Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE DESEMBRE
DE 2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
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 i cinc minuts del matí del dia 29 de
desembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
El regidor senyor Frederic Prats i la regidora 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 22 de desembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.

Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2011

1

Ajuntament de Palafrugell

2.- OBRES.- Certificacions.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

3.- INFORME VALORAT PER AL NOU SUBMINISTRAMENT DE BT I QUADRE GENERAL
DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ PER A LA PISTA DE GEL A LA BÒBILA VELLA DE
PALAFRUGELL (FASE 2), (Exp. 42/2011).- Aprovació.Vist l’informe valorat per un nou subministrament de baixa tensió i quadre general de
comandament i protecció per a la pista de gel a l’edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell, fase
2, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe,
estudi bàsic de seguretat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució per
contracte de dinou mil quatre-cents setze euros amb vint-i-sis cèntims amb el 18% d’IVA
inclòs (19.416,26 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquest informe valorat per un nou subministrament de baixa tensió i quadre general
de comandament i protecció per a la pista de gel a l’edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell,
fase 2, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa
d’informe, estudi bàsic de seguretat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost
d’execució per contracte de dinou mil quatre-cents setze euros amb vint-i-sis cèntims amb el
18% d’IVA inclòs (19.416,26 €).

4.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN D’EDUCADORES DE SUPORT PER A LA
LLAR D’INFANTS TOMANYÍ, DE GENER A JUNY DE 2012.- Aprovació.Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, i de conformitat amb l’article 11, en el qual es parla del
nombre i qualificació dels professionals per a l’atenció dels infants a les escoles bressol.
Donat que el setembre de 2011 es va contractar la gestió del servei de quatre educadores
de suport per a la llar d’infants Tomanyí i fins el dia 31 de desembre de 2011.
Atès que la llar d’infants Tomanyí ha de prestar els mateixos serveis durant la resta del curs
escolar, des del dia 1 de gener fins al 30 de juny de 2012, i per a la qual cosa cal contractar
dues educadores de suport a 35 hores, una educadora de suport a 30 hores i una
educadora de suport a 22,5 hores.
Ateses les propostes presentades per les diferents empreses, els pressupostos de les quals
s’adjunten.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar la gestió del servei de dues educadores de suport a 35 hores, una educadora de
suport a 30 hores i una educadora de suport a 22,5 hores, per la Llar d’Infants Tomanyí, de
l’1 de gener de 2012 al 30 de juny de 2012, amb l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS
SOCIOCULTURALS IL.LUSIONS, per un import de 41.061,60 euros, amb càrrec a la partida
34 422 22604 “despeses contracte extern Tomanyí”, del pressupost de 2012.

5.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INTERPOSADA PEL SENYOR MARTIN QUINTILLA SANCHEZ.- Desestimació.-
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VISTA la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import de dotze
mil vuit-cents trenta euros amb vint-i-tres cèntims (12.830,23 €), interposada pel senyor
Martín Sánchez Quintilla, amb data d’entrada 29 de juliol de 2011 i número de registre
11542, pels danys físics patits com a conseqüència d’una caiguda a la platja de Tamariu, al
ensopegar amb una pedra.
ATÈS que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, per Resolució de l’Alcaldia
número 2076/11, de data 7 de setembre de 2011, es va decretar l’obertura d’un període de
prova de quinze dies per a proposar-la i practicar-la, havent proposat el senyor Martín
Sánchez Quintilla, segons escrit amb data d’entrada 29 de juliol de 2011 i número de
registre 11542, prova documental i testifical.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 2077/11, de data 7 de setembre de 2011, es
van admetre a tràmit les proves proposades per la part recurrent, i es va acordar la seva
pràctica, aportant a l’expedient la documentació que s’acompanyava a l’escrit d’interposició
de la reclamació, i citant pel dia 4 d’octubre de 2011, perquè prestés declaració la senyora
Gabina Taranenko, com a testimoni dels fets, la declaració de la qual consta a l’expedient
administratiu, I fent-s’hi constar que realment la testimoni es diu Galyna Taranenko i el
reclamant Martin Quintilla Sánchez, existint un error a l’escrit d’interposició presentat.
ATÈS que un cop finalitzat el període de prova, es va donar audiència a la part 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, sense que
transcorregut el termini formulés al·legacions.
ATÈS que el lloc on presumiblement es va produir la caiguda es correspon amb una zona de
costa on cohabiten la sorra i les pedres, i per on s’ha de caminar amb les condicions i la
precaució mínima necessària que el lloc requereix.
ATÈS a més que la jurisprudència en relació als fets objecte d’aquesta reclamació, ha vingut
sostenen que en allò que es refereix a les zones públiques, resulta que tot i ser exigible a
l’administració un manteniment suficient en relació als usos propis de les mateixes, ni resulta
exigible a l’administració una inversió inicial que asseguri el màxim estàndard de qualitat a
totes i cadascuna d’elles, ni tampoc es pot demanar una acció de manteniment que comporti
la reparació immediata de qualsevol desgast o desperfecte derivat de l’ús ordinari de les
mateixes, ús que genera un desgast normal que ha de ser admissible en la vida útil dels
béns. Així mateix, ve indicant que la socialització del risc no permet estendre la
responsabilitat objectiva de l’administració a un fet com el que ens ocupa, en el que l’estat
del lloc, on el reclamant indica que es va produir la caiguda, no constitueix un element de
risc que no resulti fàcilment superable o que exigeixi un nivell d’atenció superior al que es
considera ha de ser el normal al caminar.
ATÈS per tant que 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, sinó en tot cas de la
pròpia actuació del reclamant, ja que havia de desplaçar-se amb les condicions i la
precaució mínima que el lloc dels fets exigia, sense que 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.
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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 Martin Quintilla Sánchez.

