Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20
DE DESEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/51
Dia i hora: 20/12/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
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:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí, del dia 20 de
desembre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 13
de desembre 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 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 592/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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Vista la instància presentada en data 29 de novembre de 2012, amb registre d’entrada
número 15968, pel senyor Jaime Minguez Mira, en representació de la senyora
Concepció Mira Carbonell, sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000.-€ dipositada
en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 592/10, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada
en data 20 de maig de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 13 de
desembre de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 8 de juny de 2011 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 29 de novembre de 2012, amb
registre d’entrada número 15968, pel senyor Jaime Minguez Mira, en representació de
la senyora Concepció Mira Carbonell, i retornar la garantia de 3.000.-€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 592/10, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En
el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer
l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Jaime Minguez Mira, en representació de
la senyora Concepció Mira Carbonell i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 308/07. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 23 d’agost de 2012, amb registre d’entrada
número 11547/12, per la societat Endesa Distribución Eléctrica, S.L. amb CIF núm. B82.846.817, sol·licitant la devolució de la garantia de 60.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 308/07, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 17
de maig de 2007.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1881/12 de data 31 de juliol de 2012, es
va concedir la llicència de primera utilització d’edificis.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 14 de
desembre de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 60.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 20 de juny de 2007
per garantir la correcta execució de les obres i un correcte tractament paisatgístic.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 23 d’agost de 2012, amb registre
d’entrada número 11547/12, per la societat Endesa Distribución Eléctrica, S.L. amb
CIF núm. B-82.846.817, i retornar la garantia de 60.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 308/07, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit
de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la societat Endesa Distribución Eléctrica, S.L., i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 468/12.- 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: CC.PP. Lepanto 5-7
DNI: H-17.278.458
Representat per :Finques Esteba S.C.
DNI: J-17.860.461
Obra Instal·lació de claraboia de 6 m2 a pati interior d'edifici de PB+2PP deixant la
ventilació adequada
Carrer Lepant, 7
Població: CALELLA
Expedient núm. 468/12
Elements de tribut
Obra Menor
47,80 €
Runes
9,04 €
I.C.I.O. m.
96,41 €
Factura taxes tramitació
114,90 €
diferència Obra Menor
a Obra Major
Placa obra
15,80 €
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2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 145/99.-

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: Josep Lucio Saez Revuelta
Representat per :
Obra Construcció d'un habitatge unifamiliar
Carrer Isabel II, 3
Expedient núm. 145/99 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

Població: PALAFRUGELL

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE
L’EDIFICI DEL LOCAL SOCIAL DE L’AVAC, A CALELLA. Aprovació.Vista la memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica de l’edifici del local
social de l’AVAC, a Calella, 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
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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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 local
social de l’AVAC, a Calella, redactada pels tècnics de l’Àrea de Projectes i Obres de
l’Ajuntament de Palafrugell.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DELS RECINTES
TANCATS, PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 de novembre de 2012, va
iniciar procediment obert per la contractació dels serveis de manteniment i conservació
de la jardineria dels recintes tancats, propietat de l’Ajuntament de Palafrugell, i amb un
preu de licitació de 49.650,00 euros (IVA inclòs).
Atès que dins del termini legal atorgat, ha presentat oferta l’empresa següent:
– CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ (Centre Especial de Treball
Tramuntana de Palafrugell (P-6700009A).
Atès l'informe emès el dia 18 de desembre de 2012 per la Cap de l’Àrea de Benestar
Social conforme informa favorablement la contractació de l'empresa CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ (Centre Especial de Treball Tramuntana de
Palafrugell), i que literalment diu:
S’ha procedit a valorar l’única plica presentada al concurs del servei de manteniment
dels jardins tancats de Palafrugell, a nom del Consell Comarcal del Baix Empordà
(Centre Especial de Treball Tramuntana) i partint dels criteris per a l’adjudicació del
servei.
Oferta Econòmica, criteri avaluable de forma automàtica.
La proposta del preu anual del servei és de 49.500 € (10 % iva inclòs), que representa
una baixa del 3 per mil. Puntuació 45 punts
Qualitat Tècnica de la proposta: la proposta exposa l’organització del
desenvolupament del servei, el desplegament de mitjans humans i de maquinària i el
mètode de control i seguiment dels treballs executats:
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 Equip de treball format per un oficial de primera i 3 operaris, amb formació
reconeguda per a exercir els treballs requerits.
 Proposta de models de fulls de control d’execució de les tasques de
manteniment, models de fulls de control de consumibles. Puntuació 20 punts.
Propostes de Millora
1.
Col·laboració amb els centres escolars en la celebració de jornades d’educació
ambiental com per exemple la “festa de l’arbre” mitjançant l’oferiment de material
vegetal i substrats i suport de ma d’obra per la plantació i manteniment .
2.
Proposta de col·laboració en la celebració d’una jornada cívica amb els alumnes
de les escoles d’ensenyament primari .
3.
Proposta de priorització del control de plagues mitjançant les pràctiques de lluita
integrada: alliberament d’enemics naturals i reducció d’ús de productes químics .
4.
Disponibilitat d’incrementar els recursos materials i humans per afrontar serveis
extraordinaris i acumulacions puntuals de feina.
5.
Proposta d’encoixinament de parterres amb restes vegetals procedents de
trituració (mulching)
6.
Compromís de no utilitzar espècies al·lòctones i de substituir paulatinament les
existents.
7.
Utilització de maquinària elèctrica: tallatanques i podadores.
Puntuació 20 punts.
La puntuació obtinguda és de 85 punts sobre 100.
Vist que la proposta presentada pel Consell Comarcal del Baix Empordà (Centre
Especial de Treball Tramuntana) s’ajusta a les condicions fixades al Plec de
Prescripcions Tècniques i Administratives-Econòmiques, la tècnica sotasignant
proposa a la junta de govern local la contractació del servei de neteja i manteniment
dels recintes tancats de Palafrugell a aquesta entitat, amb les següents condicions:

El preu anual del servei impostos inclosos és de 49.500€.
 L’adjudicatari complirà amb les obligacions que fixa el Plec de Condicions
Tècniques i Administratives del servei.
L’inici del servei serà l’01 de gener de 2013.
 El servei estarà composat per 1 oficial i 3 auxiliars de jardineria i disposaran de
tècnics de suport per a qualsevol situació o consulta .
 L’empresa es compromet a disposar de tots els vehicles, maquinària i utillatge
necessaris per a un correcte desenvolupament del servei.
 L’horari de treball serà el següent: de febrer a novembre de 07 a 15 hores i la
resta de l’any de 07.30 a 15.30 hores.
 La planificació anual dels treballs, la distribució de tasques i els models de
seguiment de treball proposats són acceptats per l’Àrea de Serveis Municipals, tot i
així, prèviament a l’inici del servei, l’adjudicatari es reunirà amb els tècnics municipals
per consensuar el seguiment del servei i la comunicació entre ambdues parts.
Les millores sense cost per l’Ajuntament que efectuarà l’adjudicatari, seran les
següents:
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1.
Col·laboració amb els centres escolars en la celebració de jornades d’educació
ambiental com per exemple la “festa de l’arbre” mitjançant l’oferiment de material
vegetal i substrats i suport de ma d’obra per la plantació i manteniment .
2.
Proposta de col·laboració en la celebració d’una jornada cívica amb els alumnes
de les escoles d’ensenyament primari .
3.
Proposta de priorització del control de plagues mitjançant les pràctiques de lluita
integrada: alliberament d’enemics naturals i reducció d’ús de productes químics .
4.
Disponibilitat d’incrementar els recursos materials i humans per afrontar serveis
extraordinaris i acumulacions puntuals de feina.
5.
Proposta d’encoixinament de parterres amb restes vegetals procedents de
trituració (mulching)
6.
Compromís de no utilitzar espècies al·lòctones i de substituir paulatinament les
existents.
7.
Utilització de maquinària elèctrica: tallatanques i podadores.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar l'empresa CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ (Centre
Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell), amb NIF: P-6700009A, representada
pel senyor Joan Català Pagès, el contracte dels serveis de manteniment i conservació
de la jardineria dels recintes tancats, propietat de l’Ajuntament de Palafrugell, pel preu
de 49.500,00 € (IVA inclòs). La durada d’aquest contracte serà de dos anys
improrrogables (1+1), amb efectes del dia 1 de gener de 2013 i amb les condicions i
millores que consten a l'informe de la Cap de l'Àrea de Serveis Municipals.
Segon.- L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva de 2.250,00 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.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA EN
EL SECTOR PA 1.10 LA CRUILLA "SECTOR LA PUNXA".- Aprovació.
Atès que el dia 27 de setembre de 2012, s’ha aixecat acta, en què es fa constar que la
parcel·la situada en el sector PA 1-10 “La Cruïlla” (sector la Punxa) (17200) del nucli
de Palafrugell, presenta 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.
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a CETOSMEN SL, amb CIF número B-17476961, com a
representant el senyor Pere Espigul, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça
Prudenci Bertrana, 8 baixos (17001) de Girona, 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.

