Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE SETEMBRE
DE 2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde acctal.:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
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 acctal.:
Sr. PERE SALA i CORNELL
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 i cinc minuts del matí del dia 22 de
setembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
L’Alcalde, senyor Juli Fernández, la senyora Begonya Montalban, 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 15 de setembre 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 MAJORS.- a) Llicències.Atès: Que el regidor delegat Delegada 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:Ramon Rieradevall Quer i Maria del Mar Bosch Jofra
Obra Modificació de Projecte
Carrer Fondo, 48
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 16/10 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
A:
Maria Teresa Saló Ferrer
Obra Modificació de Projecte que recull l'estat final de l'obra
Carrer Carrilet, 19
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 373/10 Annex
Condicions
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
A:
M. Jose Mallorqui Compañ
Obra Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer Lladó, 10
Població:
CALELLA
Expedient nº 375/11
Condicions - Presentar proposta alternativa pel traçat de les instal·lacions de
façana, que millor s'integrin al nivell de protecció de l'edificació, previ vist-i-plau de les
companyies subministradores, abans de la finalització dels treballs.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou
tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 375/11)
- 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.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

b) Parcel.lacions.-
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Atès: Que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicència per a les PARCEL·LACIONS que tot seguit s’esmenta i a favor de la
persona que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement les concessions
de les mateixes i que l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal atribueix la competència
per a l’atorgament de llicències a la Junta de Govern Local.
Vistos: Els articles 141 i 247 del Decret Legislatiu 1/90 de la Generalitat de Catalunya i
l’article 1 del Reglament de Disciplina Urbanística i d’altra legislació concordant i aplicable
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR la següent llicència de parcel·lació, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Antoni Bofill Colls
Obra Divisió horitzontal
Carrer Constància, 16
Expedient nº 430/11-x
Elements de tribut
Parcel·lació 128,10 €

Població: PALAFRUGELL

c) Desistiment.VIST l’escrit de data 1 d’agost de 2011 amb número de registre d’entrada 11568, presentat
pel senyor Felipe Osuna Buendia, en representació de l’empresa Forgrup Gopart, SL amb
NIF número B-17.723.545, en el qual desisteix de portar a terme les obres de construcció
d'una nau industrial (Parcel·la 9 C) al carrer Llum de Palafrugell, corresponent a l’expedient
número 212/07.
ATÈS que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 212/07, a nom de Forgrup
Gopart, SL, va ser concedida en data 19 d’abril de 2007 per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ATÈS que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no s’han
iniciat les obres.
ATÈS l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 20 de setembre de 2011.
ATÈS el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 212/07
corresponent a la construcció d'una nau industrial (Parcel·la 9 C) al carrer Llum de
Palafrugell, a nom de la societat Forgrup Gopart, SL.
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Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 212/07.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Felipe Osuna Buendia, en
representació de l’empresa Forgrup Gopart, SL amb NIF número B-17.723.545, i amb
domicili a efectes de notificació al carrer Picasso número 53 de Palafrugell (CP 17200).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- OBRES.- Certificacions.1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 1 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 13.915,03 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
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 38.828,03 euros, amb càrrec a
la partida número 42 336 63200 del pressupost d’enguany.
3) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 5 de les obres incloses en el projecte
d’URBANITZACIÓ ENS ENTORNS DE LA BÒBILA VELLA, A PALAFRUGELL, executades
per l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, per un import de 31.170,41 euros, amb càrrec
a la partida número 21 150 61941 del pressupost d’enguany.

4.- AVALS.- Devolució.1) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2126/11, de data 14 de setembre de 2011,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la Junta de Compensació sector Pa 1.20 Pineda
Gèlia, en relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 232/10, concedida per acord
de Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2010 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Baix Llobregat número 26 de Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 14 de setembre de 2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 5 d’octubre de 2010 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 1.000 € dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 232/10,
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 aquest acord a la Junta de Compensació sector Pa 1.20 Pineda Gèlia i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
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2) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2124/11, de data 14 de setembre de 2011,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la Junta de Compensació sector Pa 1.20 Pineda
Gèlia, en relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 233/10, concedida per acord
de Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2010 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Baix Llobregat número 22 de Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 14 de setembre de 2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 15 d’octubre de 2010 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 1.000 € dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 233/10,
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 aquest acord a la Junta de Compensació sector Pa 1.20 Pineda Gèlia i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

5.- PROJECTE DE SALA POLIVALENT A LA BIBLIOTECA, A PALAFRUGELL.Aprovació.Vist el projecte de sala polivalent a la Biblioteca pública, a Palafrugell, redactada per
Kasadevall Arquitectes SLP, i que es composa de memòria, normativa aplicable, plànols,
annexos a la memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, amb un pressupost
d’execució per contracta de dos-cents divuit mil tres-cents trenta-quatre euros amb cinc
cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs (218.334,05 €).
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens
Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres locals, i l’article
219 de la Llei Municipal i de règim local, pel que fa a la documentació que han de contenir
aquests projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de sala polivalent a la Biblioteca pública, a
Palafrugell, redactada per Kasadevall Arquitectes SLP, i que es composa de memòria,
normativa aplicable, plànols, annexos a la memòria, plec de condicions, amidaments i
pressupost, amb un pressupost d’execució per contracta de dos-cents divuit mil tres-cents
trenta-quatre euros amb cinc cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs (218.334,05 €).
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un
període d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal (www.palafrugell.net), de
conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
Ens Locals.
Tercer.- Sotmetre aquest acord de Junta de Govern Local a ratificar en el proper Ple
Municipal.
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Quart.- Trametre dos exemplars d’aquesta projecte abans del 30 de setembre de 2011 al
Departament de Governació i Relacions Institucionals, Serveis Territorials a Girona, perquè
s’inclogui dins la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2012.
Cinquè.- Notificar aquest acord a Kasadevall Arquitectes SLP.

6.- CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A LA FIXACIÓ D’UN REG INNOMINAT, AL
NUCLI D’ERMEDÀS.- Inici d’expedient.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació menor d’obres per la fixació d’un reg
innominat al nucli d’Ermedàs, incloses a la memòria Valorada (Ref. 35/10, setembre 2010),
redactada per l’Àrea d’Urbanisme de Serveis Municipals.
Atès la memòria valorada pels serveis tècnic municipals, regulador del contracte menor,
procedeix ara l’aprovació amb un pressupost base de licitació de 6.321,53 €, IVA inclòs, a la
baixa, i amb un termini previst de dues setmanes per a l’execució de les obres objecte del
contracte.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per la fixació d’un reg
innominat al nucli d’Ermedàs, per import de 6.321,53 € IVA inclòs.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61905, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici
2011. 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 tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins el
dia 7 d’octubre de 2011, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
-

Empresa GERMANS I REFORMES GERMANS FERRER, SL (NIF B17766163) c/
Sant Pere, 64 - 17200 Palafrugell.
Empresa SANTI AVELLÍ SL (NIF B-17860313), c/ Pals, 63-65 - 17200 Palafrugell.
Empresa PERE GIRALT SAGRERA SA
(NIF A17121849)
C/ Trefí, pol.
Ind.Brugueres – 17200 PALAFRUGELL

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE
QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC, EN EL MUNICIPI DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.S’acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia de la sessió.