6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER SENTENCIA JUDICIAL.- Aprovació.1) Vist informe emès per l’Assessoria municipal, sobre la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 2 de Girona, dictada en els recurs 146/2011, interposat pel senyor
DAVID RODRIGUEZ TABERNERO, que diu el següent:”
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 Girona
Recurs: 146/11
David Rodríguez Tabernero.
Ajuntament de Palafrugell
MOTIUS DEL RECURS: impugnació de l’acord de la Junta de Govern Local que va acordar
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració del senyor David
Rodríguez Tabernero, per un import de 2.276,14 €,, pels danys materials patits pel seu
vehicle al introduir una roda en un registre de clavegueram per falta de la tapa a causa de
les pluges.
INFORME: ha estat dictada sentència en el procediment a dalt indicat, per la qual s’estima el
recurs interposat per la part recurrent, considerant que és responsabilitat de l’administració
mantenir la via pública en condicions de seguretat.
Contra aquesta sentència no es pot interposar recurs d’apel·lació.
Atès que es comprova l’existència d’un deute que manté el senyor DAVID RODRIGUEZ
TABERNERO amb la recaptació municipal en concepte d’IBI (Impost sobre bens immobles
de naturalesa urbana) dels anys 2009, 2010 i 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor del senyor DAVID RODRIGUEZ
TABERNERO per import de 2.276,14 € en concepte de responsabilitat patrimonial del
pagament d’indemnitzacions a càrrec de la partida 11.920.22608 del pressupost de
despeses de l’Ajuntament.
Segon.- Compensar el reconeixement de despeses aprovat en el punt anterior amb els
rebuts núm. 375.725 fracció segona, 448,928 i 517.236, resultant un total de 1.011,22 Euros
d’acord amb el resultat de:
RECONEIXEMENT
DE DESPESES

IMPORT PENDENT
A RECAPTACIÓ

DIFERÈNCIA
RECONEGUDA

2.276,14 €

1.264,92 €

1.011,22 €

Tercer.- Donar trasllat a l’interessat, a l’Assessoria jurídica, l’Àrea d’Intervenció, la
Recaptació i Tresoreria municipals.
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2) Vist informe emès per l’Assessoria municipal, sobre la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, dictada en el procediment abreujat número 335/2011,
interposat per la senyora SUSANA GARCIA MORENO, que diu el següent:”
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 Girona
Recurs: 335/2011
Susana Garcia Moreno.
Ajuntament de Palafrugell
MOTIUS DEL RECURS: impugnació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de
juny de 2011, que va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’administració interposada per la senyora Susana Garcia Moreno, per un import de mil
quatre-cents setanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (1.474,32 € ), pels danys
materials al vehicle matrícula 9523-FCZ, com a conseqüència de la manca d’una tapa de
clavegueram a l’alçada del número 22 del carrer de l’Escala, a Palafrugell.
INFORME: ha estat dictada sentència en el procediment a dalt indicat, per la qual s’estima,
en part, el recurs interposat, i es reconeix el dret a la indemnització, disminuint-la en un vinti-cinc per cent responsabilitat compartida.
Atès que es comprova l’existència d’un deute que manté la senyora SUSANA GARCIA
MORENO amb la recaptació municipal en concepte d’IVTM (Impost sobre vehicles de
tracció mecànica) dels anys 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la senyora SUSANA GARCIA
MORENO per import de 1.474,32 € en concepte de responsabilitat patrimonial del
pagament d’indemnitzacions a càrrec de la partida 11.920.22608 del pressupost de
despeses de l’Ajuntament.
Segon.- Compensar el reconeixement de despeses aprovat en el punt anterior amb el rebut
núm. 470.263, resultant un total de 1.393,99 Euros d’acord amb el resultat de:
RECONEIXEMENT
DE DESPESES

IMPORT PENDENT
A RECAPTACIÓ

DIFERÈNCIA
RECONEGUDA

1.474,32 €

80,33 €

1.393,99 €

Tercer.- Donar trasllat a la interessada, a l’Assessoria jurídica, l’Àrea d’Intervenció, la
Recaptació i Tresoreria municipals.