5.2 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER LA RETIRADA DE MATERIAL I
TANCAMENT DE LA FINCA SITUADA AL CARRER L'ESCALA, 1-5 AMB CARRER
PI I MARGALL, 141-143, A PALAFRUGELL.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la retirada de material i tancament de la
finca situada al carrer l’Escala, 1-5 amb carrer Pi i Margall 141-143, a Palafrugell,
d'acord amb l'informe valorat REF. V20-12, d'octubre de 2012, per valor de 8.058,70 €
IVA inclòs.
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.
Vista l'oferta presentada per ANEMCO SL, Construccions i promocions, 7.575,18
euros IVA inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l'empresa ANEMCO SL, Construccions i promocions,
amb domicili al carrer Mestre Sagrera, 47-53 baixos 1 (17200) PALAFRUGELL, amb
NIF: B-17284225, el contracte menor d'obres, per la retirada de material i tancament
de la finca situada al carrer l’Escala, 1-5 amb carrer Pi i Margall 141-143, a Palafrugell,
pel preu de 7.575,18 € IVA inclòs, el termini d'execució serà de 2 setmanes des de la
notificació de l'acord, amb càrrec a la partida 21 150 61905 “millores urbanes” del
Pressupost de despeses de l'Ajuntament.
Segon.- Atesa l'escassa quantia d'aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Tercer.- Facultar al 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.
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5.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PELLA I FORGAS, 14 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 20 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Pella i Forgas, 14 de Llafranc, i
s’observa que hi ha una tanca vegetal que sobrevola el mur i ocupa 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 CHARLOTE ANDREA RIMA, amb domicili al Pella i Forgas, 14
(17211) LLAFRANC, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que sobresurt de la finca situada al
carrer Pella i Forgas, 14 (17211) 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.

5.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER FARENA, 16 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 20 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Farena, 16 de Llafranc, i s’observa
que hi ha una tanca vegetal que sobrevola el mur i ocupa 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 MOLTAL, SL, amb NIF número B-41149477, amb domicili a
l’Avinguda Gran Via Carles III, 94 (08027) BARCELONA, perquè en el termini de 10
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca
vegetal que sobresurt de la finca situada al carrer Farena, 16 (17211) 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.
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5.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER SIRENA, 23 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 20 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Sirena, 23 de Llafranc, i s’observa
que hi ha una tanca arbustiva d’heura que s’està estenent per la vorera, impedint la
lliure circulació per la mateixa.
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 CLARA JOSEFA NADAL MERCADER, amb domicili al carrer Valls
i Colomer, 1 (17100) LA BISBAL D’EMPORDÀ, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca arbustiva que
sobresurt de la finca situada al carrer Sirena, 23 (17211) Llafranc, de forma que
aquesta no impedeixi la circulació dels vianants per la vorera, 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.

5.6 AUTORITZACIÓ A SANTFEBO SL PER L'INICI DELS TREBALLS A LES
INSTAL.LACIONS DEL FAR DE SANT SEBASTIÀ.- Aprovació.Atès que el dia 12 de desembre de 2012, registre d'entrada 16624, l'empresa
SANTFEBO SL, adjudicatària del concurs públic per a l'arrendament de part de les
instal.lacions del Far de Sant Sebastià, ha presentat escrit en què comunica que inicia
treballs d'enderroc de parts no estructurals i neteja de l'interior a l'hora que realitza, a
l'exterior, treballs de desbrossament i neteja del jardí, així com l'adequació al seu estat
actual.
Atès que existeix el vistiplau de l'Ajuntament de Palafrugell, als efectes de donar
compliment a la clàusula primera del contracte signat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Autoritzar a la mercantil SANTFEBO SL que abans del dia 31 de desembre de 2012,
iniciïn els treballs d'enderroc de parts no estructurals i neteja de l'interior a l'hora que
realitza, a l'exterior, treballs de desbrossament i neteja del jardí, així com l'adequació al
seu estat actual.

5.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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DEL CARRER PUNTA D'EN BLANC, 23 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 22 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Punta d’en Blanc, 23 de Llafranc, i
s’observa que la parcel·la té una tanca d’heura i uns llorers que s’està estenent per la
vorera, impedint la lliure circulació per la mateixa.
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 EULÀLIA ALSINA DACHS, amb domicili al carrer Lluçanes, 30
(08022) BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar l’heura i els llorers de la finca situada al
carrer Punta d’en Blanc, 23 (17211) Llafranc, de forma que aquests no impedeixin la
circulació dels vianants per la vorera, 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.

5.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PUNTA D'EN BLANC, 19 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 22 de novembre de 2012 la cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Punta d’en Blanc, 19 de Llafranc, i
s’observa que la parcel·la té una planta enfiladissa que s’està estenen per la vorera,
impedint la lliure circulació per la mateixa.
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 ORIOL PUIS ALSINA, amb domicili al carrer Collserola, 52
(08035) BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca enfiladissa de la finca situada al
carrer Punta d’en Blanc, 19 (17211) Llafranc, de forma que aquests no impedeixin la
circulació dels vianants per la vorera, 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.
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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5.9 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DE
L'AVINGUDA COSTA BRAVA, 40 DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 22 de novembre de 2012 la cap de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada a l’Avinguda Costa Brava, 40 de Calella, i
s’observa que en el costat dret del portal d’entrada del garatge de l’habitatge hi ha una
continuada pèrdua d’aigües plujanes a la vorera, representant un elevat risc de
caiguda pels vianants.
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 JOAN ROIG CIRCUNS, amb domicili a l’Avinguda de la Costa
Brava, 38 Esc. 1 Port. 1-3 (17210) CALELLA, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a canalitzar l’aigua de la pluja per
sota de la vorera, a fi i efecte d’eliminar l’actual risc de lliscament de la finca situada a
l’Avinguda Costa Brava, 40 (17210) 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 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.10 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CAMÍ FONDO, 37 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta,
en què fa constar que la finca situada al carrer Camí Fondo, 37 (17200) de Palafrugell,
s’observa que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a VILASECA LEMUS ASSOCIATS, SL, amb DNI número BJunta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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6317618, amb domicili al carrer Muntaner, 448 (08006) de Barcelona, perquè en el
termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar
comprovació per part d’una empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer
el tractament fitosanitari corresponent, a la finca situada al carrer Camí Fondo, 37 de
Palafrugell.
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.- BENESTAR SOCIAL
6.1 PRORROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA ESPAI DONA - SIAD, PER AL PERIODE DE L'1/01/2013 A
30/06/2013.- Aprovació.Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’agost de 2009, es va
aprovar el contracte menor de serveis per a la gestió del programa Espai Dona - SIAD
amb una vigència de dos anys complets (de l’1 d’octubre de 2009 a 30 de setembre de
2011), prorrogable anualment fins a dos anys si no es manifesta cap voluntat contrària,
per alguna de les parts, dos mesos abans de l’acabament del contracte.
Atès que en la Junta de Govern Local, del dia 1 de setembre de 2011, es va aprovar
una pròrroga del contracte menor de serveis per a la gestió del programa Espai Dona
– SIAD (de l'1 d’octubre de 2011 a 31 de desembre de 2011).
Atès que en la Junta de Govern Local, del dia 9 de setembre de 2011, es va aprovar la
modificació (reducció del 10 % del cost) i la pròrroga del contracte menor de serveis
per a la gestió del programa Espai Dona – SIAD (de l'1 de gener de 2012 a 30 de
setembre de 2012).
Atès que en la Junta de Govern Local del dia 16 d'agost de 2012 es va aprovar una
pròrroga de tres mesos, (de l'1 d'octubre a 31 de desembre de 2012), mantenint la
reducció d'un 10% del cost.
Atès que aquest Ajuntament vol prorrogar el contracte menor de serveis per a la gestió
del programa Espai Dona – SIAD, per un període de 6 mesos (de l'1 de gener de 2013
a 30 de juny de 2013).
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del programa Espai Dona –
SIAD per un període de sis mesos, de l'1 de gener de 2013 al 30 de juny de 2013 que
l'ajuntament de Palafrugell té contractat amb l’empresa IDENTITATS GIRONA SC
Professional, titular del NIF núm. J-17819830, amb domicili al carrer Empedrat 22, de
17160 Anglès.
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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Segon.- Aprovar una despesa total pel període de sis mesos, de 22.767,00 €, IVA
inclòs, (3.794,50 €/mensuals); amb càrrec de la partida 52 234 22604 “Despeses
funcionament Espai Dona” . El preu anual d'aquest contracte de serveis és de
45.534,00€.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord

