Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou del matí del dia 9 de desembre de
2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La regidora senyora Begonya Montalban i el regidor senyor Xavier Rocas, excusen la seva
assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 1 de desembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES.- Certificacions.1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 5 de les obres incloses en el projecte
de REHABILITACIÓ DE CAN MARIO COM A SEU DEL MUSEU DEL SURO – FASE V,
executades per l’empresa ARCADI PLA SA, per un import de 352.386,01 euros, amb càrrec
a la partida número 42 336 63200 del pressupost d’enguany.
2) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 2 de les obres incloses en el projecte
d’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ PEATONAL I PISTA CICLABLE DE L’AUTOVIA – FASE 2
(NOVA CONTRACTACIÓ), executades per l’empresa AJARDINERIA ROSES AMETLLER
SL, per un import de 78.807,67 euros, amb càrrec a la partida número 21 150 61936 del
pressupost d’enguany.

3.- ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚMERO 1, DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ
DEL CAMÍ PEATONAL I PISTA CICLABLE A L’AUTOVIA GIV-6546, FASE 2:
SUBSTITUCIÓ DE L’ARBRAT I PODA, ADEQUACIÓ DELS PUNTS DE TROBADA I
ZONA DE DESCANS.- Aprovació.Vist que en data 30 de juny de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar l’informe valorat
per a completar les obres pendents d'execució del Projecte d'adequació del camí peatonal i
pista ciclable a l'autovia GIV-6546, fase 2a: substitució de l'arbrat i poda, adequació dels
punts de trobada i zona de descans.
Atès que en data 14 de juliol de 2011 es van adjudicar les obres pendents d'execució del
Projecte d'adequació del camí peatonal i pista ciclable a l'autovia GIV-6546, fase 2a:
substitució de l'arbrat i poda, adequació dels punts de trobada i zona de descans a
l’empresa Jardineria Rosés Ametller SL.
Atès que en data 27 de setembre de 2011 es va signar l’acta de replanteig i inici d’aquestes
obres.
Atesa l’acta de preus contradictoris núm. 1 de les obres pendents d'execució del Projecte
d'adequació del camí peatonal i pista ciclable a l'autovia GIV-6546, fase 2a: substitució de
l'arbrat i poda, adequació dels punts de trobada i zona de descans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres pendents d'execució del Projecte
d'adequació del camí peatonal i pista ciclable a l'autovia GIV-6546, fase 2a: substitució de
l'arbrat i poda, adequació dels punts de trobada i zona de descans, que no comporta
modificació del preu d’adjudicació del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Jardineria Rosés Ametller SL i a l’enginyer
director de les obres, el Sr. Joan Jonama Casellas.

4.- FIANCES.- Devolució.1) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment obert, de
les obres incloses a la memòria valorada Exp. 50-05, de les obres d’ampliació de la xarxa
separativa del c.Palamós i la seva connexió a través de l’Avda. d’Espanya (Exp. 50-05,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de 25-4-2007 a AGLOMERATS
GIRONA, SA, NIF A-17207168, amb domicili al Paratge Bufaganyes, s/n CP-17246 SANTA
CRISTINA D’ARO.
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Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 23.479,20.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a AGLOMERATS GIRONA, SA i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres incloses a la memòria valorada Exp. 13-10, de les obres per al
repàs asfàltic del c.Sant Josep a Palafrugell, d’un tram dels c.Serrà a Calella i Farena a
Llafranc, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de 18-6-2010 a
AGLOMERATS GIRONA, SA, NIF A-17207168, amb domicili al Paratge Bufaganyes, s/n
CP-17246 SANTA CRISTINA D’ARO.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.702,87.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a AGLOMERATS GIRONA, SA i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

3) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres incloses a la memòria valorada Ref. E03-2008, per les obres
complementàries de la fase 3 de la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, soterrani
annex per instal·lacions i magatzem, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern
Local de 5-12-2008 a ARCADI PLA, SA, NIF A-17022344, amb domicili al c. Manel Quer, 9
CP-17002 GIRONA.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 4.005,47.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a ARCADI PLA, SA i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.
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4) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres, d’ampliació voreres d’un tram
c.Begur (entre Plaça 11 de setembre fins c.Garriga) a Palafrugell, Exp.25-06, adjudicat
definitivament per acord de Junta de Govern de 14-12-2007 a PERE GIRALT SAGRERA,
S.A., amb domicili a la carrer Trefí, s/n -P.I. Les Brugueres- (17200) Palafrugell.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.959,62.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a PERE GIRALT SAGRERA, S.A. i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

5) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres incloses a la memòria valorada Exp. 27-10, per les obres de
repàs asfàltic dels carrers cases noves, lluna i manufactures del suro (annex 1) i d’un tram
del carrer del veïnat de Santa Margarita a Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de
Junta de Govern Local de 1-10-2010 a RUBAU-TARRES, SAU, NIF B-17018813, amb
domicili al c. Av.Girona, 33 CP- 17142 VERGES.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.690,04.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a RUBAU-TARRES, SAU, SL i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

6) Es dóna compte de l'expedient de contractació de serveis, pel procediment obert, per a
l’execució del programa “Unitat d’Escolarització Compartida” a Palafrugell, adjudicat per
acord de la Junta de Govern Local de 25-9-2009 a SUARA SERVEIS SCCL– amb núm. de
CIF: F-17444225, amb domicili al carrer Rda Universitat 22b-2n – 08007 BARCELONA.
Vista la instància presentada per l’adjudicatari, amb data 20-9-2011, número registre
d’entrada 14140, sol·licitant la devolució de la fiança dipositada en el seu dia.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i del Tècnic de
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, per no existir cap dret que la Corporació
pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- RETORNAR la garantia de 3.982,21.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a SUARA SERVEIS SCCL i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

5.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DEL REGLAMENT PER L’ÚS I LES
CONDICIONS DELS LOCALS SOCIALS.- Aprovació.Atès que el Ple ordinari del dia 29 de novembre de 2011 va aprovar per unanimitat una
moció en què es proposa redactar i aprovar un reglament per l’ús i les condicions dels locals
socials.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell disposa de diversos locals socials que són gestionats
per les associacions de veïns del barri on es troben ubicats (La Sauleda, carrer Ample,
Vilaseca-Bruguerol, Mas Mascort, Calella i Llofriu).
La Junta de Govern Local acorda per:
Crear la comissió d’estudi per iniciar la redacció i aprovació d’un un reglament per l’ús i les
condicions dels locals socials, la qual estarà integrada de la següent manera:
-

Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Palafrugell
senyor JULI FERNÁNDEZ i IRUELA.
- Serà Sots President de la comissió, el Primer Tinent d’Alcalde senyor ALBERT GOMEZ i
CASAS.
Altres membres de la comissió:
- La regidora senyora MARGARITA MAURI i JUNQUÉ, en representació del Grup
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
- La regidora senyora MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS, en representació del Grup
Municipal de la Federació de Convergència i Unió.
- Un/a regidor/a en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
- Un/a regidor/a en representació del Grup Municipal de l’Entesa Junts per Palafrugell.
- Un/a regidor/a en representació del Grup Municipal del Partit Popular.
- El regidor senyor EDUARD GUERRA i CASTILLO, en representació del Grup Municipal
de Plataforma per Catalunya.
- El Cap de l’Àrea de Cultura, senyor GERARD PROHIAS i FORNÓS
- El Cap de l’Àrea de Joventut, senyor JORDI RAMISA i ELIAS
- La Cap de l’Àrea de Pla de Barris, senyora SÍLVIA ESTEVA i LLENAS
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor JORDI TURON i
SERRA, o funcionari en qui delegui.
La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres tècnics,
quan ho cregui oportú.

6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LA MEDIACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.-
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Vist l’acord de Junta de Govern Local del dia 8 de gener de 2010, en el qual es va aprovar
l’expedient per a la contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat, dels
Serveis per a la Gestió de la Mediació i la Convivència de Palafrugell.
Vist que es va adjudicar provisionalment aquest servei a l’Empresa Mediació i Convivència,
SL, amb NIF. B-64386360, representada pel senyor Javier Wilhelm Wainsztein, domiciliada
al carrer Joan Ramon Benaprés, 11 baixos 1er. CP 08870 de Sitges, per la quantitat anual
de quaranta-nou mil cent vuitanta euros, (49.180,00€), IVA inclòs, amb càrrec a la Partida
núm. 52 231 22604, “Despeses del Servei de Mediació i Convivència”, del pressupost
Municipal,
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 17 de desembre de 2010, en el
qual es va modificar aquest contracte administratiu de serveis, amb efectes inicials el dia 1
de gener de 2011, amb una reducció d’un 10%, per la qual cosa la quantitat anual va passar
a ser de quaranta-quatre mil dos-cents seixanta-dos euros, (44.262€), IVA inclòs,
Vist que la durada d’aquest servei es va aprovar per dos anys complets, amb efectes del dia
1 de gener de 2010 fins al dia 31 de desembre de 2011, prorrogables anualment pel període
de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012 i per un últim període de l’1 de gener de
2013 al 31 de desembre de 2013,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la primera pròrroga d’aquest contracte de serveis, amb efectes del dia 1 de
gener de 2012 fins al dia 31 de desembre de 2012, per la quantitat de quaranta-quatre mil
dos-cents seixanta-dos euros, (44.262€), IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària
52 231 22604.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

7.- SOREA SA – LIQUIDACIÓ TAXES PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI.- Rectificació.1) Vist el punt número 27 de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 29 de
setembre de 2011 que literalment diu :
Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del període
01/02/11 al 30/04/11, per import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (144.465,87 €) IVA no inclòs.

Facturació
febrer abril
2011

Liquidat
facturacion
s anteriors

Noves
facturacions

Total retribució
Sorea Període

Abonaments
període sobre
facturacions
pendents anterior

143.521,03

906,89

144.427,92

3.000,01

Atès que s’ha comprovat que existeixen errors aritmètics.
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, modificada per la llei 4/1999, que
permet rectificar errors materials i de fet .
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Modificar l’apartat quart de l’acord de Junta de Govern Local del dia 29 de setembre de
2011, que quedarà redactat com segueix:
Quart.- Aprovar el pagament de la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació
01/02/11 al 30/04/11, per import de CENT QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-UN
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (143.521,03 €) IVA no inclòs.

Facturació
febrer abril 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Noves
facturacions

Abonaments període
sobre facturacions
pendents anterior

143.521,03

906,89

3.000,01

2) Vist el punt número 27 de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 13 de maig
de 2011 que literalment diu:
Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del període
01/01/11 al 31/01/11, per import de SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (7.652,52 €) IVA no inclòs.

Facturació
gener 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Noves
facturacion
s

Total
retribució
Sorea període

Abonaments període
sobre facturacions
pendents anterior

7.511,73

140,79

7.652,52

140,79

Atès que s’ha comprovat que existeixen errors aritmètics.
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, modificada per la llei 4/1999, que
permet rectificar errors materials i de fet .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Modificar l’apartat quart de l’acord de Junta de Govern Local del dia 13 de maig de 2011,
que quedarà redactat com segueix:
Quart.- Aprovar el pagament de la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del
període 01/01/11 al 31/01/11, per import de SET MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS (7.511,73 €) IVA no inclòs.

Facturació
gener 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Noves
facturacions

Abonaments període sobre
facturacions pendents
anterior

7.511,73

140,79

140,79

3) Vist el punt número 22 de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 24 de
novembre de 2011 que literalment diu :
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Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del període
01/05/11 al 31/07/11, per import de CENT TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (139.938,83 €) IVA no inclòs.

Facturació maig
juliol 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Total
retribució
Sorea Període

Noves
facturacions

Abonaments
període sobre
facturacions
pendents
anterior

139.310,84

139.938,83

627,49

1.176,95

Atès que s’ha comprovat que existeixen errors aritmètics.
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, modificada per la llei 4/1999, que
permet rectificar errors materials i de fet .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Modificar l’apartat quart de l’acord de Junta de Govern Local del dia 24 de novembre de
2011, que quedarà redactat com segueix:
Quart.- Aprovar el pagament de la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del
període 01/05/11 al 31/07/11, per import de CENT TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS DEU
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (139.310,84 €) IVA no inclòs.

Facturació maig
juliol 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Noves
facturacions

Abonaments període sobre
facturacions pendents
anterior

139.310,84

627,49

1.176,95

8.- PADRÓ IAE SEGON TRIMESTRE 2011.- Aprovació.Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents al
segon trimestre de l’any 2011, 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 segon trimestre de l’exercici 2011, pels següents imports:
EXERCICI 2011
Segon Trimestre

Q. MUNICIPAL
3.754,53€

R. PROVINCIAL
896,43€

DEUTE TRIBUTARI
4.650,96€

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

9.- PADRÓ IAE TERCER TRIMESTRE DE 2011.- Aprovació.-
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Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents al
tercer trimestre de l’any 2011, en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Vist el que disposa l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la liquidació i
recaptació d’aquest Impost és compentència dels Ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2011, pels següents imports:
EXERCICI 2011
Tercer Trimestre