7.- PRÒRROGA CONTRACTE
ELÈCTRICA.- Aprovació.-

ADMINISTRATIU

SUBMINISTRAMENT

ENERGIA

Vist l’acord de Junta de Govern Local data 10 de setembre de 2010 pel qual l’Ajuntament de
Palafrugell i el Patronat d’Esports, IPEP, Patronat del Museu i Institut de mitjans de
comunicació s’adhereixen a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques mitjançant el Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Atès que en data 25 d’octubre de 2011, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
Union Fenosa - Gas Natural han acordat la renovació de l’acord marc per un termini de 12
mesos.
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Atès que els preus de les tarifes previstes per la renovació són els següents:

Tarifa d’accés
31A
30A
21DHA
21A
20DHA
20A
6.1

Tp, €/kW
42,2164
28,1869
31,7730
31,7730
16,6331
16,6331
16,5941

P1, c €/kWh
13,3949
16,7427
16,4953
14,1344
16,4375
14,2319
8,3042

P2, c €/kwh
11,4949
12,6369
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6,0773

P3, c
7,7172
6,9154
7,4430
0,0000
6,7890
0,0000
6,0773

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Prorrogar per un Termini de 12 mesos l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Institut Municipal d’Esports, IPEP, Patronat del Museu i Institut de mitjans de comunicació
a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques mitjançant el
Consorci Català pel Desenvolupament Local.

8.- LIQUIDACIÓ RENDES MES DE DESEMBRE 2011.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes en el mes DESEMBRE
de 2011 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
CONCEPTE

IMPORT

I.B.I Urbana
Impost increment valors dels terrenys
Taxa altres expedients o documents
Plaques, patents i distintius
Taxa ocupació via publica
Entrada de vehicles
Taxa recollida escombraries Locals
Execució subsidiària
Interessos Legals
Llar d’Infants Tomanyí. Hores complementàries
Llar d’Infants. Matrícules Tomanyí
Preu Públic cursos Centre Municipal d’Educació
Llar d’Infants Belluguets
Llar d’Infants Tomanyí
Cànon dret de superfície Testimonis Jehovà
Multa Coersitiva
Aportació comerciants enllumenat de nadal

7.209,69
3.380,30
19,00
45,00
364,80
407,20
815,06
290,87
10,68
86,70
46,47
350,00
128,00
256,00
1.046,68
800,00
250,00
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Total general

15.506,45 €

6.- VIES PÚBLIQUES.- Aprovació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 15 de desembre de 2011, emès per
l’Inspector de la via pública d’aquest Ajuntament, després de realitzar un reconeixement a
l’exterior de l’establiment anomenat CAFETERIA VEN Y VEN, situat a la plaça del Sol, 2 de
Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb la
instal·lació d’una terrassa de 28 m2 amb estructura de cobriment i tancament sense la
corresponent llicència municipal.
Atès que l’establiment té autorització per a ocupar la via pública amb una terrassa amb
taules i cadires de 26 m2.
Atès que els fets que l’inspector de la via pública ha formalitzat amb l’acte de reconeixement
tenen presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Aprovar la següent liquidació corresponent a la diferència de tarifa entre l’ocupació amb
taules i cadires i l’estructura de cobriment i tancament:
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
REPRESENTANT:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
CONCEPTE

CATEG.

Diferència de
taxa per
OVP

Tercera

CAFETERIA VEN Y VEN S.C.
J-17877051
UGARTE GINER ASSESSORAMENTS S.L.
SANT SEBASTIÀ, 61 – 17200 PALAFRUGELL
PLAÇA DEL SOL, 2 – 17200 PALAFRUGELL

TEMP.
3
mesos
Anual

TIPUS
Tancament i
cobriment
Taules i
cadires

SUP.
28 m2
- 26 m2

TARIFA
9,7 € x 3
mesos

TOTAL

25,30 €

- 657,80 €

IMPORT A PAGAR:

814,80 €

157,00 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 157,00 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
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D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.