6.2 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.- Adjudicació.Vist l’informe emès per la cap de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, de
l’ajuntament, en relació a la presentació d’ofertes per el contracte menor del “Servei de
suport als serveis socials d’atenció primària, de l’ajuntament de Palafrugell, per a la
implantació de la Llei de la Dependència”, pel període 2012-2013.
Vist que s’ha convidat a les següents empreses:
1. Cooperativa Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD)
2. Dinamització i Serveis Il·lusions, SL
3. Vanessa Fernández
Vist que Cooperativa Baix Empordà Assistència a Domicili (BEAD) i Dinamització i
Serveis Il·lusions, SL, no han presentat pressupost.
Atès que la senyora Vanessa FERNANDEZ RUIZ, ha presentat un pressupost anual
de 32.736,00 €, IVA inclòs.
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.- Aprovar l’expedient de contracte, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de suport als Serveis Socials d’Atenció Primària, de l’Ajuntament de
Palafrugell, per a la implantació de la Llei de la Dependència, 2012-2013.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a VANESSA FERNANDEZ RUIZ, i domicili al carrer
Ripollès 16, Urb. Mas Ambròs de Calonge (CP 17251), pel preu de trenta-dos mil setcents trenta-sis euros (32.736,00 €), IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta; i en el
que s’inclou salari, formació i quilometratge. Període del contracte: del 15 de desembre
de 2012 al 14 de desembre e 2013.
Tercer.- L’adjudicatari haurà de dipositar a la Tresoreria Municipal, una garantia
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012
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definitiva de 1.488,00 €, corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar de la notificació d’aquest acord, així com portar
certificat positiu d’obligacions tributàries i obligacions de la seguretat social.
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.

6.3 PRORROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS AMB
L'EMPRESA MEDIACION Y CONVIVENCIA SL, PELS SERVEIS DE GESTIÓ DE LA
MEDIACIÓ I LA CONVIVENCIA, A PALAFRUGELL, PER L'ANY 2013.- Aprovació.Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 12 de febrer de 2010,
d’adjudicació definitiva del servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament de
Palafrugell, a l’empresa “Mediación y Convivencia, SL”, per un període de dos anys,de
l’1 de gener de 2010 a 31 de desembre de 2011, prorrogable anualment, fins a dos
anys si no es manifesta cap voluntat contrària per alguna de les parts dos mesos
abans de l’acabament de contracte.
Atès que aquesta adjudicació definitiva es va fer per un import anual de 49.180,00€,
IVA inclòs.
Atesos els acords de les Juntes de Govern dels dies 12 de novembre de 2010 i 17 de
desembre de 2010, de modificació de l’import anual d’aquest contracte administratiu
(reducció d’un 10% del cost), passant a ser l’import anual del contracte 44.262,00€,
IVA inclòs.
Atès l’acord de la Junta de Govern del dia 9 de desembre de 2011, en el qual es va
aprovar la primera pròrroga d’aquest contracte de serveis, amb efectes del dia 1 de
gener de 2012 a 31 de desembre de 2012, per un import anual de 44.262,00€, IVA
inclòs.
Atès l’interès de l’ajuntament de Palafrugell, en prorrogar aquest contracte de serveis,
pel període de l’1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la segona pròrroga d’aquest contracte de serveis, amb efectes del
dia 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, per la quantitat de quarantacinc mil cinc-cents trenta-quatre euros, (45.534,00€), IVA inclòs, amb càrrec a la
partida pressupostària: 52.231.22604 (Despeses serveis mediació i convivència)
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.4 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, AMB L'ASSOCIACIO DE SUPORT
SOCIAL I PSICOLOGIC ESPAIS HUMANS, PER AL SERVEI D'ACOLLIDA A
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PALAFRUGELL, DURANT L'ANY 2013.- Aprovació.Atès l'interès de l'ajuntament de Palafrugell pel que fa a continuar disposant, durant
l'any 2013, d'un servei d'acollida, respectant el plantejament i estructura de treball que
s'ha realitzat fins ara, en funció del projecte Palafrugell Acull.
Vist el pressupost presentat per l'associació de suport social i psicològic Espais
Humans, per un import total per tot l'any 2013, de 8.160,00 euros, amb una dedicació
de 5 hores quinzenals d'un tècnic i 5 hores setmanals d'una agent d'acollida.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del contracte menor de serveis amb l'associació de
suport social i psicològic Espais Humans, per la prestació del servei d'acollida durant
l'any 2013, per un import total anual de 8.160,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 52.231.22608.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

6.5 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
GRAMC, PER L'ANY 2013.- Aprovació.Vista la proposta de contracte de serveis entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors
Estrangers), per al desenvolupament del programa d'integració socioescolar de
menors immigrats i el programa de suport psicosocial a ciutadanes extracomunitàries.
Vist el pressupost que ha presentat GRAMC per dur a terme aquests programes
durant l'any 2013, per un import de 5.500,00 euros.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de serveis entre l’ajuntament de Palafrugell i el GRAMC,
per a l’ any 2013.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària núm.: 52.231.48900, una
despesa de 5.500,00 euros, segons pressupost adjunt.
Tercer- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.- MEDI AMBIENT
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7.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA COMPOSTADOR PERSONES INSCRITES CAMPANYA
COMPOSTATGE PALAFRUGELL I PLA DE BARRIS.- Aprovació.Atès que el 2007 es va iniciar una campanya de compostatge casolà i que el 15 de
març de 2012 es va fer una nova campanya en l’àmbit de Pla de Barris.
Atès que per inscriure’s a la campanya i adquirir un compostador calia prèviament
efectuar el pagament d’una fiança de 30 euros (campanya 2007) i 20 euros (campanya
de 2012).
Atès que la devolució d’aquesta fiança s’efectua per mitjà de les visites
d’assessorament quan es comprova que les persones inscrites usen correctament el
compostador.
Atès tots els punts que s’han exposat anteriorment, es considera oportú, aprovar la
devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la taula
següent. El sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el document
informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es
detallen a la taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de
complimentar el document informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució
de la fiança.
Nº INSCRIPCIÓ CAMPANYA
2
177
3
AJ

COGNOM I NOM
Bermudez Martin, Rafa
Carreras Pallarès,Josep
Castell Ines, Rosa Mª
Dalmau Cruz, Quim

IMPORT
20 €
30 €
20 €
20 €

12
6
178
11
5
AJ

Feliu Canals, Vicenç
Garbayo Randez, Ôscar
Gomez Gomez,Santiago
Hogan , John Joseph
Llavià Colomer, Sílvia
Martí Corominas, Roberto

20 €
20 €
30 €
20 €
20 €
20 €

16
9
10
14
4
13

Martinez Colomer, Clotilde
Mató Massans, Josep Mª
Miró Ros, Montse
Nadal Boera, Sergi
Negre Ferrer, Eva
Peña Aguilar, Alfons

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
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15
1

Puig Girona, Pepita
Sierra Mayoral, Carlos

20 €
20 €

8
7

Tola, Francesco
Viladomat Amer, Salvador

20 €
20 €

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Tresoreria, l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de
Medi Ambient.