8.- CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DE LES OBRES PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DE SUPORTS DE LA SALA POLIVALENT DE LA
BÒBILA VELLA DE PALAFRUGELL (Exp. 23/11).- Inici del procediment.-

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011

6

Ajuntament de Palafrugell

Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres per a la legalització de la protecció contra incendis i subministrament
elèctric de socors de la sala polivalent de la Bòbila Vella, incloses a la Memòria Valorada
(Ref. 23/11), redactada per l’Àrea de Projectes i Obres, i aprovada per la Junta de Govern
Local del dia 15 de setembre de 2011.
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques,
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la legalització de la protecció
contra incendis i subministrament elèctric de socors de la sala polivalent de la Bòbila Vella,
d’aquesta localitat, procedeix ara l’aprovació del plec amb un pressupost base de licitació de
100.425,34 €, IVA inclòs, a la baixa, i amb un termini previst de dos mesos, per a l’execució
de les obres objecte del contracte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques, reguladores
del procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les obres esmentades a
l’apartat anterior, per import de 100.425,34 € IVA inclòs.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 41 331 62700 “equipaments edifici bòbila”, del Pressupost de despeses de
l’Ajuntament per a l’exercici 2011. Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que
prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per l’import de licitació.
Tercer.- Convidar perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins el dia 28 de
setembre de 2011, les empreses que seguidament es relacionen:
SEITEC (B 17613563)
Carrer Trefí, 16-18 Poligon Industrial les Brugueres
17200 PALAFRUGELL
LAMPISTERIA AQUALECTRIC SL (B 17970773)
Mas Resplandis, 8 Nau 3
ESCLANYÀ
Apartat correus núm. 73
17200 PALAFRUGELL
INSTAL·LACIONS CAPEL SL (B 17062597)
C. Méndez Núñez, 57
17600 FIGUERES
LEINAD 2001
c. Berguedà, 17-19
17200 PALAFRUGELL

9.- CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS DE SEGUIMENT DELS CAMINS ESCOLARS.Adjudicació.Atès que Palafrugell és una població en creixement i que cada any escolaritza un alt nombre
d’alumnat que s’escolaritza en centres allunyats del seu domicili.
Atès que portar els infants a l’escola i recollir-los a la sortida és un problema diari per a
moltes famílies.
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Atesa la proposta de les AMPAs de les escoles Barceló i Matas i Carrilet a trobar una solució
en aquest problema i alhora agilitzar la mobilitat urbana creant uns itineraris flexibles i
agradables.
Atès que el projecte que s’ha treballat, i que va tenir un bon funcionament en el curs passat,
és el de Camins escolars i que per al seu desenvolupament és important comptar amb un
servei en què cada ruta tingui una persona que en faci el seguiment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar el servei extern d’ Il·lusions per a la contractació del monitoratge necessari per
poder desenvolupar el servei de seguiment dels camins escolars, durant el termini que va
del dia 26 de setembre de 2011 al 21 de desembre de 2011. El cost total de la contractació
del servei serà de 5.787 euros, amb càrrec a la partida 33 321 22606 de Ciutat Educadora.

10.- FIANCES.- Devolució.Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres, mitjançant procediment negociat
amb publicitat per a la formació de passos de vianants elevats i millora de voreres als
carrers: Àngel Guimerà, Frederic Martí Carreras, Avda.de les Corts Catalanes i el Passeig
de Migdia a Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern de 22-052009 a MASSACHS EXCAVACIONS, SLU., amb domicili a la carrer Teulera, 78 1r. 2ª de
SANTA CRISTINA D’ARO (17246).
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 15.068,75.- 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 MASSACHS EXCAVACIONS, SLU. i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

11.- NOMENAMENT COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ – PLA DE CARRERA 2012 –
2015.- Aprovació.1. Atès que la Junta de Govern Local, el dia 28 de juliol de 2011, va aprovar el Pla de
carrera de l’Ajuntament de Palafrugell 2012 – 2015, en què establia
a) Creació i constitució d’una Comissió Tècnica d’avaluació, el dia 1 d’octubre de 2011,
amb personal intern de l’Ajuntament (2 persones dels grups A2 (1) i A1 (1)) i extern
d’altres administracions (1 persona A2 o A1). La composició de la Comissió serà de
tres membres amb veu i amb vot. Hi haurà un representant de la Junta de Personal i
un del Comitè d’Empresa amb veu i sense vot. Aquests representant no en podran
formar part i hauran de ser substituïts cas que estiguin implicats en l’avaluació.
Aixecarà acta del procés el Secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui.
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b) Presentació de peticions i propostes a l’Àrea de Secretaria i Recursos Humans,
abans del 20 d’octubre de cada any, per part del Cap d’Àrea o dels propis
treballadors interessats, mitjançant instància i documentació justificativa en el registre
d’entrada de la Corporació.
2. Atès que s’ha proposat al secretari de l’Ajuntament de Calonge, Carles Jimenez Miramon,
com a representant extern, i com a representants interns, al Cap de l’Àrea d’Esports, Josep
Masgrau Ponsatí, i a la Cap de l’Àrea del Pla de Barris, Sílvia Esteva Llenas.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Crear i constituir la Comissió Tècnica d’avaluació, formada pel secretari de
l’Ajuntament de Calonge, Carles Jimenez Miramon, com a representant extern, i com a
representants interns, al Cap de l’Àrea d’Esports, Josep Masgrau Ponsatí, i a la Cap de
l’Àrea del Pla de Barris, Sílvia Esteva Llenas, amb veu i amb vot.
Hi haurà un representant de la Junta de Personal i un del Comitè d’Empresa amb veu i
sense vot. Aquests representant no en podran formar part i hauran de ser substituïts cas que
estiguin implicats en l’avaluació. Aixecarà acta del procés el Secretari de la Corporació o
funcionari en qui delegui.
Segon.- Es podran presentar peticions i propostes a l’Àrea de Secretaria i Recursos
Humans, des del dia 1 d’octubre fins el dia 20 d’octubre de 2011, per part dels treballadors
interessats, mitjançant instància i documentació justificativa en el registre d’entrada de la
Corporació.

12.- ESTABLIMENT DE LA JORNADA, EN CÒMPUT ANUAL, DEL COS DE LA POLICIA
LOCAL.- Ratificació acord Comissió Paritària.1. Atès el contingut de l’acta de la comissió paritària d’interpretació de l’acord de condicions
de treball del personal funcionari 2007 – 2009, que actualment es troba prorrogat, i que
literalment diu:
1. Determinació jornada Cos de la Policia Local – còmput anual (sentència Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona).
El secretari de la Corporació dóna lectura de la sentència número 175/2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Girona, en el procediment abreujat 522/2010,
conforme estima el recurs interposat per SPPME-CAT contra l’acord de Junta de Govern
Local de 15 d’octubre de 2010, en què s’estableix la jornada en còmput anual de la Policia
Local en 1816 hores.
El Tribunal manifesta que no consta a l’expedient ni s’ha acreditat que els representants dels
treballadors hagin estat escoltats ni tinguessin coneixement de la determinació del còmput
horari anual, ni s’han utilitzat els mecanismes de resolució de conflictes en la interpretació
de l’acord de l’article 5 (Comissió Paritària).
Aquesta Comissió Paritària es reuneix per executar l’esmentada sentència que és ferma en
via judicial i per unanimitat (quatre vots a favor i cap en contra) acorden establir la següent
jornada en còmput anual de la Policia Local, amb efectes d’1 de gener de 2012.
a) Any 2012: 1744 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant (capítol 8è, punt 1
– mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011

9

Ajuntament de Palafrugell

b) Any 2013: 1736 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant (capítol 8è, punt 1
– mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)
c) Any 2014 i successius: 1728 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant
(capítol 8è, punt 1 – mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)
2. Atès el que estableixen els articles 311, 312 i 316 del decret 214/1990, pel que s’aprova el
Reglament de Personal dels ens locals.
3. Atès el que disposa l’article 40.1 d) de la Llei 7/2007 pel que s’aprova l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Establir la següent jornada, en còmput anual, del cos de la Policia Local, amb
efectes 1 de gener de 2012:
a) Any 2012: 1744 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant (capítol 8è,
punt 1 – mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)
b) Any 2013: 1736 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant (capítol 8è,
punt 1 – mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)
c) Any 2014 i successius: 1728 hores anuals a distribuir d’acord amb el quadrant
(capítol 8è, punt 1 – mobilitat i serveis, de l’annex específic de la Policia Local)
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de personal, al Cap accidental de la Policia
Local i a les seccions sindicals SPPME-CAT i SFP

13.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
COL.LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA PER A LA VALORACIÓ DE LES
CONDICIONS PSICOLÒGIQUES PER L’ÚS DE L’ARMA – POLICIA LOCAL.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia de la sessió.