7.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància 18462 presentada en data 19 de desembre de 2011 pel senyor JOAN
MANEL MONTES PONS en representació de la societat CENTRE DE JARDINERIA
PALAFRUGELL SL per la qual sol·licita que l’Ajuntament de Palafrugell li proporcioni
informació en relació a l’estat de tramitació d’una devolució d’una garantia a favor d’una
tercera persona.
Atès que d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 no es pot facilitar informació a terceres
persones si no és per causa prevista legalment o amb l’autorització expressa del tercer
interessat.
Atès que la petició presentada no compleix els requisits legals per a la seva estimació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar la petició d’informació sol·licitada 2011 pel senyor JOAN MANEL MONTES
PONS en representació de la societat CENTRE DE JARDINERIA PALAFRUGELL SL.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.612 de data 22 de desembre del
2011, presentada pel senyor LLUÍS BOIX FERRER en la qual sol.licita la bonificació en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matrícula C-3579-BDB,
al.legant que és una motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula C-3579-BDB, la data
de matriculació és de data 16 de juny de 1987 i per tal motiu no reuneix els requisits per a la
bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Desestimar la sol.licitud de bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica per la motocicleta matrícula C-3579-BDB a nom del senyor LLUÍS BOIX
FERRER.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.832 de data 28 de desembre del
2011, presentada per la senyora C C R en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -5167-BHY, 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 -5167-BHY, 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 -5167-BHY a nom de la senyora C C R amb efectes de l’any 2011 i
següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora C C R, prèvia
presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
2011

Núm.Rebut
466760

Concepte
IVTM

Matrícula
-5167-BHY

IMPORT
65,21€

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

4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.242 de data 15 de desmbre del
2011, presentada pel senyor CARLOS SALA AGRAMUNT, per la qual sol.licita la revisió del
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rebut pendent número 493138 corresponent a l’ any 2011 en concepte de la Taxa per
Entrada de Vehicles de l’immoble situat al carrer de la Lluna, número 21, al.legant que
merita com un pas de 7 metres lineals quan hauria de ser 3 metres.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 22 de desembre de 2011, el qual diu
textualment:
“ He comprovat que en el carrer de la Lluna número 21 de Palafrugell Referència cadastral
3908104, existeix un pas de vehicles de 3,00 m d’amplada amb placa de gual “.
Atès que es comprova que el rebut pendent número 493138 correspon a una entrada de 7
metres lineals.
Vist l’article 8è punt a) de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles
i Reserves de la Via Pública, el qual diu textualment:
Carrer de 2a categoria
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3 vehicles
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa de gual .................... 81,20€
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor
CARLOS SALA AGRAMUNT, tal com segueix a continuació:
Exercici
2011

Núm. rebut
493138

Objecte tributari
C/ de la Lluna, número 21

Import
142,10€

Segon.- Aprovar una nova liquidació una nova liquidació a nom del senyor Carlos Sala
Agramunt corresponent a l’exercici 2011 en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles,
per import de 81,20.-euros, la qual no s’haurà de fer efectiva fins la seva notificació
expressa.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

5) Vista les instàncies amb número de registre d’entrada 18.613, 18.614, 18.616, 18.617 i
18.618 de data 22 de desembre del 2011, presentades pel senyor LLUÍS BOIX FERRER en
les quals sol.licita la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per les matrícules GI-6523-T, GI-030752, GI-041297, GI-022347 i T-031945, al.legant que
són unes motocicletes històriques.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
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a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada, les esmentades motocicletes reuneixen els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per les motocicletes matrícules GI-6523-T, GI-030752, GI-041297, GI-022347 i T-031945, a
nom del senyor LLUÍS BOIX FERRER amb efectes de l’any 2012 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.619 de data 22 de desembre del
2011, presentada pel senyor ENRIC PRATS MARTOS en la qual sol.licita la bonificació en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matrícula GI-073561,
al.legant que és una motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula GI-073561-, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per la motocicleta matrícula GI-073561- a nom del senyor ENRIC PRATS MARTOS amb
efectes de l’any 2012 i següents.
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Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.615 de data 22 de desembre del
2011, presentada pel senyor LLUÍS BOIX FERRER com a representant del senyor JOSEP
LLAONA ARENAS en la qual sol.licita la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica per la matrícula GI-55381, al.legant que és una motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula GI-55381-, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per la motocicleta matrícula GI-55381- a nom del senyor JOSEP LLAONA ARENAS amb
efectes de l’any 2012 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.620 de data 22 de desembre del
2011, presentada per la senyora ROSA MARIA MORENO VALLEJOS en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matrícula B6348-EH, al.legant que és una motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
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b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula B-6348-EH, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per la motocicleta matrícula B-6348-EH a nom de la senyora ROSA MARIA MORENO
VALLEJOS amb efectes de l’any 2012 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