7.2 FELICITACIONS
BELLUGUETS

-

ESCOLA

CARRILET

I

ESCOLA

BRESSOL

ELS

Atès que des de l’any 1998 la Generalitat de Catalunya promou l’ambientalització
integral dels centres educatius mitjançant el Programa escoles verdes.
Atès que a Palafrugell els centres educatius públics han apostat fermament per
ambientalitzar els seus centres, integrar l’educació per a la sostenibilitat en el seu
projecte educatiu i treballar la sensibilització ambiental amb el seu alumnat.
Atès que enguany l’escola Carrilet i la llar d’infants Els Belluguets han rebut el distintiu
d’escola verda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Felicitar a l’escola Carrilet i a l’escola bressol Els Belluguets per haver obtingut el
distintiu d’escola verda.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 ESCORXADOR MUNICIPAL.- Autorització per sacrifici de bestiar.Vista la instància núm. 16584 de data 12 de desembre de 2012 presentada per
l'empresa J ROURA BAGUÉ, SL, sol·licitant l’ús de l’escorxador municipal per a
sacrifici de bestiar porcí, boví i oví.
Atès que l’escorxador municipal disposa dels mitjans materials i humans necessaris
per assumir el sacrifici sol·licitat per l'empresa J. ROURA BAGUÉ, SL
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Autoritzar a J ROURA BAGUÉ, SL a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal a
partir del dia 18 de desembre de 2012, per a sacrifici de bestiar porcí, oví i boví,
sempre i quan, i d’acord amb la normativa vigent, presenti la següent documentació:
Primer.- El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que
regenta.
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Segon.- El bestiar boví que es porti, haurà de disposar del document d’identificació
per a bovins (DIB), el qual acompanya a l’animal en el seu trasllat quan abandona
l’explotació.
En el DIB han de constar les dades de l’animal, els del titular o propietari i les de
l’explotació on residia.
El bestiar boví ha d’estar identificat individualment amb identificació auricular amb dos
cròtals amb idèntic codi numèric.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, al veterinari titular i a l'Àrea de Rendes
per al seu coneixement i efectes.

8.2 MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES I EQUIPS
DE LES LLUMENERES DEL MUNICIPI DE PALAFRUGELL FASE V – Aprovació.Vista la Memòria Valorada per a dur a terme els treballs de reposició de l'enllumenat
públic Fase V, redactada per a l'Àrea de Serveis Municipals d'aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la Memòria Valorada per a dur a terme els treballs de substitució de
llumeneres i equips de les llumeneres del municipi de Palafrugell Fase V, redactada
per l'Àrea de Serveis Municipals d'aquest Ajuntament amb un cost total de VUITANTAUN MIL TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (81.033,14 €), impostos
inclosos.

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓNS VARIS CONTRIBUENTS APROVAR APLICACIÓ QUOTA
REDUIDA TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
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
c) Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
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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
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
Atès que 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:
Número
registre

Número
pòlissa

TITULAR

Import

15997

4468918

AYMERICH
ISABEL

15933

4468014

CABRERA CORTÉS MANEL

42,54 €

16225

4473704

FIEGO PUJADAS JULI

42,54 €

16027

4471098

GUARDA
VICTORIA

16036

4465877

HARRISON DAVID

42,54 €

16041

4457024

OJUEL BOLAÑOS DAVID

42,54 €

16202

4457275

MARTÍNEZ FRAILE BENITO

42,54 €

16267

4473589

MATÓ TRILL ANNA MARIA

42,54 €

15983

4472581

MORALES SÁEZ ANTONIO

42,54 €

16210

4437043

ROCA SUQUET SANTIAGO

42,54 €

16010

4454231

SÁNCHEZ CAÑAS GABRIEL

42,54 €

16075

4467766

VELÁZQUEZ MOREU JUSTO JUAN 42,54 €

FUSTER

MACEDO

MARIA 42,54 €

NALDA 42,54 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 42,54.-€,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.
9.1.2 RECLAMACIÓ CARLES PRATS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS ESCOMBRARIES
Vista la resolució de l'alcaldia núm. 2012/2535 de data 17 d'octubre de 2012, en la
qual es dona de baixa del registre municipal d'activitats en l'expedient 718/86 al senyor
PRATS PLANA, CARLES, com a titular de l'establiment comercial ubicat al carrer
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Cavallers, número 21 de Palafrugell, amb data 31 d'agost de 2012.
Vist que en data 02 de juliol de 2012, es va pagar el rebut núm. 559199, per un import
de 229,24 Euros a nom del senyor PRATS PLANA, CARLES i en concepte de Taxa de
recollida d'escombraries industrials, corresponent a l'any 2012.
Atès que es comprova que el senyor PRATS PLANA, CARLES, 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 PRATS PLANA,
CARLES, per un import de CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN
CÈNTIMS---------57,31 €, en concepte de Taxa de recollida d'escombraries industrials i
previ retorn de l'original del rebut núm. 559199.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat, a la
Recaptació i Tresoreria Municipals.

9.1.3 RECLAMACIÓ. GUILLERMO POCH BATLLE. APROVACIÓ I COMPENSACIÓ
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.203 de data 4 de desembre de
2012, presentada pel senyor GUILLERMO POCH BATLLE, sol.licitant l’aplicació de la
quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques,
corresponent a l’immoble situat al carrer Unió, número 13.
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
c)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
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
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
període executiu.”
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Atès que es comprova que el senyor Guillermo Poch Batlle manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
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:
Número
pòlissa

TITULAR

Objecte tributari Import

4451265

POCH BATLLE GUILLERMO

C/ Unió, 13

42,54 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Guillermo Poch
Batlle en concepte de Taxa per recollida d’escombraries per import de 42,54.- euros.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior (número rebut
582571/2) amb el deute que manté el senyor Guillermo Poch Batlle amb la recaptació
municipal.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

9.1.4 RECLAMACIÓ VARIS CONTRIBUENTS APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol·licitant l’exempció de l’IVTM ( Impost sobre
vehicles de tracció mecànica ) corresponent a diferents vehicles:
R.ENTRADA DATA

CONCEPTE COGNOMS I NOM

16550

11/12/12 2342CTG

G G, J A

16167

04/12/12 GI3569BS

G S, A

16344

07/12/12 GI0982BH

R M, J R

Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:
” Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la
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iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui
una identitat substancial o una connexió íntima..
Atès que segons la documentació aportada dels vehicles esmentats aquests
reuneixen els requisits per a l’exempció.
Vist que els certificats del grau de disminució compleixen amb el grau de
minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2013 als vehicles i titulars detallats a continuació:
CONCEPTE

COGNOMS I NOM

2342CTG

G G, J A

GI3569BS

G S, A

GI0982BH

R M, J R

Segon.- Notificar l’esmentat acord als interessats per als efectes que corresponguin.

9.1.5 RECLAMACIÓ. E F P. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.431 data 10 de desembre del
2012, presentada pel senyor E F P en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7338-GHY,
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 -7338-GHY reuneix
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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 -7338-GHY a nom del senyor E F P 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.