Q. MUNICIPAL
624,65€

R. PROVINCIAL
151,17€

DEUTE TRIBUTARI
775,82€

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

10.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) 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 superf´ície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents
tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00 €.
b) Quotes reduïdes
c) Per cada vivenda 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 12
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:
Núm. Núm. Pòlissa
Registre
17.542
4463931
17.568
4454579
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Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 41,40.-€,els quals seran ingressats en els comptes corrents de
les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 17.594 de data 30 de novembre del
2011, presentada per la senyora E I B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -9223-HHC, 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
transportar-les.
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 -9223-HHC, reuneix els
requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -9223-HHC a nom de la senyora E I B amb efectes de l’any 2011 i
següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora E I B, prèvia
presentació de l’autoliquidació original pagada relacionada a continuació:
Exercici
2011

Núm. Rebut
4t trimestre

Concepte
IVTM

Matrícula
-9223-HHC

Import
16,30€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i intervenció.
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3) Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2011, pel qual s’aprova
la subvenció d’import 138€ a la senyora MARIA DOLORES LONGO GARCIA.
“ Vist l’informe emès pel Servei de Recaptació el qual proposa compensar l’atorgament de la
subvenció aprovada en la Junta de Govern Local de 10/11/11amb el deute que manté la
senyora María Dolores Longo Garcia amb la recaptació 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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Compensar la subvenció aprovada en el punt primer de la Junta de Govern Local
de data 10 de novembre de 2011 amb el deute que manté la senyora María Dolores Longo
García amb la recaptació municipal.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció
i recaptació.

4) Vista la sol·licitud de devolució bancària de tributs municipals amb número de registre
d’entrada 15438 de data 17 d’octubre de 2011, presentada pel senyor ANGEL NADAL
SOLER, per la qual sol·licita la devolució d’ingressos indeguts corresponent a l’Impost sobre
Béns Immobles Urbana dels exercicis 2001 a 2004 corresponent a la finca dels carrer Illa
Negra 2, referència cadastral 7610116EG1471S0021UT, al·legant que la prescripció
produïda en el seu dret a cobrar la devolució aprovada en data 16 de desembre de 2004 es
deu a un error no imputable a la seva persona, al no haver-li estat requerit per l’Ajuntament a
l’adreça correcta per cobrar l’ingrés indegut.
Atès que es comprova que en data 16 de desembre de 2004 la Junta de Govern Local va
aprovar una liquidació a retornar en concepte d’Impost sobre Béns Immobles per la finca del
carrer Illa Negra 2 per import de 72,08 a nom del senyor Àngel Nadal Soler, procedent d’una
modificació del valoració cadastral emesa pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació
Tributària de Girona.
Atès que l’any 2005 el cadastre va tornar a modificar el valor cadastral de la mateixa finca
per l’alta d’una piscina comunitària, la qual no constava inclosa dins la valoració anterior.
D’acord amb aquest nou valor cadastral, la Junta de Govern Local de data 17 de novembre
de 2005 (punt 17.1) ,va deixar sense efecte la devolució d’ingressos indeguts, aprovada el
16 de desembre de 2004, a nom de l’interessat per import de 72,08 euros i va aprovar una
nova liquidació pels exercicis 2002, 2003 i 2004 compensant els imports dels rebuts pagats
de padró dels mateixos anys , resultant un import a ingressar de 25,61 euros.
Atès que es comprova que la liquidació núm. 98283 d’import 25,61 euros es va pagar en
data 21 de gener de 2006.
Atès que per error administratiu en l’execució dels acords a nivell comptable no es va
deixar sense efecte la devolució de 72,08 euros , motiu pel qual en data 1 d’octubre de
2010 es va incloure en la relació on es van aprovar la prescripció de diferents devolucions
d’ingrés que constaven pendent de pagament.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions no procedeix efectuar
d’ingressos indeguts per import de 72,08 euros a nom de l’interessat.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de devolució bancària de tributs municipals corresponent
a l’Impost sobre Béns Immobles Urbana per import de 72,08 euros i a nom de l’interessat.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

5) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17175 de data 21 de novembre de 2011,
presentada pel senyor LLAUSAS OLIVERAS, ENRIC, en la qual sol·licita li sigui retornat
l’import de 81,14 Euros pagat en concepte d’Escombraries Industrials de l’any 2011 del local
situat al carrer Lluís Companys, 12 de Palafrugell, al·legant que va pagar per duplicat.
Vist que en data 21 de juny de 2011 és va pagar el rebut núm. 494.738, per un import de
81,14 Euros en concepte d’Escombraries Industrials 2011, és a dir com a Local sense
activitat del local situat en el carrer Lluís Companys, núm. 14 de Palafrugell.
Vist que en data 29 de juliol de 2011 és va pagar el rebut núm. 494.737, per un import de
81,14 Euros en concepte d’Escombraries Industrials 2011, és a dir com a Local sense
activitat del local situat en el carrer Lluís Companys, núm. 12 de Palafrugell.
Vist que en data 15 d’octubre de 2011, és va pagar el rebut núm. 525.699, en concepte
d’Escombraries Industrials corresponents al 3r i 4r Trimestre de 2011, del local situat al
carrer Lluís Companys, núm. 14 de Palafrugell, per desenvolupar l’activitat de Bar.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública en data 1 de desembre de 2011, que diu
el següent: “Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que
si hi ha activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que es pot observar que
l’establiment es troba obert al públic”:
Atès que l’article 14è punt 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la recollida, tractament
i eliminació d’escombraries, diu: “2. En cas que en un local es produeixi un canvi d’activitat
que suposi variació en la quota tributària a ingressar en concepte de taxa d’escombraries, es
procedirà a prorratejar per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per
tal de regularitzar el seu pagament, aplicant el nou import de la nova activitat a partir del
trimestre següent en que es comuniqui la nova activitat. Aquesta regularització no serà
aplicable en el cas que el local tributés anteriorment sota l’epígraf de “local sense activitat”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor ENRIC LLAUSAS OLIVERAS.

6) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17.011 de data 17 de novembre de 2011,
presentada pel senyor JOSE LUIS ANGULO, sol·licitant la devolució dels interessos i
recàrrecs pagats en relació a l’expedient 200500212 seguit per deutes corresponents a la
residència geriàtrica de la seva mare difunta la senyora GENOVEVA LUIS ANGULO.
Vist l’informe emès pel recaptador municipal en data 22 de novembre de 2011 que diu el
següent:” En data 13/08/2010 es va dictar Provisió acordant procedir contra successors dels
deutes de la Sra. Genoveva LUIS ANGULO, els Srs. José i José Luís LUIS ANGULO. Amb
anterioritat, ja s’havia acordat procedir contra la Sra. Emilia MONTOYA LUIS, també en
qualitat de successora.
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L’acord de procedir contra el Sr. José LUIS ANGULO li va ser notificat en data 18/08/2010,
amb indicació dels motius, el deute reclamant, els terminis d’ingrés i els recursos que es
podien interposar. Contra l’esmentat acord no es va interposar cap recurs ni es var efectiu el
deute. Igualment, va ser notificat del mateix acord el Sr. José Luis LUIS ANGULO en data
17/08/2010, sense interposar-se cap reclamació.
Continuant amb l’expedient executiu es van demanar béns dels successors, acordant-se
l’embargament d’una propietat del Sr. José Luis LUIS ANGULO. La diligència
d’embargament va ser notificada en data 03/11/2010 i contra la mateixa tampoc no es va
interposar cap recurs.
En data 10/11/2011 es va intentar notificar la valoració de la finca, compareixent l’interessat
a l’Oficina de recaptació, però negant-se a signar. També va ser informat del dèbit total del
deute i el mateix dia es va fer l’ingrés, via transferència bancària, del total reclamat.
Igualment, es va lliurar manament de cancel·lació de l’embargament a l’interessat.
A la vista de l’exposat, i que els actes no van ser objecte de recurs en temps i forma,
quedant ferms i consentits.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la reclamació per no ser procedent la devolució de la quantitat
corresponent a interessos i recàrrecs de l’expedient.
Segon.- Notificat l’esmentat acord a l’interessat per els efectes que correspongui.

7) Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant tríptic
a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte bancària
domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia presentació
de l’original del rebut que es detalla a continuació:

COGNOMS I NOM
REBUT
BENITEZ CARRASCO, INES
498.969
ECKERT, ROLF
468.533
MARTOS RODRIGUEZ,
511.567 I
PEDRO
511.566
TOTAL………………….:

CONCEPTE
IBI
IVTM
IBI

IMPORT
318,52 €
65,21 €
468,12 €
851,85 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’àrea d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i als
interessats, per als efectes que corresponguin.

8) Atès que es comprova que s’ha efectuat un ingrés indeguts a l’Oficina de Recaptació
Municipal, pel cobrament duplicat des rebuts núm. 461.339 i 461.341 en concepte de
Plusvàlues, per un import de 376,74 €, a nom de la senyora ARBOS REQUERAL,
MONTSERRAT.
Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
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“Quan un deutor a l’hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, a la vegada,
creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període voluntari,
s’expedirà certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec de
constrenyiment, amb el crèdit. la compensació serà notificada a l’ interessat/ada ”.
Atès que es comprova l’existència d’un deute que manté la senyora ARBOS REQUERAL,
MONTSERRAT amb la recaptació municipal en concepte de DERIVACIONS
DE
RESPONSABILITAT.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora ARBOS
REQUERAL, MONTSERRAT, per import de TRES CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS -----------376,74 €-------- en concepte de Plusvàlues.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts núm. 522.317 i
522.319.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, al servei de la tresoreria, al servei de la
recaptació municipal i al departament d’intervenció, per als efectes que corresponguin

9) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17245 de data 23 de novembre de 2011,
presentada per la senyora JUDITH BENECKE, presentant recurs contra la Resolució de
l’Alcaldia 2053/2011, aprovant la derivació de responsabilitat corresponent a l’expedient de
“reintegrament de subvenció Projecte Salut Comunitat Q'ero”, i sol·licitant l’arxiu de les
actuacions.
Vist l’informe emes pel recaptador municipal el dia 1 de desembre de 2011 que diu el
següent: “Per Resolució de l’Alcaldia núm. 1279/2011 de data 25/05/2011 es va acordar
declarar la fallida de l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL TAWANTIN i donar tràmit
d’audiència als possibles responsables, en aplicació de l'article núm. 15 de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
Evacuat el tràmit d’audiència (Butlletí Oficial de la Província 20/06/2011), per resolució
d’Alcaldia 2053/2011 s’acorda derivar la responsabilitat a la Sra. Benecke i dues persones
més, resolució que ara és objecte de reclamació.
L’acord de derivació de responsabilitat i liquidació del dèbit, s’ha publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de 21/11/2011. Fins el dia 20/01/2012 es podrà liquidar en via voluntària de
pagament (3.333,32 Euros).
Vist que cap de les al·legacions de la recorrent s’acrediten documentalment, que la
subvenció va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de 25/04/2007, i que no
s’ha reconegut la justificació dels dinars per part de l’Ajuntament.
Vist que de la documentació obrant a l’expedient de constrenyiment, els suposats canvis
produïts a la junta directa, no s’ha comunicat a la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques, Registres d'Associacions de la Generalitat de Catalunya ni al registre d’entitats
de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès el que disposen els articles 7.1, 15 i 16.1 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d’Associació, cal considerar la desestimació del recurs.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora JUDITH BENECKE.
Segon.- Notificat l’esmentat acord a la interessada per els efectes que correspongui.

10) Vistes les instàncies amb número de registre d’entrada 11.347 i 16.114 de data 26 de
juliol i 28 d’octubre del 2011, presentades pel senyor Daniel Ruiz Genover i la senyora
Montserrat Sala Vila com a representant de la societat WEBER APLICACIONES
GLOBALES S.L. (NIF B63674188), contra les liquidacions en concepte de Taxa per recollida
Escombraries Industrials corresponent al local situat al paratge Brugueres, 66 Esc. 1,
al.legant que no disposa de contenidors del servei de recollida d’escombraries en un espai
proper a l’empresa el que suposa que els residus hagin de carregar-los en un vehicle propi
de l’empresa per tal de dipositar-los en els contenidors.
Vist l’article 13è punt 1 de l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per recollida
d’Escombraries, el qual diu textualment:
1. Per a les activitats exercides en local afecte, la taxa s’acredita i neix l’obligació de
contribuir des del moment en què s’iniciï del servei, que hom entendrà iniciat, quan el
servei municipal de recollida d’escombraries en els carrers o llocs on figurin els locals
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert el funcionament.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el
període que aquest determini.
La quota corresponent a lliurament incorrecte de residu s’acreditarà previ informe de l’àrea
municipal de medi ambient que acrediti la procedència d’aplicar l’esmentada quota.”
Atès que segons el plànol grafiat pel Servei d’informació geogràfica de l’Ajuntament el
contenidor més proper del local on es desenvolupa l’activitat està a una distància 212
metres .
Atès que d’acord amb l’article 9è de l’ordenança fiscal la taxa s’acredita per la prestació del
servei de recollida, transport, tractament i eliminació mitjançant entrada en planta dels
residus generats pel sector privat.
Atès que l’article 9è de l’Ordenança Reguladora de residus de Palafrugell estableix
textualment:
“L’Ajuntament estableix els diferents serveis de recollida de residus municipals com a
serveis obligatoris que els ciutadans han de rebre.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 36, els titulars d’activitats econòmiques poden optar
pel servei municipal o pels serveis d’un gestor privat per a la totalitat dels residus generats.
En aquest cas han d’acreditar-ho d’acord amb el que s’estableix a l’article 37.
L’Ajuntament pot dur a terme la recollida selectiva directament mitjançant els serveis
municipals o per tercers - privats o públics - que hagin estat autoritzats expressament per
l’Ajuntament.”
Atès que de la instància presentada no s’acredita que la totalitat dels residus generats per
l’activitat hagin estat entregats a un gestor privat, sinó al contrari ja que a la pròpia instància
s’informa que els residus es portaven en un vehicle privat per ser dipositats en un altre
contenidor del servei municipal.
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Atès que a la vista de les anteriors consideracions es conclou que si bé el servei de recollida
és objectivament millorable per tal de reduïr la distància entre el local i el contenidor més
proper, es pot afirmar que el servei en el seu conjunt (tant recollida, com transport,
tractament i eliminació) ha estat prestat i per tan es justifica la meritació de la taxa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar les instàncies amb número de registre d’entrada 11.347 i 16.114 de
data 26 de juliol i 28 d’octubre del 2011, presentades pel senyor Daniel Ruiz Genover i la
senyora Montserrat Sala Vila com a representant de la societat WEBER APLICACIONES
GLOBALES S.L. (NIF B63674188), contra les liquidacions en concepte de Taxa per recollida
Escombraries Industrials corresponent al local situat al paratge Brugueres, 66 Esc. 1.
Segon.- Informar a l’interessat que es procedirà a apropar la situació dels contenidors al
seu local per tal de millorar el servei de recollida d’escombraries.
Tercer.- Notificar el present acord a
tresoreria i Intervenció.