9) Vista la instància número 18.532 presentada en data 20 de desembre del 2011 pel senyor
Albert Pijoan i Parramon com a representant de la FUNDACIÓ PRIVADA EDUCATIVA
VEDRUNA DE GIRONA (NIF G17896580), per la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa
Urbana corresponent a l’exercici 2012, en relació a la finca amb referència cadastral
4108102EG1440N0001GM, objecte tributari carrer Sant Sebastià, 85.
Vist l’article 82.e) i 62.2a) Exempcions del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diuen textualment:
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’estat, de les comunitats autònomes o
de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública , i
els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense ànim de lucre,
estiguin en règim de concert educatiu.”
2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits,
totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada
a l’ensenyament concertat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost
sobre Béns Immobles de Naturaleza Urbana per a l’exercici 2012 a nom de la FUNDACIÓ
PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA DE GIRONA.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i a l’àrea d’Intervenció i
tresoreria.
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10) Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a efectes
de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents
tarifes:
a) Quota normal per cada 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.
Registre
18.406
18.120
18.317
18.121
18.562
18.318
18.131
18.468
18.239
18.503
18.396
18163
18.349
18.131
18.392

Núm. pòlissa
4457762
4451810
4473181
4462877
4458230
4455555
4468678
4453319
4467053
4461716
4467766
4456315
4468958
4468678
4468797

Titular

Import

ALBAFULL MALLOLL XAVIER
ALSIUS JURIOL CARLES
AVELLÍ MARQUÈS JOAN
BATLLE OLIU JOAN
GARCIA SANZ TERESA
MARQUÈS AVELLÍ EMILIA
PAGÈS COLOREU JOAN
PALAHÍ PARADA JAUME
SÁNCHEZ PERAL MARTÍN
TORRAS CASAMITJANA JOAN
VELÁZQUEZ MOREU JUSTO
VILA PEÑA DE LA ANGEL
VISUS GOLF ESTHER
PAGÈS COLOREU JOAN
XICOIRA SALA ALBA

41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€

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.
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11) Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades 18.604, 18.605, 18.606,
18.607 i 18.608 presentades pel senyor RECHAS MARTÍ, VICENS, sol·licitant la bonificació
de l’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent als vehicles amb les
matricules: GI-051961, S-8670-K, GI-1686-B, GI-046444 I GI-049840, respectivament.
Vist el que disposa l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre vehicles de
Tracció Mecànica, el qual diu textualment:
” 2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels següents
dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord
amb el Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat mínima
de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici
anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:
” Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la
iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una
identitat substancial o una connexió íntima..
Atès que segons la documentació aportada pels vehicles abans esmentats, reuneixen els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, per un import de 96,61 Euros, en
concepte de l’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica per l’exercici 2011, previ
presentació de l’original del rebuts a continuació detallats:
REBUT
477.138
477.137
477.136
477.135
477.134

CONCEPTE
IVTM
GI-051961
S-8670-K
GI-01686-B
GI-046444
GI-049840

COGNOMS I NOM
RECHAS MARTÍ, VICENS
RECHAS MARTÍ, VICENS
RECHAS MARTÍ, VICENS
RECHAS MARTÍ, VICENS
RECHAS MARTÍ, VICENS
TOTAL A RETORNAR..................................:

IMPORT
14,49 €
28,99 €
24,15 €
14,49 €
14,49 €
96,61 €

Segon.- Aprovar la bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2011 i següents, segons la relació que es detalla tot seguit:
CONCEPTE IVTM
GI-051961
S-8670-K
GI-01686-B
GI-046444
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GI-049840

RECHAS MARTÍ, VICENS

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer, en el compte bancari de
l’interessat vista la disposició dels originals dels rebuts en aquest Ajuntament.
Quart.- Modificar el padró corresponent i notificar el següent acord a l’interessat.

12) Vist el punt primer de la Resolució de l’Alcaldia número 2.864 de data 22 de desembre
del 2011, el qual diu textualment : “ Primer.- Deixar sense efecte les multes coercitives de
300 euros i de 1.000 euros, imposades a NEYESIS S.L. NIF B64385081, i amb domicili al
carrer Catalunya, 21 (08960) de Sant Just Desvern, ja que queda acreditat documentalment
que ha netejat els esmentades parcel.les.”
Atès que es comprova que el rebut pagat número 526475 correspon a la multa coercitiva
aprovada en la Resolució de l’Alcaldia número 1760/11 per import de 300.- euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat NEYESIS S.L. amb
NIF B64385081, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Número rebut
526475

Resolució de l’Alcaldia Concepte
1.760/11
Multa Coercitiva

Import

300,00€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i Tresoreria.