9.1.6 RECLAMACIÓ. CLÀUDIA SOLER LABORDA. APROVACIÓ INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.703 de data 13 de desembre
del 2012, presentada per la senyora CLÀUDIA SOLER LABORDA en la qual sol.licita
la devolució d’ingressos indeguts corresponents al tercer i quart trimestres de l’exercici
2012 del vehicle matrícula GI-0094-BC, al.legant que la baixa definitiva és del segon
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 sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Clàudia Soler
Laborda, tal com segueix a continuació:
EXERCICI
NÚMERO REBUT
MATRÍCULA
IMPORT
2012

547196

GI-0094-BC

68,83 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la senyora Clàudia Soler Laborda.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
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Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

9.1.7 RECLAMACIÓ.- PROMEDITER SL.- MODIFICACIO ACORD JGL 5/12/2012.
DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2012 on en el punt
segon s'aprova la compensació de deutes pendents amb la devolució de l'import de
122,36 euros a nom del Sr. Joaquim Salabert Clara.
Atès que per error no correspon compensar l'import de 6.483,67 euros pendent a la
Recaptació Municipal al senyor Joaquim Salabert Clara.
Atès que comprovades de nou les dades el deute pendent a la Recaptació per import
de 6.483,67 euros correspon a PROMEDITER SL.
Atès que a la mateixa Junta de Govern Local s'acorda la devolució a PROMEDITER
SL l'import de 3.601,32 euros sense compensar el deute pendent a la Recaptació
Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar la compensació aprovada en el punt segon de l'acord de Junta de
Govern Local de data 5 de desembre de 2012 a nom del Sr. Joaquim Salabert Clarà.
Segon.- Compensar el deute pendent de 6.483,67 euros de la Recaptació Municipal
amb la devolució de l'import a retornar de 3.601,32 euros aprovat a la mateixa Junta
de Govern, quedant un import pendent després de la compensació de 2.882,35 euros,
segons el següent detall:
NIF

Nom

Devolució Deute
d'ingrès
pendent
Recaptació

B17204892

PROMEDITER SL 3.601,32

4.301,87

Import
pendent
desprès
de
compensar
700,55 €

Tercer.- Comunicar pel present acord al departament de rendes, intervenció i a
Promediter SL.

9.2 APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CONVERSES BIBLIOTECA.- Aprovació
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals :
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació ,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril”
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern.
Vist l’informe emes en data 17 de desembre de 2012 per la Directora Municipal de la
Biblioteca on es fa constar la previsió d’ingressos i despeses relatius als cursos
d’idiomes organitzats a la Biblioteca.
Atès que del referit informe es preveu un dèficit del servei que serà aplicat a la partida
pressupostària 44.332.22608 “Activitats de difusió de la Biblioteca” d’import 960 euros i
que es justifica per raons de foment social i cultural de l’activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació de Preus Públics referent als serveis prestats a la
Biblioteca Municipal afegint la següent tarifa:
6.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(Tarifa afegida)
- Cursos d’idiomes organitzats per la Biblioteca, per trimestre................ 15,00 euros.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Biblioteca Municipal.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 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/2012/147 per un import
de 33.161,99 euros.
Aplicació
2012
21
61918

TOTAL

Import
150 33.161,99

Text lliure
COBRA INSTAL.LACIONS Y SERVICIOS SA.
CERT.1, OBRA 31/2012 ""SOTERRAMENT
INFRAESTRUCTURES PG LA TORRE FASE 1
OBRA CIVIL""

33.161,99

10.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
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Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/146 per un
import total de 162.007,99 euros.
Aplicació

Import

2012 71 155 61900

13.513,49

29.951,07

2012 11 920 22100

5.482,28

2012 32 430 22100

1.586,78

2012 33 321 22120

1.210,43

2012 33 321 22100

941,59

2012 33 321 22110

525,79

2012 34 321 22100

462,63

2012 46 335 22100

2.675,01

2012 71 165 22100

16.854,43

2012 72 170 22100

212,13

2012 71 155 22500

90.715,89

2012 33 321 48901
2012 33 321 48902

11.704,44
10.796,68

Text lliure
SUMINISTRES JOVI SL. SUBMINISTRAMENT
LLUMS DE NADAL (AS)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES SETEMBRE 2012
(SG)
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. ST-10/12
SERVEIS DE TEMPORADA ESTIU 2012 EN EL
TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL (AS)
ESCOLA VEDRUNA. 3a I ULTIMA APORTACIO
CURS
2011/2012
PER
NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
ESCOLA PRATS DE LA CARRERA. 3a I
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2012 33 321 48904
TOTAL

5.326,42
162.007,99

ULTIMA APORTACIO CURS 2011/2012 PER
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
COL.LEGI SANT JORDI. 3a I ULTIMA
APORTACIO
CURS
2011/2012
PER
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

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

Import

Text lliure

2012 21 151 64000 2.117,50

PROISOTEC ENGINYERIA SLP. PROJECTE
TECNIC DE PREVENCIO I SEGURETAT EN CAS
D'INCENDIS EDIFICI CAL GANXO (UR)

2012 52 231 48907 17.586,00

CARITAS DIOCESANA GIRONA. POSSIBLES
APORTACIONS
EXTRAORDINÀRIES
AL
CENTRE DE DISTRIBUCIO D'ALIMENTS DE
PALAFRUGELL (BS)

2012 52 231 22617 3.150,00

PUIG ALEMAN ANNA. GRUP DE MEMORIA
TERAPEUTICA (BS)

2012 52 231 22617 3.586,00

CARRETERO DE ABAJO ARACELI. FORMACIO I
SUPERVISIO EQUIP SERVEIS SOCIALS (BS)

TOTAL RELACIO

26.439,50

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

Import

Text lliure

2012 72 170 22701

-2.853,10

GIRALT OBRES I SERVEIS SL. TRACTAMENT
RUNES OBRES VIA PUBLICA (MA) BAIXA
INFORME MEDI AMBIENT

-2.500,00

STOP PLAGUES. DESPESES CONTROL
ESTORNELLS AL MUNICIPI (MA) BAIXA
INFORME MEDI AMBIENT

2012 72 170 22604

-3.000,00

ASSOCIACIO
PROTECTORA
ANIMALS
RODAMON. DESPESES CONTROL COLONIES
GATS ALS MUNICIPI (MA) BAIXA SEGONS
INFORME MEDI AMBIEN

2012 72 170 22701

-3.337,61

GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO

2012 72 170 22604
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PNEUMATICS I VOLUMINOSOS CRUILLES
(MA) INFORME BAIXA MEDI AMBIENT
2012 72 170 22706

-78,24

LEASEPLAN
SERVICIOS
SA.
RENTING
VEHICLE COMBI MAT 7363FYY 6 PLACES PER
L'AREA DE MEDI AMBIENT (MA) BAXA INF.
MEDI AMBIEN

2012 72 170 62201

-8.204,40

ROS ROCA SA. 100 SOBRETAPES AMB
TANCA DE GRAVETAT PER CONTENIDORS
FORM (MA) BAIXA INFORME MEDI AMBIENT

2012 72 170 22604

-10.527,00

STOP PLAGUES SL. SERVEI DE CONTROL
DEL MOSQUIT TIGRE (MA) BAIXA INFORME
MEDI AMBIENT

2012 72 170 22609

-839,26

TERREGADA.NET
SCCL.
MANTENIMENT
ACTUACIONS FONT D'EN CRUANYES (MA)
BAIXA PARCIAL INFORME MEDI AMBIENT

TOTAL RELACIO

-31.339,61

10.4 RECURS ISS FACILITY SERVICES SA RECLAMACIÓ INTERESSOS DE
DEMORA. Desestimació parcial
Vista la instància 2705 presentada en data 27 de febrer de 2012 per la senyora MARIA
PILAR CASES CHIRVECHES, en representació de la societat ISS FACILITY
SERVICES SA com a empresa adjudicatària fins al 2011 del contracte de serveis de
neteja de les dependències municipals, per la que sol·licita que ,en aplicació de
l’establert a la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, s’aboni per part l'Ajuntament la quantia de
18.373,96 euros en concepte d’interessos de demora de diferents factures dels anys
2008,2009 i 2010 que segons la interessada van excedir dels terminis de pagament
establerts a la normativa de contractes.
Vistes les factures que segons l’interessat no han estat pagades dins de termini, que
corresponen a la següent relació:

Document
FA 017782
FA 048361
FA 079750
FA 093914
FA 001852
FA 002793
FA 010449
FA 027483

Data
Pagament
10/06/2010
09/09/2010
28/12/2010
25/02/2010
28/04/2009
28/04/2009
28/04/2009
27/10/2009

Import
factura
234,02
95,96
23.022,00
43.407,41
42485,19
42485,19
42618,03
43042,95
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Data
presentació
segons ISS
(emissió)
28/02/2010
30/05/2010
10/09/2010
10/10/2009
10/01/2009
10/01/2009
10/02/2009
10/03/2009

Data registre
d'entrada
Ajuntament
01/03/2010
31/05/2010
14/09/2010
04/11/2009
22/01/2009
23/01/2009
13/02/2009
30/03/2009

Data
conformitat/
entrada
intervenció
01/06/2010
18/08/2010
03/11/2010
21/12/2009
20/03/2009
20/03/2009
23/03/2009
23/09/2009
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FA 030623
FA 039308
FA 057786
FA 066831
FA 066940
FA 074203
FA 004146
FA 009667
FA 019760
FA 026764
FA 029107
FA 036028
FA 046001
FA 046002
FA 055605
FA 055606
FA 055607
FA 055730
FA 073951
FA 073952
FA 073985
FA 074137
FA 076105
FA 082984
FA 085682
FA 088982
FA 092388
FA 099260
FA 101424

26/11/2009
27/10/2009
26/11/2009
10/11/2009
27/10/2009
26/11/2009
26/09/2008
27/05/2008
26/09/2008
13/10/2008
26/09/2008
08/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
26/09/2008
10/11/2008
10/11/2008
23/12/2008
27/11/2008
23/12/2008
16/12/2008
23/12/2008
27/02/2008
09/05/2008
10/03/2008
27/03/2008

43290,75
43290,75
43290,75
568,77
43290,75
43290,75
39567,33
39567,33
39567,33
138,92
39567,33
85,96
96,67
69,46
145,01
225,57
92,57
39567,33
67,23
193,04
41681,12
3640,2
41820,97
332,11
42485,19
39180,06
2029,36
39180,06
249,68

10/04/2009
10/05/2009
10/06/2009
31/07/2009
10/07/2009
10/08/2009
10/01/2008
10/02/2008
10/03/2008
31/03/2008
10/04/2008
30/04/2008
31/05/2008
31/05/2008
30/06/2008
30/06/2008
30/06/2008
10/06/2008
31/08/2008
31/08/2008
10/08/2008
10/08/2008
10/09/2008
10/09/2008
10/10/2008
10/11/2007
10/11/2007
10/12/2007
10/12/2007

14/04/2009
14/05/2009
07/07/2009
11/08/2009
05/08/2009
02/09/2009
24/01/2008
12/02/2008
13/03/2008
02/04/2008
14/04/2008
02/05/2008
03/06/2008
03/06/2008
02/07/2008
02/07/2008
02/07/2008
04/07/2008
04/09/2008
04/09/2008
02/09/2008
02/09/2008
10/09/2008
02/10/2008
10/10/2008
14/11/2007
30/11/2007
17/12/2007
28/12/2007

11/11/2009
05/10/2009
04/11/2009
04/11/2009
22/09/2009
07/10/2009
19/09/2008
02/05/2008
19/09/2008
19/09/2008
10/07/2008
11/07/2008
11/07/2008
11/07/2008
14/08/2008
14/08/2008
14/08/2008
19/09/2008
06/10/2008
06/10/2008
21/11/2008
06/10/2008
19/11/2008
19/11/2008
19/11/2008
15/02/2008
23/04/2008
15/02/2008
13/03/2008

Atès que el termini de pagament establert a l’article 200 de la Llei 30/2007 de
contractes del Sector públic , vigent pel període a que es referixen les factures, era de
60 dies.
Atès que en el càlcul que ha presentat la recorrent es pren com a data d’inici del
període de demora la data d’emissió de la factura per part de l’empresa.
Atès que es comprova que la data d’emissió de la factura per part de l’empresa no
correspon a la data de presentació efectiva de la factura a l’Ajuntament ni amb la data
de conformitat de les mateixes.
Vist el dictamen 34/2010 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en que
es manifesta textualment:
“CONCLUSIONS:
Per tot això, la Junta Consultiva de contractació administrativa considera que:
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- El termini de trenta dies per al pagament del preu establert en l'article 200.4 de la
LCSP es computarà a partir de la data d'expedició de les certificacions d'obra o, si
s'escau, a partir de la data en què es faci l'acte formal de comprovació de conformitat
del que executa amb el que estipula el contracte, en el cas que el contractista hagi
expedit i lliurat la corresponent factura abans d'aquest acte formal.
- En el cas dels contractes menors, s'aplica la mateixa regla que l'assenyala abans.
- En el cas que el contractista lliuri la factura amb posterioritat a la realització de l'acte
formal de comprovació, el termini de trenta dies per fer el pagament es computarà a
partir de la data de recepció de la factura.
- L'expressió de l'article 200, 4 de la LCSP relativa "els documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte" s'ha d'entendre, en l'àmbit de les
administracions públiques, a la llum de la normativa pressupostària que permet
destinar els recursos suficients al pagament d'una obligació. En el cas, per a procedir
al pagament del preu d'un contracte, aquest pagament s'ha de vincular a l'acte de
reconeixement del compliment del contracte, que es conté de l'article 205.2, en el qual
es disposa que aquesta constatació de l'adequat compliment del contracte per part de
l'Administració es fa mitjançant un acte formal i positiu o conformitat.”
Vist l’informe emes per la Cap de l’àrea de serveis municipals on manifesta:
“El protocol de control i acceptació de les factures generades per treballs contractats
des de l’Àrea de Serveis Municipals és el següent:
1. Entrada de factura a l’Àrea de Serveis Municipals
2. Comprovació dels albarans del material que es factura i/o dels contractes del
servei que es factura
3. Comprovació que el servei facturat s’hagi executat correctament
4. Acceptació de factura i entrada a l’Àrea d’Intervenció
En el cas concret de les factures generades per part d’ISS FACILITY SERVICES SA,
el procés de control i acceptació era més curós atès que eren diversos els serveis
englobats a cada certificació mensual i que s’havien de comprovar”
Atès que d’acord amb l’informe transcrit l’acceptació de la factura es realitza de
manera simultània a la entrada de la factura a l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament, i per
tant és aquesta la data de l’acte formal de conformitat.
Atès que d’acord amb els criteris del dictamen 34/2010 de la Junta Consultiva el
període de mora referit a la llei 3/2004 per les factures reclamades s’inicia a partir de la
data de conformitat de la factura.
Atès que en base als anteriors criteris es comprova que del total de factures
reclamades només n’hi ha dues factures en les quals el període de pagament ha
excedit en més de 60 dies des de la data de conformitat de les mateixes.
Atès que els tipus d’interès de demora a aplicar pel segon semestre de 2008 i primer
semestre de 2010 són el 11,07% i el 8% respectivament.
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Vist el detall d’aquestes factures i dels interessos que s’ha d’abonar pel període
excedit en el seu pagament:

Document

Data
Pagament

Import
factura

Data
conformitat/
entrada
intervenció

FA 093914

25/02/2010

43.407,41

21/12/2009

66

6

8%

57,08

FA 029107

26/09/2008

39567,33

10/07/2008

78

18

11,07%

216,01

Dies entre la
data
de Excés
conformitat
i període
data pagament
pagament

tipus
Import
d'interes interes

273,09

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar parcialment la reclamació presentada per la senyora MARIA PILAR
CASES CHIRVECHES, en representació de la societat ISS FACILITY SERVICES SA,
en relació a l’abonament d’interessos de demora per les factures FA 093914 i
FA029107 , desestimant la seva pretensió per a la resta de factures sol·licitades.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec de l’aplicació pressupostària
12.9234.35200 per import de 273,09 euros a favor d’ISS FACILITY SERVICES SA
(CIF A61895371).
Tercer.- Ingressar l’import reconegut a l’apartat anterior en el compte bancari d’ISS
FACILITY SERVICES SA.
Quart.- Donar trasllat a l’Assessoria jurídica municipal.