14.- MONÒLIT DE LA CARRETERA VELLA DE CALELLA – PROPOSTA DE LA FAMÍLIA
MANICH.- Aprovació.1. Atès que el dia 22 de juny de 2011, registre d’entrada 9605, l’Associació per la
recuperació de la memòria històrica, representada pel senyor Emilio Silva Barrera, amb
domicili a efectes de notificació a l’apartat de correus número 7 (24400) Ponferrada (Leon),
sol.licita l’eliminació del monòlit situat a la Carretera Vella entre Palafrugell i el nucli costaner
de Calella, davant del Càmping La Siesta.
2. Atès el contingut democràtic i en defensa de les víctimes de la violència que té
l’esmentada proposta i de lluita contra les dictadures de qualsevol mena i classe.
3. Atès l’informe emès pel secretari de la Corporació conforme cal estar al contingut de
l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de la memòria històrica, en el sentit que
l’administració, en exercici de les seves competències ha de prendre les mesures oportunes
per retirar els objectes commemoratius d’exaltació personal o col.lectiva de la Guerra Civil.
4. Atesa la proposta presentada el dia 12 de setembre de 2011, registre d’entrada 13346,
per la senyora Josefina Manich Llaona, en que proposa instal.lar una placa de 40 x 70
centímetres, que anirà fixada amb quatre espàrrecs sobre la part de davant del monòlit,
sense que s’inclogui la creu a la part de dalt, i en la qual es farien constar les següents
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dades : “Josep Maria Manich Elias, 12 de novembre de 1936 – Convertirem el vell dolor en
amor i el llegarem, solemnes, a la història – Miquel Martí i Pol”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar la petició realitzada per la senyora Josefina Manich Llaona, en data 12
de setembre de 2011, registre d’entrada 13346, en el sentit d’instal.lar una placa de 40 x 70
centímetres, que anirà fixada amb quatre espàrrecs sobre la part de davant del monòlit,
sense que s’inclogui la creu a la part de dalt, i en la qual es farien constar les següents
dades: “Josep Maria Manich Elias, 12 de novembre de 1936 – Convertirem el vell dolor en
amor i el llegarem, solemnes, a la història – Miquel Martí i Pol”.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a l’Associació per la recuperació de la
memòria històrica.

15.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL PARATGE DE LA BARCELONETA, AL NUCLI DE LLOFRIU.- Aprovació.Atès que el dia 17 d’agost de 2011, l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al paratge La Barceloneta
del nucli de Llofriu, Polígon 2, Parcel·la 37, amb referència cadastral número
17124A00200037, en què fa constar que la parcel·la es troba en un estat d’abandonament
amb gran acumulació de vegetació i les dues figueres del seu interior sobresurten del límit
de la parcel·la envaint la via pública, fet que ocasiona males condicions d’higiene, seguretat i
ornat públic, 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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor PEDRO BENITO HEREDIA SANCHEZ, amb domicili al carrer
Carrilet, 8 (17253) de Mont-ras, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la acumulació de vegetació i les dues figueres que
sobresurten del límit de la finca situada al Polígon 2, Parcel·la 37, del Paratge La
Barceloneta del nucli de Llofriu, 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.

16.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NETEJA SOLAR DEL CARRER CUL DE SAC, NÚM. 8 DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia de la sessió.

17.- AJUTS CONCEDITS PER A L’ASSISTÈNCIA D’INFANTS DE PALAFRUGELL, A LES
ACTIVITATS D’ESTIU 2011.- Aprovació definitiva.-
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de maig de 2011, va aprovar les
bases i la convocatòria d’ajuts municipals per a l’assistència d’infants empadronats a
Palafrugell, a qualsevol de les activitats d’estiu de 2011.
Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de juliol de 2011, es detalla la
relació d’ajuts denegats i concedits sobre les instàncies presentades sol·licitant ajut
municipal per a activitats d’estiu.
Vist que la previsió d’assistència a activitats d’estiu que havien fet les famílies sol·licitants
d’ajut municipal per a activitats d’estiu durant el mes de juny, ha canviat en alguns casos, i
per tant s’han produït altes, baixes o canvis de casal,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents variacions en els ajuts municipals per activitats d’estiu
aprovats en la Junta de Govern Local del 7 de juliol de 2011.
Núm. Registre

ACTIVITAT

PUNTS

AJUT
JULIOL

AJUT
AGOST

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

BODY DANCE

10

89,25 €

89,25 €

IL·LUSIONS

0

105,00 €

35,00 €

2011008318

IL·LUSIONS

0

2011008334

VEDRUNA

0

70,00 €
141,00 €

0,00 €
0,00 €

VEDRUNA

10

141,00 €

0,00 €

VEDRUNA, CREU ROJA

10

120,00 €

84,00 €

PI VERD, CAMPUS ESPORT

10

60,00 €

108,00 €

PI VERD, CAMPUS ESPORT

10

60,00 €

108,00 €

MONT-RAS, HOQUEI

0

194,50 €

44,00 €

SANTA TERESA

10

0,00 €

0,00 €

PI VERD, PISCINA MUNICIPAL

10

66,00 €

108,00 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

91,00 €

0,00 €

91,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2011008186
2011008228

2011008340
2011008366
2011008427
2011008458
2011008478
2011008485
2011008543
2011008564
2011008605
2011008626
2011008632

IL·LUSIONS

20

IL·LUSIONS
IL·LUSIONS

20
10

IL·LUSIONS

10

84,00 €

42,00 €

CARGOLETS

10

105,60 €

79,20 €

TALLER MUSICAL THEATRE

30

56,00 €

0,00 €

CASAL PONT MAJOR, CREU ROJA

30

202,30 €

43,40 €

CAP DE GALL

10

129,60 €

129,60 €

CAP DE GALL
CREU ROJA

10
10

129,60 €
0,00 €

129,60 €
0,00 €

Segon.- Aprovar la llista definitiva dels ajuts concedits i de l’import total
Núm. Registre
2011008011
2011008155

ACTIVITAT

PUNTS

AJUT
JULIOL

AJUT
AGOST

BELLUGUETS

10

76,80 €

LUDOTECA "+1"