la persona interessada

i als departaments de

11) Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-9730-BL aportada per la senyora MARIA
ROSA MORENO LÓPEZ, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents als exercicis 2008,
2009 i 2010, al·legant que la baixa definitiva és del primer trimestre del 2008.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica el qual diu textualment:


1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en
que es produeixi l’esmentada adquisició:



2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.



3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o
robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la
substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la
data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EMILIO ELEOY
MORENO LÓPEZ, prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a
continuació:
Any

Núm.
Rebut

Matrícula

Principal

Recàrrec

2n-3r-4t
2008
2009
2010

272500

GI-9730-BL

47,03€

9,41€

5,44€

334869
406441

GI-9730-BL
GI-9730-BL

65,21€
65,21€

13,04€

3,11€

81,36€
65,21€

177,45€

22,45€

8,55€

208,45€

Total a retornar
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Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal rel rebut pendent a nom del senyor
Emilio Eloy Moreno López, tal com es detalla seguidament:
Exercici
2011

Número Rebut
474741

Matrícula

Import

GI-9730-BL

65,21€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

11.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/95:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 71 150 62300

12.420,74

FUNDICIO DUCTIL BENITO. SUBMINISTRAMENT MOBILIARI URBA (AS)

2011 33 321 61900

7.143,72

INSTAL.LACIONS FABREGA SC. SUBSTITUCIO ACUMULADOR CALDERA GAS
ESCOLA BARCELO MATAS

2011 71 162 22710

104.205,28

2011 71 162 22700

95.981,12

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES I
TRANSPORT A SOLIUS OCTUBRE 2011 (AS)

2011 71 162 22700

39.167,39

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS CANON
GENERALITAT LLEI 7/2011 OCTUBRE 2011 (AS)

2011 52 231 22609

16.012,50

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. AMPLIACIO HORES ATENCIÓ
PSICOLOGICA A BENESTAR 2N, ER, I 4T TRIMESTRE 2011 (BS)

2011 42 336 64000

12.000,00

UNIVERSITAT DE GIRONA. CONVENI UDG.AJUNTAMENT INVESTIGACIO
ARQUEOLOGICA ANY 2008 A 2011 POBLAT ST SEBASTIA (MU)

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA I REG VIA PUBLICA, MERCAT,
PLATGES OCTUBRE 2011 (AS)

2011 45 331 48900

841,65

FUNDACIO JOSEP PLA. 3a I ULTIMA JUSTIFICACIO APORTACIO ANUAL 2011

2011 45 331 48900

1.651,49

FUNDACIO JOSEP PLA. 3a I ULTIMA JUSTIFICACIO APORTACIO ANUAL 2011

TOTAL RELACIÓ

289.423,89

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 42 336 64002
2011 71 171 22717
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
BIS DIXIT SL. REDACCIO PROJECTE SENYALITZACIO EXTERIOR NOVA SEU
3.705,20 MUSEU DEL SURO (UR)
CENTRE JARIDNERIA PALAFRUGELL SL. TALA 18 PLATANERS PL. JOAN
950,94 BAPTISTA MAS I CASAMADA PER MILLORA LLUM HABITATGES (AS)
4.656,14

Segon.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.
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B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:

B.1) OBRES MAJORS.- Llicències.Atès: Que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicències per a les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les
persones que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de
les mateixes 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 referides a 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 i 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 les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:Monica Manresa Traguany i David Grimal López
Obra Modificació de projecte (Recull l'estat final d'obra)
Carrer Rocacorba, 11
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 100/06 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
A:
David Serrano Acuña
Obra Habitatge unifamililar aïllat amb garatge i piscina
Carrer Terra Alta, 19
Població: TAMARIU
Expedient nº 558/11
Condicions - Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres
coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de
setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € 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 558/11)
- Condicionada a presentar plànol modificat de la planta d'accés, on es pugui
inscriure clarament un cercle de 1,20 m de diàmetre.
- Condicionada a presentar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:

Nuria Anton Virgili
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Obra Instal·lació d'una banyera d'hidromassatge (11,35 m2)
Carrer Sant Pere, 19 Escala:bx Pis:2 Porta:A
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 566/11
Condicions - Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € 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 566/11)
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

B.2) CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, dels serveis per a l’execució dels treballs d’adequació de l’Ajuntament de
Palafrugell a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Atès el que disposen els articles 153.1 i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el procediment
negociat sense publicitat.
Vist que de les tres empreses convidades, ha presentat oferta:
-