10.5 NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS COMISSIÓ SEGUIMENT
CONVENI SOREA. Aprovació.Vist l'acord del Ple de la Corporació de data 27 de novembre de 2012 que aprova el
conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa Sorea SA que posa fi al
contenciós administratiu interposat per l'empresa en relació a la seva retribució per la
prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable .
Atès que el passat 14 de novembre es va formalitzar la signatura del referit conveni
entre les parts.
Atès que d'acord amb el redactat del conveni s'estableix que es constituirà la Comissió
de Seguiment formada per representants de l’Ajuntament i Sorea , per realitzar les
funcions que el propi conveni li encomana.
Atès que del redactat del conveni , aquestes funcions són:
• Pacte 2n. Determinar les obres de millora de la xarxa a realitzar per
l’Ajuntament . Pel 2013, 2014, 2015 i 2016 l’Ajuntament es compromet a
destinar un mínim anual de 50.000 euros (preu execució contracte,
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PEC). Posteriorment s’haurà de revisar.
• Pacte 5è. Proposarà la redacció del Pla Director de subministrament
d’aigua potable de Palafrugell (no es fixa cap calendari)
• Pacte 7è. Determinar instal·lacions i intervencions a realitzar per
SOREA en concepte de conservació i manteniment de la Xarxa
• Pacte 8è. Definir un protocol per a les intervencions a la via pública per
part de SOREA
Atès que a més d’aquestes actuacions que explícitament en el conveni s’atorguen a la
Comissió de seguiment en el Pacte 4t, es diu que l’Ajuntament determinarà les obres
de millora de la xarxa a realitzar per Sorea . Sorea es compromet a executar
535.749,52 euros (preu execució material, PEM) abans del 31 de desembre de 2016 i
es disposa de 6 mesos per definir les obres a executar i el seu calendari.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Proposar com a representants municipals de la comissió de seguiment del conveni
signat entre l'ajuntament de Palafrugell i Sorea SA el passat 14 de novembre de 2012,
els següents membres:
•
•
•
•

Xavier Rangel , regidor delegat de l'àrea de serveis
Joaquim Garcia, arquitecte serveis tècnics municipals
Núria Viñas, cap àrea serveis
Gustavo Tapias, interventor acctal.

11.- PROPOSTES URGENTS
11.1 OBRES PÚBLIQUES
11.1.1 PROJECTE DE TANCAMENT DE PISTA POLIESPORTIVA COBERTA, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el projecte de tancament de pista poliesportiva coberta, a Palafrugell, redactat per
Crous/Grabuleda/Riera Arquitectes, SLP i que es composa d’introducció general,
memòria, gestió de residus, normativa tècnica general d’edificació, control de qualitat
dels materials, instruccions d’ús i manteniment, plec de condicions, amidaments,
pressupost, resum de pressupost i documentació gràfica, amb un pressupost
d’execució per contracte de dos-cents quaranta-un mil nou-cents vuitanta-un euros
amb setanta-quatre cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (241.981,74 €).
Atès l’informe emès pels tècnics municipals en data 18 de desembre de 2012 en què
informen favorablement del projecte per la seva aprovació a la propera Junta de
Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar aquest projecte de tancament de pista poliesportiva coberta, a
Palafrugell, redactat per Crous/Grabuleda/Riera Arquitectes, SLP, amb un pressupost
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d’execució per contracte de dos-cents quaranta-un mil nou-cents vuitanta-un euros
amb setanta-quatre cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (241.981,74 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a Crous/Grabuleda/Riera Arquitectes, SLP.

11.2 CONTRACTACIÓ
11.2.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER TOTS ELS COMPTADORS AMB POTÈNCIA
CONTRACTADA SUPERIOR A 10 KW, TANT A NOM DE L'AJUNTAMENT COM
DELS SEUS ORGANISMES.- Declaració de desert.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, del
servei de subministrament d’energia elèctrica d’enllumenat públic i equipament
municipals per tots els comptadors amb potència contractada superior a 10 KW, tant a
nom de l'ajuntament com dels seus organismes, el pressupost base de licitació
d’aquest subministrament és de 540.828,79 euros, IVA inclòs, que correspon a
l’estimació del cost anual d’electricitat per subministraments de més de 10 KW de
l’Ajuntament de Palafrugell i Institut Municipal d’Esports, Patronat del Museu del Suro,
Institut de Mitjans de Comunicació Pública i Institut de Promoció Econòmica.
Atès que es va convocar la licitació oberta no havent-se presentat cap pressupost,
dins el termini establert.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Declarar desert el contracte pel subministrament d’energia elèctrica d’enllumenat
públic i equipament municipals per tots els comptadors amb potència contractada
superior a 10 KW, tant a nom de l'ajuntament com dels seus organismes.

11.2.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES PER AL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA
COBERTA A PALAFRUGELL.- Aprovació dels plecs de condicions i inici del
procediment.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres per al tancament de la pista esportiva coberta a
Palafrugell, incloses al projecte (Ref. E09/12, desembre 2012).
Atès que el pressupost base de licitació d’aquest servei és de 241.981,74 €, IVA
inclòs, a la baixa, i amb una durada de les obres de 5 mesos.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres per al tancament de la pista esportiva coberta a Palafrugell,
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incloses al projecte (Ref. E09/12, desembre 2012), per import de 241.981,74 € IVA
inclòs, a la baixa.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 62 340 62203 “Obres tancament pavelló”, 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 cinc empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica,
fins el dia 14 de gener de 2013, a les 13,00 hores, que seguidament es relacionen:
- ARCADI PLA SA (A 17022344) Maner Quer, 9 entlo. (17002) GIRONA.
- RUBAU TARRES SA (NIF A17018813) Av. Girona, 33 – (17142) VERGES
- ARGON INFORMÀTICA SA (A 17154006) Ntra. Sra. De Montserrat, 25 1r i 2n
FIGUERES.
- ANEMCO SL CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS (B 17284225) Mestre Sagrera,
47-53 baixos 1 (17200) PALAFRUGELL.
- CONSVIDAL SL (B 17534694), C. Josep Bonay i Vidal, 35 (17200) PALAFRUGELL.

11.3 SECRETARIA GENERAL
11.3.1 REBUIG DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL A LA IMPLANTACIÓ DE
LES TAXES A L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.- Aprovació.Atès que el dia 21 de novembre de 2012 s'ha publicat en el BOE la Llei 10/2012, de 20
de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'administració
de justícia, essent el fet imposable de la taxa, l'exercici de la potestat jurisdiccional en
els ordres civil, contenciós administratiu i social, essent exigible a tot el territori estatal.
Atès que s'exigeix una taxa de quantitat fixa en funció de cada classe de procés amb
un import excessiu que dificulta sinó impossibilita l'accés i el dret a la tutela judicial
efectiva que té tot ciutadà.
Atès que aquesta situació provoca un encariment de la justícia com a dret universal ja
que als honoraris del procurador, advocat i possibles costes processals s'hi ha de
sumar, ara, l'import de la taxa.
Atès que el dret a la tutela judicial efectiva de l'article 24 de la Carta Magna és un dret
fonamental, susceptible de protecció i empara.
Atès el rebuig de l'Ajuntament de Palafrugell a l'exigència de taxes per accedir a la
justícia, i de forma especial pels import exigits.
Atès que a títol enunciatiu recórrer una multa de trànsit de 100 euros, amb
procediment abreujat, davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu merita una
taxa de 200 euros,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Mostrar el rebuig frontal de l'Ajuntament de Palafrugell, al contingut de la Llei
10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de
l'administració de justícia, pel seu caràcter confiscatori i vulnerador del dret de tot
ciutadà a accedir al servei bàsic i universal de la justícia.
Segon.- Notificar el present acord a l'Administració de l'Estat – Ministeri de Justícia.