10

90,00 €

0,00 €

LUDOTECA PI VERD

10

30,00 €

30,00 €
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LUDOTECA PI VERD

10

30,00 €

30,00 €

IL·LUSIONS

10

84,00 €

0,00 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

BODY DANCE

10

89,25 €

89,25 €

IL·LUSIONS

0

105,00 €

35,00 €

2011008318

IL·LUSIONS

0

2011008334

VEDRUNA

0

70,00 €
141,00 €

0,00 €
0,00 €

VEDRUNA

10

141,00 €

0,00 €

VEDRUNA, CREU ROJA

10

120,00 €

84,00 €

CREU ROJA

10

84,00 €

84,00 €

CREU ROJA

10

84,00 €

84,00 €

BELLUGUETS

0

64,00 €

64,00 €

BODY DANCE

10

105,00 €

105,00 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

PI VERD, CAMPUS ESPORT

10

60,00 €

108,00 €

2011008157
2011008186
2011008228

2011008340
2011008346
2011008354
2011008364
2011008366

PI VERD, CAMPUS ESPORT

10

60,00 €

108,00 €

2011008427

MONT-RAS, HOQUEI

0

194,50 €

44,00 €

2011008458

SANTA TERESA

10

0,00 €

0,00 €

LA PLAGETA

20

71,50 €

71,50 €

LA PLAGETA

20

71,50 €

71,50 €

BELLUGUETS

0

64,00 €

64,00 €

PI VERD, PISCINA MUNICIPAL

10

66,00 €

108,00 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

IL·LUSIONS

20

91,00 €

0,00 €

IL·LUSIONS

20

91,00 €

0,00 €

90,00 €

90,00 €
76,80 €
0,00 €

2011008461
2011008476
2011008478
2011008485

AULA D'ART

10
10

2011008543

BELLUGUETS
IL·LUSIONS

10

76,80 €
0,00 €

2011008560

IL·LUSIONS

0

70,00 €

70,00 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

LA PLAGETA

10

156,00 €

156,00 €

CREU ROJA

10

84,00 €

0,00 €

IL·LUSIONS

10

84,00 €

42,00 €

CARGOLETS

10

105,60 €

79,20 €

2011008577

CARGOLETS

10

105,60 €

105,60 €

2011008590

IL·LUSIONS

10

42,00 €

84,00 €

TALLER MUSICAL THEATRE

30

56,00 €

0,00 €

CASAL PONT MAJOR, CREU ROJA

30

202,30 €

43,40 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

39,00 €

CAP DE GALL

10

129,60 €

129,60 €

CAP DE GALL
CREU ROJA

10
10

129,60 €
0,00 €

129,60 €
0,00 €

PI VERD

10

75,60 €

75,60 €

BELLUGUETS

10

76,80 €

76,80 €

3.951,45 €

2.685,05 €

2011008532

2011008561
2011008562
2011008564

2011008605
2011008620
2011008626
2011008632
2011008645
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18.- ADDENDA ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DE DELEGACIÓ DE LES AJUDES LOCALS DE
MENJADOR 2011 – 2012.- Aprovació.Atès que el dia 25 de gener de 2010 es va formalitzar un conveni específic entre
l’Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà de delegació de la gestió
de les ajudes per a l’alumnat de Palafrugell usuari del servei de menjador de les escoles
públiques municipals Barceló i Matas, Carrilet, Pi Verd i Torres Jonama.
Atès que a partir del curs 2011-2012, l’AMPA de l’Escola Carrilet portarà la gestió del
menjador i per tant, també s’encarregarà de la gestió econòmica i que, en conseqüència, a
partir del curs 2011-2012 el Consell Comarcal deixarà de gestionar les ajudes d’àmbit
municipal destinades a l’alumnat de Palafrugell que s’escolaritzi a l’Escola Carrilet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar l’Addenda al conveni específic entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Consell
Comarcal del Baix Empordà de delegació de la gestió de les ajudes locals destinades als
usuaris de Palafrugell del menjador de les escoles públiques per al curs 2011-2012, a
excepció de les de l’escola pública Carrilet.

19.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A UNA ALUMNA EN PRÀCTIQUES A
L’ESCOLA BRESSOL TOMANYÍ.- Aprovació.Atesa la proposta de l’Insitut La Bisbal, centre depenent del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, que manifesta l’interès en la realització de pràctiques de
formació per part d’una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil, a
l’Escola bressol municipal Els belluguets, depenent de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que a l’escola bressol municipal Tomanyí es desenvolupen les tasques que ha
d’aprendre l’alumna del cicle formatiu.
Atès que la proposta de l’horari de pràctiques és de dilluns a divendres, de 9.15 a 14h i de
15 a 16.15h, i que l’escola bressol és en funcionament en aquest horari.
Atès que s’ha realitzat una proposta de conveni entre l’Escola bressol municipal Tomanyí i
l'Insitut La Bisbal, per a la realització de les pràctiques de Formació.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2010-2011 amb l’Institut La
Bisbal i que s’accepti l’alumna proposada, CORINNE PINON, del 3 d’octubre fins l’11 de
novembre de 2011, per a la realització de les pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Educació Infantil, de dilluns a divendres, de 9.15 a 14h i de 15 a 16.15h, a l’escola bressol
municipal Tomanyí.

20.- CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L’AMPA DE
L’ESCOLA PÚBLICA CARRILET, PER A LA GESTIÓ DE LES AJUDES LOCALS
DESTINADES ALS USUARIS DEL MENJADOR DE L’ESCOLA PÚBLICA CARRILET,
PER AL CURS 2011 – 2012.- Aprovació.-
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Atès que en data 5 de febrer de 2010 la Junta de govern local de l’Ajuntament de Palafrugell
va acordar concedir ajudes d’àmbit municipal destinades a l’alumnat de Palafrugell, usuaris i
usuàries del menjador escolar de les escoles públiques del municipi de Palafrugell Escola
pública Barceló i Matas, Escola pública Carrilet, Escola pública Pi Verd i Escola pública
Torres Jonama, per al curs 2009-2010.
Atès que d’acord al punt tercer, de l’esmentat conveni, la durada d’aquest es prorrogarà
automàticament anualment, de setembre a juny, a excepció de denúncia d’alguna de les
parts.
Atès que el Departament d’Educació ha delegat en favor del Consell Comarcal del Baix
Empordà les competències per a la gestió dels serveis de menjador, transport escolar i
altres prestacions en matèria d’educació, per al curs 2011-2012.
Atès que l’AMPA de l’escola Carrilet està interessada en assumir la gestió de les ajudes
d’àmbit municipal per a l’alumnat de l’escola pública Carrilet, destinades als usuaris i
usuàries del menjador d’aquesta escola, per al curs 2011-2012.
Atès que totes les parts estan d’acord que es formalitzi un conveni específic, que alhora,
implica la modificació de l’anterior.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni específic mitjançant el qual:
 L’Ajuntament de Palafrugell cedeix específicament a l’AMPA de l’escola pública
Carrilet la gestió de les ajudes d’àmbit municipal per a l’alumnat de l’escola pública
Carrilet, destinades als usuaris i usuàries del menjador d’aquesta escola, per al curs
2011-2012.
 L’AMPA de l’escola pública Carrilet assumeix la gestió de les ajudes d’àmbit
municipal per a l’alumnat de l’escola pública Carrilet, destinades als usuaris i
usuàries del menjador del centre escolar per al curs 2011-2012
 L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a subvencionar en 0’70 cèntims, els
menús de l’alumnat de Palafrugell escolaritzat a l’escola pública Carrilet, prèvia
presentació per part de l’AMPA de la documentació que especifica el conveni.

21.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
REBSA, PER ESTABLIR LA CADENA SER I 40 PRINCIPALS, COM A EMISSORES
OFICIALS DEL XVIIè FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.- Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i REBSA per
establir les emissores Cadena SER i 40 Principals com a emissores oficials del 17è Festival
de Jazz Costa Brava.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i REBSA (CIF
A-08001620), amb domicili a la plaça Josep Pla, 2, entresòl, 17001 Girona, amb una
aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 900 € + IVA.
Amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava (46.335.22604).
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Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

22.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PER
DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR JOSEP MARIA MARTÍ
CASADELLÀ.- Desestimació.VISTA la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total de
tres-cents deu euros amb vuitanta-set cèntims (310,87 €), interposada pel senyor Josep
Maria Martí Casadellà, amb data d’entrada 7 de juny de 2011 i número de registre 8.820, per
danys materials al vehicle matrícula 5278-BHY produïts, segons ell, com a conseqüència de
la retirada del vehicle per part de la grua municipal.
ATÈS que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar audiència al
reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999. de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, formulant les
al·legacions que consten a l’expedient, indicant en síntesi que els danys reclamats foren
causats pel servei de grua, i no tenen res a veure amb els que consten a la fitxa de servei
realitzada per la Policia Local.
ATÈS que no es va demanar per l’interessat l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
ATÈS el contingut de l’informe emès per la Policia Local en data 20 de juny de 2011, segons
el qual els danys reclamats eren preexistents, d’acord amb la fitxa i les fotografies
realitzades abans del servei.
ATÈS que del contingut de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret no
se’n desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, ja que del contingut
de la documentació esmentada anteriorment queda clarament acreditat que els danys
reclamats eren preexistents, sense que per tant existeixi relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i els danys que s’al·leguen.
ATÈS el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret 429/93,
de 26 de març.
ATÈS el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel
senyor Josep Maria Martí Casadellà.

23.- SOREA SA – PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A GRANS CONSUMIDORS,
DEL MES D’AGOST DE 2011.- Aprovació.-
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Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes d’ agost
de 2011, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
28.038
0

Concepte
IMPORT
SUBTOTALS
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
21.367,32
2 Quota
2.978,63
3 Consum
18.388,69
4 Sobreelevació
225,83
5 Conservació i lloguer
77,10
6 Clavegueram
4.566,24
7 Escombraries
3.335,00
8 Incendis
6,37
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
29.577,86
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
1.727,45
10 IVA 18%( sobre 5)
13,88
TOTAL IVA (9+10)
1.741,33
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
26.132,11
TOTAL ( 11 )
26.132,11
57.451,30
TOTAL
Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’ agost de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (57.451,30 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972
300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores
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Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els
interessos de demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als
efectes que correspongui.