JOSEP MATAS i BALAGUER

Atès que ha presentat les següents millores:
-

-

-

Per a la resolució de dubtes derivats de l’aplicació de les normes de referència en les
matèries objecte d’assessorament es garanteix donar resposta en un termini màxim
de 48 hores a partir de la recepció de la consulta, en dies hàbils. En cas de
necessita de resolució urgent es garantiria una primera resposta dins un termini
màxim de sis hores d’horari laboral.
L’assessorament inclouria la progressiva adaptació dels procediments de
l’Ajuntament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya i normativa de desenvolupament.
Sessions de formació amb personal que comparteixin responsabilitats en una
mateixa àrea, de cara a aprofundir en problemàtica comuna.
Sessions de formació per als encarregats dels fitxers (caps d’àrea o servei).
Sessió formativa per als responsables polítics de la Corporació.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar, amb efectes econòmics i administratius del dia 10 de març de 2012, a
favor de JOSEP MATAS i BALAGUER, amb domicili al carrer Peixateries Velles, 1–17004
GIRONA, mitjançant procediment negociat sense publicitat, els serveis per a l’execució dels
treballs d’adequació de l’Ajuntament de Palafrugell a la normativa de protecció de dades de
caràcter personal, pel preu de 4.322,76 euros IVA inclòs, amb una durada de quatre anys

Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2011

19

Ajuntament de Palafrugell

més un més un (4+1+1=6 anys) i durant el primer any no hi haurà revisió de preus, amb
càrrec a la partida 11.920.22702 del Pressupost de municipal d’enguany.
Segon.- Facultar el 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.

B.3) CARTA DE SERVEIS DE L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA.- Aprovació.Vist que l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ha implantat un model de gestió de la qualitat
basat en la millora contínua, que permet utilitzar nous mètodes per a servir millor els
ciutadans, d’una manera més eficaç, eficient i moderna.
Atès que en aquest context, s’ha optat, entre d’altres iniciatives de modernització, per
implantar cartes de serveis com a instruments de comunicació i qualitat dels serveis que
presta l’ OAC.
Atès que la missió fonamental d’aquesta Carta de serveis és, per tant, definir i difondre els
compromisos de serveis que assumeix l’ OAC per a donar resposta als requeriments de la
ciutadania.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

B.4) REGISTRE D’ASSOCIACIONS.- Inscripció.Atès que el dia 1 de desembre de 2011, registre d’entrada número 17640, ATENEU DE
PALAFRUGELL, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Inscriure a en el registre municipal d’associacions ATENEU DE PALAFRUGELL,
que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
124 ATENEU DE PALAFRUGELL
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

B.5) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
EN EL SECTOR BRUGUEROL II, CARRER BEETHOVEN, 2 CANTONADA PLAÇA JOAN
BAPTISTA MAS I CASAMADA.- Aprovació.Atès que el dia 1 de desembre de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al sector
Bruguerol II, carrer Beethoven, 2 cantonada Plaça Joan Baptista Mas i Casamada, en què fa
constar que s’observa que el solar està molt brut i deixat, la qual cosa dona molt mala
imatge al sector, ocasionant males condicions d’higiene, seguretat i ornat públic, perjudicant
la convivència i seguretat dels veïns.
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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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a INVERSIONS I PROMOCIONS GRUP ATER, SL, amb DNI número B
1756011 amb domicili al carrer Picasso, 40 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de
10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar i adequar el solar
situat al sector Bruguerol II, carrer Beethoven, 2 cantonada Plaça Joan Baptista Mas i
Casamada, 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.

B.6) MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA
GESTIÓ DEL PROGRAMA ESPAI DONA – SIAD (gener – setembre 2012).- Aprovació.Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’agost de 2009, es va aprovar el
contracte 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 al 30 de setembre de 2011), prorrogable
anualment fins a dos anys (de l’1 d’octubre de 2011 fins el 30 de setembre de 2012 i de l’1
d’octubre de 2012 fins el 30 de setembre de 2013) si no es manifesta cap voluntària
contrària, per alguna de les parts, dos mesos abans de l’acabament del contracte.
Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 de setembre de 2011, es va
aprovar una pròrroga del contracte de serveis per a la gestió del programa Espai Dona –
SIAD (d’octubre a desembre de 2011, 3 mesos).
Atès que aquest Ajuntament vol prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del
programa Espai Dona – SIAD (de gener a setembre de 2012, 9 mesos) per l’Ajuntament de
Palafrugell.
Atès que es vol fer una reducció d’un 10% del cost d’aquest contracte de serveis.
Atès el que disposa la Llei 30/2007, 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
(de gener a setembre de 2012, 9 mesos) de l’Ajuntament de Palafrugell, que té contractat
amb l’empresa IDENTITATS GIRONA SC Professional, titular del NIF núm. J-17819830,
amb domicili al carrer Francesc Camprodon núm. 1, 1r. A CP 17430 de SANTA COLOMA
DE FARNERS, pel cost total de 32.400 €, IVA inclòs. La despesa d’aquest servei anirà a
càrrec de la Partida 52 234 22604 “Despeses funcionament Espai Dona” del Pressupost
Municipal de 2012
Segon.- La durada d’aquesta pròrroga serà de nou mesos, a partir del dia 1 de gener de
2012 fins el dia 30 de setembre de 2012.
Tercer.- Modificar el cost d’aquest contracte, aplicant una reducció del 10 % (48.000 € - 10
% = 43.200 €) (43.200 € : 12 mesos = 3.600 €) (3.600 € X 9 mesos = 32.400 € )
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B.7) CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL DICTÀMEN JURÍDIC DEL MERCAT DEL
PEIX.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis pel dictamen jurídic del mercat
del peix de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que el dia 1 de desembre de 2011, s’ha presentat pressupost per l’advocat Xavier Hors
i Presas, per realitzar l’informe en relació als recursos plantejats referents a l’adjudicació de
les parades del mercat del peix de Palafrugell, per import de 1.000 euros sense IVA.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Pujol,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis pel dictamen jurídic del mercat
del peix de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquests treballs, a l’advocat, senyor Xavier Hors i Presas, amb domicili al
carrer Nou, 12 1er, 1ª (17001) de Girona, per un import de 1.000 euros sense IVA, tal com
es detalla en l’oferta i amb càrrec a la partida pressupostària 11.920.22604 “despeses
jurídiques” del pressupost municipal 2011.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.