11.3.2 REBUIG DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL ENFRONT LA DECISIÓ
DEL GOVERN ESPANYOL DE NO ACTUALITZAR LES PENSIONS PER L'ANY
2013.- Aprovació.Atès que el govern estatal no ha complert amb el compromís d’actualitzar o revaloritzar
les pensions en funció de l’index dels preus al consum de novembre de 2012.
Atès que l’IPC de novembre de 2012 ha comportat un increment dels preus notori, del
2,9% i el govern estatal només ha incrementat un 1% les pensions contributives
vulnerant els drets socials i col.lectius de l’estat social i del benestar que actualment
tenim.
Atès que aquesta situació comporta una pèrdua del poder adquisitiu de vuit milions de
pensionistes, la majoria dels quals tenen familiars a càrrec, en atur i actuen com a
principal suport econòmic de la família.
Atès que aquesta situació es veu agreujada per l’increment del preu de la llum, gas i
altres subministres.
Atès que l’article 50 de la Carta Magna, estableix com a principi rector que ha de guiar
la política social i econòmica del país, que els poders públics garantiran la suficiència
econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i
actualitzades periòdicament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Mostrar el rebuig total i frontal de l’Ajuntament de Palafrugell enfront el decret
del govern de l’Estat, que no actualitza o revaloritza l’import de les pensions
contributives amb l'índex de preus al consum, provocant un detriment i una pèrdua
econòmica important als pensionistes i al seu nucli familiar més proper, en un context
de crisi econòmica global.
Segon.- Notificar el present acord a l’Administració de l’Estat – Ministeri de Treball.

11.4 JOVENTUT
11.4.1 REVISIÓ DEL PAU PER A LA FESTA DE CAP D'ANY AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU.- Aprovació.
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Atès que l’any passat el Consell Comarcal va realitzar el Pla d’Autoprotecció (PAU) per
a la realització de la Festa de Cap d’Any en el pavelló poliesportiu.
Atès que per a aquest any el Consell Comarcal ha fet una revisió de l’esmentat PAU
per a la celebració de la Festa de Cap d’Any 2012 (nit del 31 de desembre de 2012 a
l’1 de gener de 2013).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió del PAU per a la Festa de Cap d’Any al pavelló poliesportiu.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord

11.5 PLA DE BARRIS
11.5.1 PRÒRROGA DEL LLOGUER DEL LOCAL A DEL CARRER DARÓ NÚMERO
53, BAIXOS, PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 2.1.: DISPOSITIU D'INSERCIÓ
SOCIOLABORAL PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
"TREBALLA'T PEL TEU FUTUR" DINS EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS
BARRIS 2012.- Aprovació.Atès l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 9 de febrer de 2012, que
literalment diu:
Aprovar el contracte d'arrendament del local situat al carrer Daró núm. 53, baixos, de
Palafrugell, amb efectes del dia 1 de gener de 2012, entre l'Ajuntament de Palafrugell i
la societat ALNIS S.C amb CIF:J17779695, per a l’execució de l’actuació 2.1:
“Treballa’t pel teu futur” dins el marc de treball als barris 2011.
El lloguer del local puja a l'import de 8.758,80 euros anuals, IVA inclòs (729,90 euros
mensuals IVA inclòs), a càrrec de la partida 20.231.20200 “Despeses Lloguer Local
Pla de Barris” del pressupost de 2012 . Les despeses de llum i aigua no estan incloses
en el preu del lloguer.
No caldrà constituir fiança per part de l'Ajuntament de Palafrugell, però a la signatura
del contracte es realitzarà un ingrés de les dues primeres mensualitats (gener i febrer
2012).
La durada del contracte serà de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012,
sense perjudici del que disposa l'apartat següent.
L'Ajuntament es compromet a retornar el local en les mateixes condicions en que se li
ha entregat.. Així mateix, el termini màxim per desallotjar el local serà fins el 31 de
gener de 2013, sense cost econòmic de cap tipus.
Atès l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Pla de Barris, del dia 13 de desembre de
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2012, conforme es pot prorrogar per un any l'esmentat contracte de lloguer.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer Daró núm. 53,
baixos, de Palafrugell, amb efectes del dia 1 de gener de 2013, entre l'Ajuntament de
Palafrugell i la societat ALNIS S.C amb CIF:J17779695, per a l’execució de l’actuació
2.1: “Treballa’t pel teu futur” dins el marc de treball als barris 2012.
Segon.- El lloguer del local puja a l'import de 8.758,80 euros anuals, IVA inclòs
(729,90 euros mensuals IVA inclòs), a càrrec de la partida 20.231.20200 “Despeses
Lloguer Local Pla de Barris” del pressupost de 2012 . Les despeses de llum i aigua no
estan incloses en el preu del lloguer.
Tercer.- La durada del contracte serà de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de
2012, sense perjudici del que disposa l'apartat següent.
L'Ajuntament es compromet a retornar el local en les mateixes condicions en que se li
ha entregat.. Així mateix, el termini màxim per desallotjar el local serà fins el 31 de
gener de 2013, sense cost econòmic de cap tipus.
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.

11.6 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.6.1 PRORROGA
Aprovació.-

CONTRACTE

ACM

SUBMINISTRAMENT

ELÈCTRIC.-

Vist l’acord de Junta de Govern Local data 10 de setembre de 2010 pel qual
l’Ajuntament de Palafrugell i l'Institut Municipal d’Esports, IPEP, Patronat del Museu i
Institut de mitjans de comunicació pública s’adhereixen a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques mitjançant el Consorci
Català pel Desenvolupament Local i adjudicat a Gas Natural Union Fenosa.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2011 pel qual
s’acorda prorrogar aquest acord fins al 31 de desembre de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Prorrogar amb efectes d’1 de gener de 2013 l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de
Palafrugell i l’Institut Municipal d’Esports, IPEP, Patronat del Museu i Institut de mitjans
de comunicació pública, a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques mitjançant el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
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11.6.2 DEVOLUCIÓ
Aprovació

INGRÉS

INDEGUT

GENERALITAT

DE

CATALUNYA.-

Vista la instància 16979 amb data de registre 20 de desembre de 2012 presentada per
la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família per la
que s’informa de la resolució de data 13 de juny de 2012 del director general on es
sol·licita la devolució de la bestreta d’import 27.500 euros ingressada a l’Ajuntament
corresponent a la subvenció per a la transformació en alberg juvenil a l’antic Hospital
Municipal.
Atès que es comprova que en data 4 de maig de 2010 es va atorgar des de la Direcció
General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família una subvenció
d’import 55.000 euros per a la rehabilitació i adaptació de l’antic Hospital en un alberg
juvenil, amb un cost total de l'actuació previst de 186.000 euros.
Atès que finalment es va decidir destinar aquest equipament a l’ampliació de
dependències municipals per l’àrea de benestar social.
Atès que en data 28 de desembre de 2011 es va notificar a l’Ajuntament de Palafrugell
l’expedient de revocació de la subvenció.
Atès que amb posterioritat en data 31 de maig de 2012 es va ingressar 27.500 euros
corresponent a la bestreta de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la Generalitat de Catalunya
(S0811001G) per import de 27.500 euros en concepte de bestreta de la subvenció que
consta revocada per les obres de transformació en alberg juvenil a l’antic Hospital
Municipal, mitjançant transferència bancària a favor de la interessada.

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