24.- REVISIÓ PREUS CONTRACTE SERVEI ESPAI JOVE.- Rectificació d’errors.Vist el punt número 28 de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de
2011 que literalment diu :
Primer.- Aprovar la revisió del preu establert en el contracte pel servei d’Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC) a nom de SUARA SERVEIS SCCL, establint un preu
mensual d’import 6.477,55 euros pel període establert entre l’1 de setembre de 2010 i l’1 de
setembre de 2011.
Segon.- Notificar el present acord a SUARA SERVEIS SCCL .
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, que
permet rectificar d’ofici errors materials, aritmètics i de fet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Modificar l’acord de Junta de Govern Local del dia 30 de juny de 2011, que quedarà redactat
com segueix:
Primer.- Aprovar la revisió del preu establert en el contracte pel servei Espai Jove a nom de
SUARA SERVEIS SCCL, establint un preu mensual d’import 6.477,55 euros pel període
establert entre l’1 de setembre de 2010 i l’1 de setembre de 2011.
Segon.- Notificar el present acord a SUARA SERVEIS SCCL
Tercer.- Informar a SUARA SERVEIS SCCL que haurà de presentar factura per tal que
s’ingressi la diferència entre l’import facturat per període de setembre 2010 a juny 2011 per
import de 1.185,23 euros d’acord amb el següent detall:
MES

IMPORT

SETEMBRE 2010
SETEMBRE 2010
NOVEMBRE 2010
DESEMBRE 2010
GENER 2011
FEBRER 2011
MARÇ 2011
ABRIL 2011
MAIG 2011
JUNY 2011
TOTAL

6.917,04
6.917,04
6.917,04
6.917,04
6.074,73
6.651,26
6.363,01
6.363,00
6.363,00
6.363,00
65.846,16
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25.- RECURS EUROPUL – QUOTES URBANITZACIÓ BÒBILA VELLA.- Resolució.Vista la instància amb número de registre d’entrada 9592 de data 22 de juny de 2011
presentada pel senyor ANTONI GARRIGOSA AYUSO actuant en nom i representació de la
companyia mercantil EUROPUL SL presentant recurs de reposició contra la liquidació
provisional de quotes urbanístiques per les obres del projecte de reparcel·lació de la unitat
d’actuació Ub 1.24 Bòbila Vella al·legant que es reclama una quantitat superior a la que fou
objecte de conveni així com el fet que l’Ajuntament meriti el venciment d’aquestes quotes
quan no s’ha acreditat per part de l’Ajuntament l’execució de les obres que havien
d’acompassar el pagament del deute convingut i que degut a la inactivitat municipal en
l’execució de les obres Europul SL va haver d’executar obra d’urbanització dins del sector.
Vista la factura número 9/11 a nom d’EUROPUL SL en concepte de liquidació provisional de
quotes urbanístiques per les obres del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació Ub
1.24 Bòbila Vella d’import 536.999,46 € (455.084,29 € + 18% IVA 81.915,17 €) aprovada
per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2011.
Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal en data 21 de setembre de 2011
informant que amb el pagament de 286.440,68 € més IVA es pot donar per complertes les
obligacions econòmiques d’EUROPUL SA derivades d’aquest projecte de reparcel.lació.
“En base a aquestes consideracions, i a títol de conclusió, el tècnic sotasignant considera
que les obres que va executar Europul, SA les va fer amb els consentiment de l’Ajuntament
en funció que la inactivitat municipal en executar les obres d’urbanització estava perjudicant
seriosament la promoció i que s’havia superat amb escreix el termini fixat en el conveni.
Aquestes obres es van realitzar sobre l’espai públic de l’Ajuntament i tenen una valoració
sense IVA de 145.591,63 €.
Vista la proposta de conveni presentada per Europul SA on es contempla un pagament a
favor de l’Ajuntament de quantia 286.440,68 euros més IVA per tal de donar com a saldades
la totalitat de les obligacions econòmiques d’Europul SA derivades del projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació ub 1.24 Bobila Vella.
Atès que la proposta de pagament en aquest conveni presentada per Europul SA supera
l’import pendent de la liquidació en concepte de despeses d’urbanització i diferències
d’adjudicació una vegada deduïda la quantitat de 145.591,63€, es pot concloure que amb la
signatura d’aquest conveni queden completades les seves obligacions econòmiques
derivades del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació ub 1.24 Bobila Vella”
Vist l’informe de la Intervenció de Fons en data 21 de setembre de 2011
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat pel senyor ANTONI
GARRIGOSA AYUSO en nom i representació de la companyia mercantil EUROPUL SL
contra la liquidació provisional de quotes urbanístiques per les obres del projecte de
reparcel·lació de la unitat d’actuació Ub 1.24 Bòbila Vella.
Segon.- Anul·lar la factura 9/11 d’import 536.999,46 € (455.084,29 € + 18% IVA 81.915,17
€) a nom d’EUROPUL SL en concepte de liquidacions provisionals de quotes urbanístiques
per les obres del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació Ub 1.24 Bòbila Vella.
Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva a nom d’Europul SL en concepte de quotes
urbanístiques del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació Ub 1.24 Bòbila Vella
d’import 338.000,00 € (286.440,68 € més 18%IVA).
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26.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PROGRAMA DE VALORITZACIÓ I
DINAMITZACIÓ DELS RECURSOS DEL LITORAL DE PALAFRUGELL I EL SEU
ENTORN – PROJECTE IMPULS.- Adjudicació.S’acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia de la sessió.

27.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2011, pel qual es va
aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a:
Concepte
ICIO

Import
466.765,64

Atès que es comprova un error en la aplicació del tipus de gravamen aplicat en les llicencies
d’obra menor, per quant és va aplicar un 3,9% en lloc del correcte 3,2%.
Vist que a data d’avui les liquidacions núm. 523553 i 523557, es van pagar en data 10
d’agost i 03 de setembre de 2011 respectivament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts segons el detall següent:
Dta
Notif
14/04/1
1
15/04/1
1

Nom_Contribuent
Perez
Diaz,
Dolores
Maria
Uya Perez, Javier

Base
1.200,0
0
3.890,0
0

V ICIO
38,40
124,48

Rebut
Pagat

Total a
retorna
r

51,48

-9,24

136,93 166,88

-29,95

TOTAL………………………………………………………….……:

-39,19

ICIO
Exp
3,20
% 181/11p
3,20
% 94/11p

Dta
Acord
28/07/1
1
28/07/1
1

Dies

Recàr
-rec

105

10%

104

10%

TOTAL
42,24

Segon.- Donar de baixa els rebuts següents: 523556, 523554, 523.558 i 523.555.
Tercer.- Aprovar unes noves liquidacions segons la relació a continuació detallada i les
quals no s’hauran de fer efectives fins a la seva notificació expressa:
Dta
Notif

Nom_Contribuent

31/03/11 Burger Andreas

Base
500,00

V ICIO
16,00

Morales
Rodriguez,
13/04/11 Enric
3.450,00 110,40
Outdoor
Media
13/05/11 Marketing, SL
800,00 25,60
15/04/11 Xantal Padrosa, SL

190,00

6,08

ICIO

Exp

Dta
Acord

Dies

Recàrrec

TOTAL

3,20% 150/11p

28/07/11

119

10%

17,60

3,20% 63/11p

28/07/11

106

10%

121,44

3,20% 216/11p

28/07/11

76

5%

26,88

3,20% 131/11p

28/07/11

104

10%

6,69

TOTAL………………………………………………………….……:

172,61

Quart.- Notificat l’esmentat acord als interessats, al servei de la tresoreria i la recaptació
municipals i al departament d’intervenció, per als efectes que corresponguin.