8.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/101:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 72 170 64001

3.313,17

MIATEC INNOVA SL. ULTIMA CERT. MILLORA DE L'EFICIENCIA
ENERGETICA EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

2011 72 170 64000

2.545,58

MIATEC INNOVA SL. ULTIMA CERT. MILLORA DE L'EFICIENCIA
ENERGETICA EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

2011 72 170 62200

9.669,97

MIATEC INNOVA SL. ULTIMA CERT. MILLORA DE L'EFICIENCIA
ENERGETICA EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

2011 21 150 61905

27.929,21

EXCAVACIONS OSONA SL. ACABATS URBANITZACIO SECTOR PIVERD
SUD 1ª CERTIFICACIO (UR)

2011 71 155 22712

84.634,46

PERE GIRALT SAGRERA. SERVEI CONSERVACIO I MANTENIMENT VIALS
MES DE DESEMBRE 2011

2011 62 340 63200

61.034,49

BANESTO RENTING. OPCIO DE COMPRA GESPA ARTIFICIAL CAMP DE
FUTBOL GREGAL

2011 33 321 22706

43.242,59

CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA. LIQUIDACIO 2010

MULTIAPLICACIÓ

24.089,00

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE NOVEMBRE 2011

MULTIAPLICACIÓ

3.287,96

2011 81 130 22713

11.357,21

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 0065618 PERIODE 30/09 AL
31/10/2011
ASSISTENCIA COSTA BRAVA. SERVEI RETIRADA VEHICLES NOVEMBRE
2011

TOTAL RELACIÓ

271.103,64
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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

Import Text lliure

2011 33 321 22604

1.980,00 CRUZ GALLEGO MIREIA. MODULS FORMATIUS INFORMATICA (ED)

2011 33 321 22604

660,00 GISPERT FERRAN. MODULS FORMATIUS EINES MULTIMEDIA (ED)

2011 33 321 22604

660,00 HEYMANN ANETTE. MODULS FORMATIUS ALEMANY (ED)
GUIRAL DOMINGUEZ ROBERT. MODULS FORMATIUS FOTOGRAFIA
1.200,00 AVANÇADA (ED)
FRANCESCH ROMERO DANI. MODULS FORMATIUS COMUNICACIO A
660,00 INTERNET (ED)

2011 33 321 22604
2011 33 321 22604
2011 33 321 22604
2011 72 170 22604
2011 72 170 22604
2011 72 170 22701
2011 72 170 22701
2011 72 170 22701
2011 72 170 22701
2011 72 170 22609
2011 72 170 22609
2011 72 170 22706
2011 11 920 22400
2011 52 231 48000
2011 72 170 22701
2011 61 337 22611
2011 32 241 22607
2011 32 241 22607
2011 32 241 22607
2011 32 241 22607
2011 32 241 22607
2011 32 241 22607
2011 41 331 62700
2011 20 151 22604
2011 20 151 22604