B.8) PRÒRROGA AUTORITZACIONS MERCAT DIARI I SETMANAL PER L’EXERCICI DE
LA VENDA NO SEDENTÀRIA, EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 7/2011,
DE 27 DE JULIOL.- Aprovació.1. Atès que la llei 7/2011, de 27 de juliol, en la seva disposició addicionat tretzena modifica
l’article 10 del text refós sobre comerç interior (Decret legislatiu 1/1993) de 9 de març,
disposant el següent:
Es modifica l’article 10 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior, que
resta redactat de la manera següent:
“Article 10. Autorització dels ajuntaments
”1. Els ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària en els espais i les vies
públiques dels municipis respectius, en perímetres i en llocs determinats prèviament, i
establir el nombre total de llocs permesos i les dimensions d’aquests llocs.
”2. Les ordenances municipals han de determinar els criteris d’atorgament de les
autoritzacions.
”3. En l’autorització ha de constar, com a mínim, el període de vigència, l’indret precís on
s’ha exercir l’activitat, i també els productes concrets per als quals és vàlida. L’autorització
ha d’ésser exhibida d’una manera visible i permanent a les parades de venda.
”4. Les autoritzacions són transmissibles i tenen una durada mínima de quinze anys
per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels
capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. Les autoritzacions
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solament poden ésser revocades per l’incompliment d’aquesta llei o de les ordenances
municipals, la qual cosa no dóna dret ni a indemnització ni a compensació de cap mena.
”Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant els
ajuntaments respectius que estan al corrent de les obligacions amb la seguretat social i amb
l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi l’Administració
local.
”5. Les autoritzacions municipals són transmissibles, amb la comunicació prèvia a
l’Administració competent, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, en els
supòsits següents:
”a) Per cessament voluntari del titular o la titular de l’activitat.
”b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions
anàlogues, acreditades degudament.
”6. Els procediments que comportin l’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser
automàtics ni poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a
les persones que hi estiguin especialment vinculades.”
2. Atès el que estableix la Disposició transitòria segona de la mateixa llei respecte a les
autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l’entrada en vigor del Decret legislatiu
3/2010, que disposa:
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de
l'entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l'entrada en vigor del decret
legislatiu esmentat i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.
2. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària prorrogades són transmissibles,
amb la comunicació prèvia a l'administració competent, pel termini que resti de la pròrroga,
en els supòsits establerts per l'article 10.5 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre
comerç interior.
3. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant els
ajuntaments respectius, que estan al corrent de les obligacions amb la seguretat social i amb
l'Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi l'Administració
local.
3. Atès que la present llei entra en vigor al dia següent de la seva publicació en el DOGC, de
data 29/7/2011.
4. Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’IPEP exercir aquesta facultat i,
per tant, prorrogar les autoritzacions del Mercat no sedentari diari i setmanal anteriors al dia
7 d’octubre de 2010, que consten en el llistat annex i que es transcriu a la part resolutiva fins
el dia 6 d’octubre de 2025 d’acord amb el que estableix dita llei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar les autoritzacions del Mercat Diari i Setmanal per a l’exercici de la venda
no sedentària anteriors al 7 d’octubre de 2010 fins el dia 6 d’octubre de 2025. Les
autoritzacions que es prorroguen es detallen en els llistats adjunts:
NÚM. PARADA

TITULAR PARADA MERCAT SETMANAL

METRES

1005

ALTAYO HOSENTHIEN, JOAQUIN

6

1011

GONZÁLEZ BALLESTA, PEDRO JOSÉ

8

1015

BERNABÉ RODRIGUEZ TEOFILO

8

1016

BERRIDO MEDINA, M.JESUS

10

1019

BOUDHEN, KARIM

6

1021

CABALLE SERRA, LUIS

10
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1025

CARRERAS PIÑERO, ALBERT

9

1028

CID LEON, FRANCISCA

11

1034

FONTANET ESPINOS, JORGE

13

1036

BRAVO FALGUERAS, CARLES

10

1038

FERNÁNDEZ GUTIERREZ, JOSÉ

8

1039

FERNÁNDEZ HEREDIA, ENCARNACIÓN

8

1040

MORILLAS FERNANDEZ, NURIA

8

1042

MORGADO VALENCIA, DOLORES

9

1044

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DOLORES

4

1046

NAVARRO SALAZAR MERCEDES

9

1048

FIGUERAS ALBERTI, JUAN

2

1049

FONTANET ESPINOS, XAVIER

10

1050

BATISTA GABARRI, NURI

8

1051

GARCIA GONZÁLEZ, JERÓNIMO

9

1053

REYES GIMENEZ, LAURA

5

1055

GONZALO REDONDO, MARIA PILAR

9

1056

GRASSOT ANDREU, ANICETA

5

1057

FRUITES GRAU, S.L.

11

1058

GUTIÉRREZ VILLENA, MARIA PAZ

15

1059

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ÀNGEL

8

1060

HERMANOS HUERTAS CENDON,S.C.

10

1064

CÓRDOBA GARCIA, JORGE

8

1065

LLADÓ MASSÓ, ANNA MARIA

7

1067

LLOS ARNAY, MERCEDES

3

1069

LÓPEZ BORRELL, RICARD

10

1071

PUBILL FERRER, JOSE LUIS

9

1074

MARTÍNEZ ASENSIO, MONTSERRAT

10

1075

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, RAMON

8

1076

MARTÍNEZ VALDEPEÑAS, ANNA MARIA

6

1078

BERRIDO MEDINA, JORGE

11

1079

JORBA VIDAL, MARIA TERESA

10

1081

MOLINA CAMPS, DOLORES

5

1088

FRUTAS PAEZ, S.L.

13

1092

PÉREZ TORRES, GENIS

6

1097

SERRET PLANAS, IBAN

8

1098

PONT PONSATI, JOAN

9

1099

PUBILL PUBILL, ENRIQUE

6

1103

MUÑOZ RAMIREZ, JOSE

3

1107

MARTÍNEZ REYES, ANTONIO

6

1108

TARRES VIDAL, JUAN

2

1109

RIVERA DIAZ, JOSE

8

1113

ROURA GONZALO, CARMEN

4

1114

ROURA DANÉS, SANTIAGO

3

1116

MAHAMMAD SARFRA MALIK

8

1117

SALVO RODRÍGUEZ, JULIAN

7

1122

CASAS PUIG, JOSEFA

12

1124

CURBON PATRACH, FRANCISCA

5

1129

TAULE RIGAU, ENRIQUE

9

1133

TORRECILLA TELLEZ, JUAN

8

1134

TREMOLEDA CERVELLO, PEDRO

9

1136

UBEDA PARRA, ANTONIO

9

1143

LIARTE VILLAR, JORDI

8

1148

BOUATROUSS EL HAFIDY, GHARRAS

5

1149

KADRI BOUZIAN

9

1150

PASCUAL NEGRA, PERE

3

1153

ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLI

2
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1154

VENTURA VILA, ALBERT

4

2005

CASADEVALL BADOSA, PERE

4

2006

ROMAN COLLADO, JUAN

11

2007

DIAZ ROIBAS, MANUEL

7

2018

ROCA PUIG, DOLORS

6

2022

INAREJOS FRESNEDA, JOSÉ ANTONIO

11

2024

EXPLOTACIONS AGRARIES MAS PINELL, S.C.