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011

20

Ajuntament de Palafrugell

2) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 12926 de data 1 de setembre de 2011,
presentada pel senyor ABLALI, ESSALHA, en la qual sol·licita la devolució per un import a
retornar de 191,83 Euros en concepte de l’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) del vehicle amb matrícula B-5437WX i C4344BNH corresponent a l’exercici 2009, al·legant
que han pagat per duplicat els impostos.
Atès que segons el històric dels vehicles amb matrícula B5437WX i C4344BNH és van
donar de baixa definitiva els dia 25 de març de 2009 i 10 de desembre de 2009,
respectivament.
Vist en data 4 d’agost de 2011 es va efectuar cobrament mitjançant ingrés en la caixa de
recaptació per un import de 191,86 Euros---------en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica ) corresponent a l’any 2009, desglossat de la següent manera:
ANY

REBUT

2009
2009

323619
323620

CONCEPTE
IVTM
C4344BNH
ABLALI, ESSALHA
TOTAL...................:

PRINCIPAL

RECÀRREC

INTERESSOS

TOTAL

8,46 €
137,66 €
146,12 €

1,69 €
27,53 €
29,22 €

0,96 €
15,56 €
16,52 €

11,11 €
180,75 €
191,86 €

Vist que dels vehicles donants de baixa i d’acord a les ordenances fiscals té dret a rebre el
retorn de la part proporcional el vehicle amb matricula B-5437WX al ser donat de baixa
definitiva en data 25/03/09, per quant el vehicle amb matrícula C4344BNH va ser donat de
baixa en data 10/12/09.
Atès que es comprova que el senyor ABLALI, ESSALHA no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyor ABLALI,
ESSALHA, per un import de CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS-------135,56 €--- en concepte d’IVTM 2009, segons el detall següent i previ retorn
de l’original del rebut núm. 323.620:
ANY
2009

REBUT
323620

COGNOMS I NOM
ABLALI, ESSALHA

PRINCIPAL
103,24 €

RECÀRREC
20,65 €

INTERESSOS
11,67 €

TOTAL
135,56 €

Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l’interessat.

3) Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula B-5047-TL aportada pel senyor XAVIER
PÉREZ MORENO, per la qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts corresponents al
segon, tercer i quart trimestres de l’any 2011 en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, al·legant que la baixa definitiva és del primer trimestre del 2011.
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.
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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 Xavier Pérez Moreno,
prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
NIF

REBUT
476252

TITULAR
PEREZ MORENO FRANCISCO JAVIER

Total a retornar

MATRICULA IMPORT
B-5047-TL
Principal 6,35€
Recàrrec 0,31€
6,66€

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

4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10954, presentada en data 19 de
juliol de 2011 pel senyor VÍCTOR PLA NOGUÉ, en nom i representació de la societat
DORNIER SA (A58369497), on sol·licita la devolució de l’aval dipositat a la Tresoreria
Municipal en data 28/2/2011, per garantir el pagament de la liquidació d’IBI núm. 462456/11,
corresponent als exercicis 2007 a 2010,d’import 36.817,,43 euros.
Vist l’article 14, apartat i), del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 14.- Revisió d’actes en via administrativa
i. Suspensión del acto impugnado. La interposición del recurso de reposición no suspenderá
la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición
de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en
la Ley General Tributaria.
Atès que es comprova que la liquidació d’IBI núm. 462456/11 està pendent de pagament al
Servei de Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de devolució de l’aval dipositat a la Tresoreria Municipal
en data 28/2/2011 per la societat DORNIER SA.
Segon.- Notificar aquest acord l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i Intervenció,
als efectes oportuns.

5) Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules relacionades a contiuació
aportades per les persones interessades, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart
trimestre de l’any 2011, al·legant que les baixes definitives són del tercer trimestre del 2011.
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Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica el qual diu textualment:


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



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



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

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars següents, prèvia
presentació del rebuts originals pagats relacionats a continuació:
DNI

REBUT

TITULAR

MATRICULA

PRINCIPAL

TOTAL
RETORNAR

465.165 BATLLE SALARICH, LUIS

GI1922AM

80,90 €

20,22 €

465.167 BATLLE SALARICH, LUIS

GI8248AY

65,21 €

16,30 €

SANCHEZ
478.982 FRANCISCO JAVIER

8530-DTP

80,90 €

20,22 €

PAEZ,

TOTAL……………………..:

56,74 €

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

6) Vista les següents liquidacions provisionals en concepte de Contribucions Especials per
les obres de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella aprovada per Junta de govern
local de data 10 de desembre de 2010:
N. EXP
11/115/1
11/115/2
11/116/1
11/116/2

N. REBUT
463058
463226
463059
463227

NOM
Vilasport Inversions Sl
Vilasport Inversions Sl
Vilasport Inversions Sl
Vilasport Inversions Sl

OBJECTE TRIBUTARI
Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2
Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2
Joan Pericot Garcia 59 1 00 2
Joan Pericot Garcia 59 1 00 2

IMPORT
51,28 €
51,28 €
414,98 €
414,98 €

Vista l’auto d’adjudicació de data 9 de juny de 2011 del Jutjat de 1a instància de La Bisbal
mitjançant el qual la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA
s’adjudica les finques propietat de VILASPORT INVERSIONS SL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal les següents liquidacions provisional en
concepte de Contribucions Especials per les obres de tractament urbà del carrer Chopitea a
Calella aprovada per Junta de govern local de data 31 de desembre de 2010:
N. EXP

N. REBUT

NOM
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11/115/1
11/115/2
11/116/1
11/116/2

463058
463226
463059
463227

Vilasport Inversions SL
Vilasport Inversions SL
Vilasport Inversions SL
Vilasport Inversions SL

Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2
Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2
Joan Pericot Garcia 59 1 00 2
Joan Pericot Garcia 59 1 00 2

51,28 €
51,28 €
414,98 €
414,98 €

Segon.- Aprovar dues noves liquidació pel mateix concepte segons les següents dades:
N. EXP
11/115
11/116

NOM
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra

OBJECTE TRIBUTARI
Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2
Joan Pericot Garcia 59 1 -1 2

IMPORT
102,56 €
829,96 €

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 4.516 de data 22 de març del 2011,
presentada per la senyora L P, L M, en la qual sol·licita l’exempció de l’any 2011 a efectes
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -1874GZJ, atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
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 que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -1874-GZJ aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 29 de juny del 2009 compleix
amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que la senyora L P, L M, renúncia en data 10 de maig de 2011 a l’exempció del vehicle
matrícula C-9243-BDB i del qual ha gaudit l’exempció per l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Anul·lar l’exempció del vehicle amb matrícula C-9243-BDB, per l’exercici 2012 i
posteriors a nom de la senyora L P, L M.
Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per l’exercici 2012 i següents a nom de la senyora L P, L M pel vehicle matrícula-1874-GZJ.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.622 de data 15 de setembre de
2011, presentada per la senyora ROSA MARÍA FEBRÉS VERDÚ, per la qual sol.licita
l’anul.lació del rebut pendent número 522352 en concepte de la Taxa per Utilització de
Plaques i Patents, al.legant que vol renunciar a la placa de gual del carrer Mozart núm. 51.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 19 de setembre 2011, el qual diu
textualment:
“ Un cop revisada la base de dades de guals, es comprova que la Sra. Rosa Maria Febrés
Verdú va sol.licitar una placa de gaul pel carrer Mozart núm. 51 en data 07/05/2011. En
data 17/05/2011, mitjançant la resolució de l’alcaldia número 1198/11 se li concedeix la
placa de gual. A dia d’avui, la Sra. Febrés no ha vingut a recollir la placa de gual concedida.
”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar per desistida a la senyora Rosa Maria Febrés Verdú de la seva sol·licitud
anterior de data 7 de maig de 2011 d’obtenir una placa de gual al carrer Mozart núm. 51 i en
conseqüència donar de baixa de la Recaptació Municipal el rebut pendent nom de la
senyora Rosa María Febrés Verdú, tal com segueix a continuació:
Exercici
2011

Núm. Rebut
522352

Concepte
Taxa Utilització Plaques i Patents

Quota
32,00€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció , tresoreria i als serveis tècnics municipals.

9) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 8.807 presentada en data 7 de juny de 2011
pel senyor FELIP OSUNA BUENDIA en representació de la societat FORGRUP GOPART, SL,
comunicant el desestiment i sol·licitant la devolució de les taxes per la construcció d’una nau
industrial al carrer de la Llum de Palafrugell de la llicència número 212/07.

Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics, que diu textualment: “En data 21 de març de 2007 i
amb número de registre d’entrada 4497/11, el senyor Felip Osuna Buendia, en representació
de l’empresa Forgrup Gopart, SL, va sol·licitar la llicència municipal d’obres majors amb
expedient número 212/07, per a la construcció d'una nau industrial (Parcel·la 9 C) al carrer
Llum de Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per expedient d’obra
major 151,20 €, i en concepte de placa d’obra 14,70 €.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2007 va ser concedida
la llicència d’obres amb número d’expedient 212/07.
En data 24 de juliol de 2007 es va liquidar en concepte d’ ICIO la quantitat de 30.981,16 €
aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de les obres (794.388,77 €).
En data 7 de juny de 2011 i amb número de registre d’entrada 8.807, el senyor Felip Osuna
Buendia, en representació de l’empresa Forgrup Gopart, SL, va presentar instància
comunicant el desestiment de la llicència amb expedient número 212/07, per a la construcció
d'una nau industrial ( Parcel·la 9 C) al carrer Llum de Palafrugell, i sol·licitant devolució de la
quantitat liquidada en concepte d’ ICIO.
En data 14 de juny de 2011 s’efectua inspecció per part del Serveis Tècnics Municipals
observant l’estat de deixadesa de la finca.
En data 5 de juliol de 2011 i amb número de registre de sortida 8561 s’envia al titular de la
llicència requeriment perquè porti a terme la neteja del solar situat al carrer Llum 5-13.
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En data 1 d’agost de 2011 la societat Forgrup Gopart, SL comunica que ha s’ha portat a
terme la neteja del solar i sol·licita es continuï el tràmit de desestiment de l’expedient d’obres
número 212/07.
Per tot l’exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics Municipals es pot
constatar que, en data d’avui, s’ha portat a terme la neteja del solar, i que les obres encara
no s’han iniciat, pel que es pot donar per desistida la llicència i es considera que es pot
retornar la quantitat de 30.981,16 € liquidada en concepte d’ ICIO.
Atès que es comprova que la societat FORGRUP GOPART, SL, no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat FORGRUP GOPART, SL, (NIF
B17723545), per import de TRENTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS-----30.981,16 Euros----------, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament de data 24/07/07.

28.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/72:
Aplicació

Import

2011 11 920 21600

Text lliure

10.611,15

INTERGRAPH ESPAÑA SA. MANTENIMENT PROGRAMARI GISS. GEOMEDIA 2
PRO I WEBMAP PRO SMALL 1/1/11 AL 30/9/11 (IN)

1.701,00

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. SERVEI ACOLLIDA PLA CIUTADANIA
I IMMIGRACIO DE GENER A JUNY 2011 (BS)

3.339,00

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. SERVEI ACOLLIDA PLA CIUTADANIA
I IMMIGRACIO DE GENER A JUNY 2011 (BS)

2.597,00

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. SERVEI ACOLLIDA PLA CIUTADANIA
I IMMIGRACIO DE GENER A JUNY 2011 (BS)

10.934,44

ASSOCIACIO IL.LUSIONS. SERVEIS DE MONITORATGE ESTIU DELS INFANTS
MES D'AGOST 2011 (ED)

2011 52 231 22608
2011 20 231 22602
2011 52 231 22608
2011 34 321 22001
2011 11 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
1.294,56

2011 12 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
1.006,88

2011 21 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
1.222,64

2011 32 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
287,68

2011 33 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
391,40

2011 41 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 42 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 44 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 47 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
71,92
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VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011

2011 51 211 12700
71,92
2011 52 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
976,06

2011 61 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
143,84

2011 62 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
71,92

2011 71 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 72 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 81 211 12700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
4.995,67

2011 11 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
215,76

2011 12 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
359,60

2011 21 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
71,92

2011 32 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
704,82

2011 33 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
609,21

2011 34 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
273,30

2011 42 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
143,84

2011 43 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
256,86

2011 44 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
41,10

2011 46 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
143,84

2011 47 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
164,39

2011 52 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
380,15

2011 61 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
71,92

2011 62 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
1.192,45

2011 71 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
287,68

2011 72 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
71,92

2011 73 211 13700

VIDACAIXA. APORTACIO AGOST 2011
143,84

TOTAL RELACIÓ
45.928,48

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Fase

Aplicació

AD

2011 33 321 62500

AD

2011 11 920 62500

AD

2011 10 924 22606

AD

2011 61 337 48901

AD

2011 61 337 48901

AD

2011 32 241 22607

D

2011 71 161 22101
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
MOBLES MIR EQUIPAMENTS SL. 16 PUPITRES PER L'AULA 6 DEL
1.130,91 CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (ED)
MAMPARES OFICINA NOU ESTIL SL. CDIRA MODEL IDONIA 100 AMB
278,48 BRAÇOS (MA)
ASSOCIACIO GENT GRAN I CULTURA LES MELIETS. APORTACIO A
L'ASSOCIACIO PEL DIA INTERNACIONAL GENT GRAN DIA 1/10/2011
1.161,00 (BS)
NIELL COLOM SANTI. COMPRA 25 BARILLES I 60 GANXOS PER
511,06 PENJAR MARCS PER EXPOSICIO A CAN GENIS (JO)
EDUARD SURIÑACH VISSA SL. COL.LOCACIO LLISTONS A LA
300,66 PARED PER EXPOSICIO A CAN GENIS (JO)
INSTITUT OBERT DE CATALUNYA. MATRICULA GRADUAT ESTUDIS
2.995,70 SECUNDARIS ESO - TRIMESTRE TARDOR 2011(ED)
INGENIERIA GESTION Y URBANISMO SA. ASSESSORAMENT
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE A LA BAIXA PER UN PERIODE
3.800,00 D'UN ANY (RM)
10.177,81

Segon.- Aprovar les següents baixes de proposta de despesa:
Fase

Aplicació

Import Text lliure

AD/

2011 72 170 22701

-8.000,00

AD/

2011 72 170 62201

-784,84

AD/

2011 72 170 22604

-1.500,00

AD/

2011 72 170 22604

12.245,10

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. TRACTAMENT FORM
NOVEMBRE 2010, FACTURES PAGADES SENSE APLICACIO DE LA
RESERVA
ROS ROCA SA. 100 SOBRETAPES AMB TANCA DE GRAVETAT PER
CONTENIDORS FORM. PAGAMENT FRA CONSELL COMARCAL
BUJOLS REC.SELECT
STOP PLAGUES. ACTUACIONS EXTRES 2010 ES DESTINARA A
CONTROL DE PLAGUES URBANES I COLONIES DE GATS (MA)
VARIS TERCERS. DESPESES CONTROL PLAGUES. ES DESTINAR A
CONTROL DE PLAGUES I COLONIES URBANES PENDENTS DE
DETERMINAR (MA)

Tercer.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.

