
1.959,62

34

321

44

332

1.959,62
1.402,16
45

331
350,54

46

335

47

332

1.372,95
292,12
47

332
58,42

52

231

52

234

457,59
233,70
61

337
1.022,41

81

2012
72
22711
2012
43
41004

130
1.986,27

170
32.819,90
491
19.603,50

EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)
EULEN SL. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2012 (AS)

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

GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA. AMORT MATERIAL. PAP VIDRE
CARTRO FORM I LLOGUER CONTENIDOR
(MA)
INSTITUT
MUNICIPAL
D'EDUCACIO.
2a
APORTACIO MUNICIPAL 2012 (50%)
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TOTAL

508.903,71

14.- PROPOSTES URGENTS
14.1 CONTRACTACIÓ
14.1.1 CONTRACTE MENOR D'OBRES PELS TREBALLS D'ACABAMENT DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR VILA-SECA DE PALAFRUGELL.Adjudicació.
Vist la necessitat de procedir a l’execució de la següent despesa: Treballs
d’acabament enllumenat públic del sector Vila-seca de Palafrugell.
Vist el pressupost presentat per l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, amb
NIF número B-17378621, per realitzar el contracte menor d'obres pels treballs
d’acabament de l'enllumenat públic del sector Vila-seca de Palafrugell.
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.- Adjudicar el contracte menor d’obres pels treballs d’acabament de
l’enllumenat públic a Vila-seca de Palafrugell, a ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL,
amb número de NIF B-17378621, amb domicili fiscal al carrer del Gas, 7 B (17200)
Palafrugell, pel preu de 11.956,87 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905
“Millores urbanes-Pla de qualitat urbana”, del Pressupost Municipal.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i al Cap de l’Àrea de
Secretaria.

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