2011 20 231 22608
2011 20 231 22609
2011 20 170 22605

700,00 CARMIGNANI SL. MODULS FORMATIUS CUINA BAIX COST (ED)
2.500,00 STOP PLAGUES SL. DESPESES CONTROL ESTORNELLS AL MUNICIPI (MA)
ASSOCIACIO PROTECTORA ANIMALS RODAMON. DESPESES CONTROL
3.000,00 COLONIES DE GATS AL MUNICIPI (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. TRACTAMENT FORM
6.000,00 DESEMBRE 2011 (MA)
4.000,00 CONTENUR SL. REPOSICIO CONTENIDORS RECOLLIDA (MA)
PERE GIRALT SAGRERA SA. TRACTAMENT RUNES OBRES VIA PUBLICA
4.000,00 (MA)
GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL. GESTIO NEUMATICS I VOLUMINOSOS
6.000,00 CRUILLES (MA)
TERREGADA.NET SCCL. MANTENIMENT ACTUACIONS FONT D'EN
5.866,00 CRUANYES (MA)
FITOR FORESTAL SL. MANTENIMENT ACTUACIONS FLORA INVASORA FAR
3.000,00 SANT SEBASTIA (MA)
FITOR FORESTAL SL. DESBROSSADA I NETEJA CAMINS PEDESTRES I
5.300,00 FRANGES A CALELLA (MA)
AXA SEGUROS GENERALES SA. ASSEGURANÇA DUES PLATAFORMES O
130,30 CARROSSES CAVALCADA DE REIS 2012 (SG)
VARIS TERCERS TAXES. SUBVENCIO ESCOMBRARIES PER A
10.000,00 PENSIONISTES EXERCICI 2011 (SG)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. DESPESES RECOLLIDA SELECTIVA
14.000,00 SEGON SEMESTRE 2011 (MA)
ASSOCIACIO CULTURAL 2X4. AUDICIO SARDANES PRIMER SOL DE L'ANY
1.920,00 DIA 1/1/2012 (JO)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI SUPORT DOCENT ESTUDIS GRADUAT
13.100,00 EDUCACIO SECUNDARIA. PROGRAMAT SUMA'T (ED)
GARBET. SERVEI SUPORT DOCENT COMPLEMENTARI FORMACIO
8.100,00 PROFESSIONALITZADORA AUXILIAR DE MANTENIMENT. SUMA'T (ED)
INVERSIONS MONTRAS SL. COMPLEMENT MATERIAL FORMATIU CURS DE
348,83 CUINA PROGRAMA PQPI_PTT. PROGRAMA SUMA’T (ED)
GRUP SIMON AGENCIA AXA PRORROGA POLISSA 8603628 ASSEGURANÇA
1.252,80 JOVES PARTICIPANTS PROGRAMA SUMA'T (ED)
PAPERERIA I COPISTERIA AMFORA SL. MATERIAL OFICINA SUPORT
450,50 ESTUDIANTS I A L'OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA SUMA'T (ED
INSTITUT OBERT DE CATALUNYA. MAT. GRADUAT ESTUDIS SECUNDARIS
2.800,00 PRIMAVERA 2012. FORMACIO TITOL GRADUAT ESO. SUMA'T (ED)
SEITEC SL. NOU SUBMINISTRAMENT DE BT I QUADRE GENERAL DE
19.416,26 COMANDAMENT PISTA DE GEL BOBILA VELLA. FASE 2 (UR)
OSUNA DEULOFEU SANDRA. INSPECCIO TECNICA EDIFICIS .ITEs.
1.109,80 INTERVENCIO PLA BARRIS SAULEDA-AMPLE (PB)
ROSELL LOPEZ MONTSERRAT . INSPECCIO TECNICA EDIFICIS .ITEs.
1.352,40 INTERVENCIO PLA BARRIS SAULEDA-AMPLE (PB)
MEDIACION Y CONVIVENCIA SL. ACCIONS COMP. EN IGUALTAT
OPORTUNITATS ACTUACIONS 7.2 COHESIO SOCIAL SAULEDA-AMPLE 200812.000,00 2012(PB)
IDENTITATS GIRONA SC . ACCIONS COMP. EN IGUALTAT OPORTUNITATS
12.000,00 ACTUACIONS 7.2 COHESIO SOCIAL SAULEDA-AMPLE 2008-2012 (PB)
TERREGADA NET SCCL. SERVEI EXTERN ACTUACIO 5.7 RECOLLIDA
3.000,00 FRACCIO ORGANICA PLA BARRIS SAULEDA-AMPLE 2008-2012 (PB)
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2011 20 151 22604
TOTAL RELACIO

BENITEZ JIMENEZ JOSE CARLOS. SERVEI EXTERN INSPECCIO TECNICA
2.022,72 EDIFICIS ITEs AMBIT INTERVENCIO SAULEDA AMPLE (PB)
148.529,61

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

Import Text lliure

2011 20 151 22604

JOSE CARLOS BENITEZ JIMENEZ. HONORARIS TEST EDIFICI I INFORMES
-2.022,72 HABITATGES (TEDIS) BAIXA SEGONS INFORME PLA DE BARRIS
AMPA CEIP CARRILET. CANVENI PEL TALLER ""CUINES DEL MON"" 2010.
-110,25 BAIXA INFORME PLA DE BARRIS
ROSELL LOPEZ MONTSERRAT. HONORARIS TEST EDIFICIS I INFORMES
-1.352,40 D'HABITATGES (TEDIS) BAIXA INFORME PLA DE BARRIS
OSUNA DEULOFEU SANDRA. HONORARIS TEST EDIFICIS I INFORMES
-1.109,80 D'HABITATGES (TEDIS) BAIXA INFORME PLA DE BARRIS

TOTAL RELACIO

-4.595,17

2011 20 151 22604
2011 20 231 22602
2011 20 151 22604

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) ANUL.LACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDIT PER VENDA DE PATRIMONI A LES
PARTIDES SECTOR BRUGUERES SUD II 1.2 I EQUIPAMENT BÒBILA.- Aprovació.Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 de novembre de 2010 pel qual
s’aprova el Pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’exercici 2011.
Atès que a l’annex d’inversions del pressupost es preveia obtenir uns ingressos de quantia
200.880,00 euros per venda de terrenys inclosos al Patrimoni Públic del sòl i habitatge que
no tinguin el caràcter de renda lliure.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 29 de novembre de 2011 pel qual s’aprova un
expedient de suplement de crèdit a càrrec de baixes per anul·lació, en el qual es modifica
l’annex d’inversions 2011 en relació a les previsions d’inversions a finançar a càrrec
d’ingressos obtinguts de terrenys inclosos al Patrimoni Públic del sòl i habitatge que no
tinguin el caràcter de renda lliure.
Atès que, d’acord amb la modificació operada a l’annex d’inversions, les destinacions
previstes pels ingressos obtinguts de terrenys inclosos al Patrimoni Públic del sòl i habitatge
que no tinguin el caràcter de renda lliure, són les següents :