8

2027

OLIU SUBIRANAS, JAVIER

9

3001

BATLLE OLIU, JOAN

7

3002

GARCIA OLAMENDI, JORDI

6

3005

AGROFRUITES JILAX, SL

5

3008

LÓPEZ MORAGUES, IGNACIO

10

3013

BERMEJO GAVILAN, JOANA

6

3015

TARTAJO CATALAN, ANA MARIA

9

3016

TEIXIDO PRADAS, ALFONSO

10

3017

ANGULO VELASCO, MONTSERRAT

8

3019

LÓPEZ MORAGUES, MANUEL

11

4001

FERNÁNDEZ HEREDIA, JOSEFA

9

4003

REYES CALLEJAS, JUANA

9

4008

FERNÁNDEZ DEL BARRIO, DOLORES

8

4009

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

9

4019

RHALIA EL TAYBI

8

4020

FALL MAFALL

4

4021

MORATA MORATA, JOSEFINA

8

4025

ROCA CASTELLA, LLUIS

9

4027

RUBIO LOZANO, JOSÉ ANTONIO

12

4034

PICON GARCIA, JOSÉ ANTONIO

12

4035

VERDUGO RAMIREZ, ANTONIO

10

4041

TOMAS ELIAS, ANTONIO

9

4042

ROJAS CONTRERAS, EUGENIO

8

4051

ZEROUALI MOHAMMED

8

4060

REYES CALLEJAS, ROSA

9

4061

AMAYA AMAYA, CARMEN

9

4063

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL

9

4067

MUÑOZ MARTÍNEZ, LUISA

12

4086

GIMENEZ BAUTISTA, EMILIO

9

4088

TALHAOUI TALHAOUI, MOHAMED

10

4089

KARIM MOUKH EL, MOHAMED

9

4094

ZIANI BENHACHEM, MOHAMMED

7

4095

BOUTAHRI, MOHAMMED

9

4098

DURAN LUNA, PEDRO

8

4099

HEBLES MARTIN, JOSE

8

4102

MORENO MORENO, FRANCISCA

9

4112

ROCAFORT PAGÈS, JUAN

10

4116

SÁNCHEZ SILVA, ISABEL

6

4117

SILVA PRUDENCIO, SORAYA

10

4119

AMAYA AMAYA, MARIA

10

4120

ESCUDERO VALENTI, MERITXELL

8

4122

PIERA SOLA, ANDREU

4

4123

MARTINS KUDIRAT, OLAIDE

4

4124

SANTOS DE PUIG, IRENE

6

4125

PATRACH HEREDIA, ENRIQUE

6

4127

HERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO

6

NÚM. PARADA
AP O8

TITULAR PARADA MERCAT DIARI
AGROFRUITES JILAX, S.L.
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PM18

AVELLÍ JUANALS, NURIA

AP16

BACH-ESTEVE RUIZ, JOSEP

4

PM09

BONANY CARLES, MERCÈ

2
4

5

PM42

CORTEY FIGUERAS, M. DOLORES

AP7-b

COSTA CISCAR, RAIMON

4

PM32

CRUZ ESCUDERO, ISABEL

8

PM02

DÍAZ OSORIO, ULADISLAO

4

PM20

DURAN PADRÓS, VICENTE

3

PM21

EL REBOST DE CA L'ARTIGAS,S.C.

5

AP03

FRUTAS PAEZ, S.L.

12

PM29
PM27

AP01

PM17

ISERN BARNILS, MIQUEL
LOZANO MARTÍNEZ, M.CARMEN

5
4

6

LUNATI MARUNY, ROSER.

4

PM13

MEL L'EMORDANET C.B.

3

AP11

FRUTÍCOLA MIRÓ,SC

6

PM19

MATAMALA GISPERT, JUAN

5

PM06

MORAL PÉREZ, ALEJANDRO

5

PM28

ROVIRA PIGEM,C.B.

3

PM23

FRUITES I VERDURES SALÍS SERRADELL SC

6

PM36

SENS ESPÍGOL, M. AMPARO

7

PM11

TIBAU CONILL, MIGUEL

4

PM22

TULLA RIBAS, CONCEPCION

8

PM31

ULLASTRES CRUSET, JOSEP

5

Segon.- En aquest període que va del 7 d’octubre de 2010 fins el 6 d’octubre de 2025,
aquestes autoritzacions es podran ampliar i es podran transmetre d’acord amb el que
estableix el Reglament dels Mercats Municipals de Palafrugell.
Tercer.- Notificar el present acord a l’IPEP i als titulars de les autoritzacions del Mercat Diari
i del Mercat Setmanal, anteriors al 7 d’octubre de 2010.

B.9) MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE
LA LICITACIÓ OBERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT
ADAPTAT A PALAFRUGELL.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 17 de novembre de 2011, que
literalment diu:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el Plec
de condicions particulars reguladores del contracte de serveis, mitjançant la modalitat de
licitació oberta, consistents en la recollida, prèviament establert, de trenta (30) persones, de
promig, en el seu domicili pel matí i traslladar-les al centre respectiu i a la tarda fent el
mateix recorregut a l’invers, a Palafrugell, per un import total de 53.949,34 €, IVA inclòs, a la
baixa, i disposar-ne l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si
s’escau, de presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en l’article 277 de la
mateixa llei catalana.
Segon.- Convocar licitació amb procediment obert, a l’empara del que disposa la Llei
30/2007 de contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte suara esmentat,
publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé aquesta
s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de
conformitat amb el que determina l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
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Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
núm. 51 231 22703 “Contracte Transport Adaptat”, 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.
La durada d’aquest contracte és de quatre anys prorrogables per dos anys més, màxim sis
anys, a comptar del dia 1 de gener de 2012 i fins el 31 de desembre de 2017.
2. Atès que cal concretar i millorar el redactat del Plec de Clàusules administratives i
econòmiques, en el sentit d’incloure una clàusula 17ena, que literalment diu:
DISSETENA.- Subrogació empresarial dels treballadors del contractista actual.
L’adjudicatari s’haurà de subrogar d’acord amb el que disposa l’article 44 del Reial DecretLegislatiu 1/995, pel que s’aprova l’Estatut dels Treballadors, amb els treballadors del
contractista actual, que es troben vinculació directament amb l’objecte del contracte, i que
són:
A) Juan Jose Morillas Creus, antigüetat de 2 de juliol de 2003, salari brut anual:
17.518,18 euros.
B) Ricard Carrasco Capellà, antigüetat de 12 de juny de 2009, salari brut anual:
12.198,75 euros.
C) José Eduardo Lopez Trelles, antigüetat de 16 de desembre de 2010, salari brut
anual: 4343,63 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Incorporar en el Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques que han de regular el
contracte administratiu de serveis del Transport Adaptat, una clàusula 17ena, que incorpori
les previsions de subrogació empresarial dels treballadors vinculats al servei, a càrrec de
l’adjudicatari del contracte.

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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