B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:

B.1) PRORROGA TERMINI FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL
CENTRE D'ACOLLIDA TURÍSTICA (CAT) A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que en data 10 de setembre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament
el projecte bàsic i executiu d’un Centre d’Acollida Turística (CAT) a Palafrugell.
Atès que en data 13 de desembre de 2010 es van adjudicar les obres de construcció del
Centre d’Acollida Turística (CAT) de Palafrugell, a l’empresa Emcofa SAU i Building and
Bridge SLU (UTE CAT Palafrugell).
Atès que en data 7 de febrer de 2011 es va signar l’acta de replanteig i inici de les obres.
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Atès que en data 1 d’agost de 2011, l’empresa UTE CAT Palafrugell va demanar una
pròrroga de dos mesos més per a la finalització de les obres de construcció del Centre
d’Acollida Turística de Palafrugell, és a dir fins el 23 de setembre de 2011, a causa de
diferents imprevistos sorgits en el transcurs de les obres.
Atès l’informe favorable del Sr. Esteve Cañas Royo, arquitecte tècnic director de l’obra en el
que informava que per part seva no existia cap inconvenient per prorrogar la data de
finalització de les obres fins del 23 de setembre de 2011.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2011 en que es va concedir
una pròrroga de finalització de les obres fins el 23 de setembre de 2011.
Atès que en data 20 de setembre de 2011, l’empresa UTE CAT Palafrugell demana
mitjançant un escrit que se’ls concedeixi una nova ampliació d’una setmana més, és a dir
fins el 30 de setembre de 2011, per la finalització de les obres a causa de defectes sorgits
en l’acabat de la façana que han endarrerit els termini de finalització, ja que s’han hagut de
repetir. Aquest escrit te el vist-i-plau del Sr. Esteve Cañas Royo, arquitecte tècnic director de
l’obra.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a l’UTE CAT Palafrugell una prorroga d’una setmana més per a la
finalització de les obres de construcció d’un Centre d’Acollida Turística a Palafrugell, és a dir
fins el 30 de setembre de 2011.
Segon.- Notificar aquest acord a l’UTE CAT Palafrugell i al Sr. Esteve Cañas Royo.

B.2) ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 4 DEL PROJECTE EXECUTIU
D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE L'EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA, A
PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que en data 19 de març de 2010 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
definitivament el projecte executiu d’urbanització dels entorns de l’edifici de la Bòbila Vella, a
Palafrugell.
Atès que en data 18 de juny de 2010 la Junta de Govern Local va adjudicar definitivament
aquestes obres a l’empresa Construccions Fusté S.A.
Atès que les obres d’urbanització es van iniciar en data 26 d’abril de 2011.
Atesa l’acta de preus contradictoris núm. 4 de les obres d’urbanització dels entorns de
l’edifici de la Bòbila Vella, a Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 4 de les obres d’urbanització dels
entorns de l’edifici de la Bòbila Vella, a Palafrugell, que no comporta modificació del preu
d’adjudicació del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord d’aprovació a l’Àrea d’Intervenció i a l’empresa
Construccions Fusté S.A.

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011

29

Ajuntament de Palafrugell

B.3) CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EUROPUL
SA – ACTA DE LIQUIDACIÓ.- Aprovació.Vist el conveni urbanístic signat en data 20 de desembre de 2005 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Josep Ginesta Roura, la senyora Núria Oliver Vidal i el senyor Jordi
Fité i Font, aquest últim com representant d’Europul, SA, titular dels drets d’aprofitament
urbanístic de Promocions Baix Empordà 2002 SL, propietat dels dos primers, pel qual es
dona conformitat a una modificació del POUM i s’acorden les compensacions referides a la
unitat d’actuació ub 1.24.
Vista la proposta d’acta de liquidació del conveni urbanístic de data 15 de setembre de 2011
que preveu un pagament a favor de l’Ajuntament de 286.440,68 euros més IVA.
Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal en data 21 de setembre de 2011
informant que amb el pagament de 286.440,68 € més IVA es pot donar per complertes les
obligacions econòmiques d’EUROPUL SA derivades d’aquest projecte de reparcel.lació.
“En base a aquestes consideracions, i a títol de conclusió, el tècnic sotasignant considera
que les obres que va executar Europul, SA les va fer amb els consentiment de l’Ajuntament
en funció que la inactivitat municipal en executar les obres d’urbanització estava perjudicant
seriosament la promoció i que s’havia superat amb escreix el termini fixat en el conveni.
Aquestes obres es van realitzar sobre l’espai públic de l’Ajuntament i tenen una valoració
sense IVA de 145.591,63 €.
Vista la proposta de conveni presentada per Europul SA on es contempla un pagament a
favor de l’Ajuntament de quantia 286.440,68 euros més IVA per tal de donar com a saldades
la totalitat de les obligacions econòmiques d’Europul SA derivades del projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació ub 1.24 Bobila Vella.
Atès que la proposta de pagament en aquest conveni presentada per Europul SA supera
l’import pendent de la liquidació en concepte de despeses d’urbanització i diferències
d’adjudicació una vegada deduïda la quantitat de 145.591,63€, es pot concloure que amb la
signatura d’aquest conveni queden completades les seves obligacions econòmiques
derivades del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació ub 1.24 Bobila Vella”
Vist l’informe de la Intervenció de Fons en data 21 de setembre de 2011
Atès que es comprova que EuroPul SL té dipositat a la tresoreria municipal aval bancari per
garantir la correcta execució de les obres d’urbanització derivades de la llicència d’obres
majors 286/2006.
Atès que a data d’avui aquestes obres han estat finalitzades i s’ha concedit la corresponent
llicència municipal de primera ocupació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’acta de liquidació del conveni urbanístic de data 15 de setembre de 2011
que preveu un pagament a favor de l’Ajuntament de 286.440,68 euros més IVA , amb el
següent redactat, en la seva part dispositiva :
PRIMER.- Ambdues parts acorden, que la quantitat a satisfer per part d’EURO-PUL
SL a favor de l’Ajuntament és de 338.000 Euros (tres-cents trenta vuit mil) IVA inclos,
per la totalitat d’obligacions derivades del projecte de reparcel·lació de la unitat
d’actuació Ub 1.24 .
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SEGON.- L’anterior acord te naturalesa transaccional i resol expressament el recurs
de reposició formulat per EURO-PUL, S.L. en data 20 de juny de 2011.
TERCER.- La forma de pagament d’aquest rossec serà de comptat, en el moment en
que per part d’EURO-PUL, S.L. procedeixi a la venda de la seva propietat i en tot cas
abans del dia 30 d’octubre de 2011. A tal efecte EURO-PUL, S.L. es compromet a
notificar l’esmentada venda en el termini màxim de 5 dies des de la formalització de
l’escriptura als efectes de que per part de l’Ajuntament es procedeixi a emetre la
corresponent factura de 286.440,68 Euros de principal i 51.559,32 Euros en concepte
d’IVA al 18%.
QUART.- Amb el pagament de la totalitat dels 338.000 Euros l’Ajuntament donarà per
saldat i finiquitat l’esmentat Conveni, i es tindran per complertes la totalitat de les
obligacions que corresponen al Promotor. A tal efecte l’Ajuntament procedeix en el
present acte a l’extorn de l’aval de 60.000 Euros constituit en garantia de la reposició
de les obres d’urbanització d’acord amb el que preveu la llicència d’obres majors exp.
286/2006
CINQUÉ.- Ambdues parts convenen que aquest Conveni junt amb la carta de
pagament dels 338.000 Euros, seran suficients per procedir a la cancel·lació de les
càrregues urbanístiques que consten anotades al Registre de la Propietat. Cas de
que fos requerit un altre document més específic, l’Ajuntament es compromet a
atorgar-lo en la major brevetat.
SISÉ.- Ambdues parts atorguen la conformitat a aquest document, que haurà de ser
ratificat per la Junta de Govern Local, i que signen per duplicat exemplar, en el lloc i
data consignats a l’encapçalament.
Segon.- Aprovar la devolució de l’aval bancari d’import 60.000 euros dipositat a la Tresoreria
municipal per Europul SL per garantir la correcta execució de les obres d’urbanització
derivades de la llicència d’obres majors 286/2006, prèvia presentació de la carta de
pagament original.

B.4) FELICITACIONS.La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
- Felicitar a la senyora ARIADNA TRIAS JORDAN, del Club ciclista Palafrugell, per haver
guanyat la medalla d’or en la categoria cadet femení a la prova de persecució per equips,
conjuntament amb les ciclistes Elisabet Bru i Tamar Luque, en els Campionats d’Espanya de
pista que es varen celebrar els dies 17 i 18 de setembre de 2011 al Velòdrom Miguel
Indurain de Tafalla.
- Felicitar al senyor KEVIN BORDAS LI del Club de Patinatge Artístic de Palafrugell, per
haver guanyat les medalles de bronze en les modalitats de lliure i combinada en categoria
juvenil, als campionats d’Europa de Patinatge que es varen celebrar els passats dies del 5 al
10 de setembre de 2011.

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

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011

31