APLICACIÓ
21.150.61905
21,151,64002
21,150,61923
41.331.62700

INVERSIONS 2011

Venda de
PPSH
altres sòls

Millores urbanes
Projectes tècnics desenvolupament POUM
Despeses urbanització sector SUD 1,12 Brugueres II
Equipament Edifici Bobila
Total

50.000,00
37.521,18
93.858,82
19.500,00
200.880,00
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Vist l’ingrés obtingut per l’Ajuntament en concepte de diferències d’adjudicació del polígon
d’actuació PA 1.2 C/Flaça-la Punxa, per import de 113.358,82 euros.
Vist l’informe emes per l’arquitecte municipal en data 28 d’octubre de 2011.
Vist l’article 26.4 de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Anul·lar la retenció de crèdit per venda de patrimoni que consta a les següents
partides:

Org

Fun

21

150

DENOMINACIÓ
Despeses urbanització sector
61923 Brugueres II

41

331

62700 Equipament Edifici Bobila

Venda de
PPSH altres
sòls

Eco

SUD

1.12 Diferències adjudicació PA 1.2
C/Flaça-la Punxa
Diferències adjudicació PA 1.2
C/Flaça-la Punxa
Total ingrés obtingut

93.858,82
19.500,00
113.358,82

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció pels seus efectes oportuns.

B.2) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER CAP DE PLANES, 7-9 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 19 de desembre de 2011, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer Cap de Planes, 7-9
de Calella de Palafrugell, i s’observa que han deixat restes vegetals a peu de finca envaint la
vorera i impedint el pas de vianants, ocasionant 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 a la mercantil CAP DE PLANES, SA, amb DNI/NIF número A-1704675
amb domicili al carrer Moscou, 16, 04-1 (08005) de Barcelona, perquè en el termini de 10
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar les restes vegetals a
peu de finca al carrer Cap de Planes, 7-9 – Cant dels Ocells, 10 de Calella, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

B.3) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CAMÍ DEL JARDÍ BOTÀNIC, PARCEL·LA 64 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.Aprovació.-
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Atès que el dia 10 de desembre de 2011, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al Carrer Camí Botànic,
parcel·la 64 de Calella de Palafrugell, en què fa constar que efectius de la brigada municipal
de jardineria van haver de retirar 2 pins que tallaven l’accés al camí del Jardí Botànic.
Atès que encara hi ha pins a la parcel·la que estan a la vora del camí, morts i representen un
imminent risc de caiguda al camí públic.
Vist que a fi i efecte de protegir la integritat física dels vianants i conductors, la policia local
ha procedit a tallar el pas a través del camí.
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 la mercantil DAMONSOL, SA, amb DNI/NIF número A-61286217 amb
domicili al Carrer Maria Cubi, 7 (08007) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar els pins que estan a la vora del
camí, morts i representen un imminent risc de caiguda al carrer Camí Jardí Botànic, parcel·la
64, per poder reobrir el pas a través del camí, 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.4) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER CAP DE PLANES, 20, PARATGE GOLFET, 1 DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 19 de desembre de 2011, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al Carrer Cap de Planes, 20 /
Paratge Golfet, 1 de Calella, en què fa constar que s’observa que la parcel·la està plena de
vegetació, la qual envaeix la vorera i impedeix el pas de vianants, ocasionant 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 a la mercantil EXCLUSIVAS DE REPARTO Y SERVICIOS SL, amb
DNI/NIF número B-5018267 amb domicili al Carrer Ramon Berenguer IV, 1 (50007) de
Zaragoza, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a netejar la tanca vegetal que envaeix la vorera al carrer Cap de Planes, 20 /
Paratge Golfet, 1 de Calella (17210) fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.
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B.5) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER CAP DE PLANES, 22-24 DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 19 de desembre de 2011, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al Carrer Cap de Planes, 2224 de Calella, en què fa constar que s’observa que a la parcel·la té una tanca vegetal que
envaeix la vorera i impedeix el pas de vianants, ocasionant 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 DANIEL ROEHRICH SAPORTA, amb domicili al Carrer
Maluquer, 7 (08022) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la tanca vegetal que envaeix la vorera al carrer
Cap de Planes, 22-24 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) ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL
CARRER
GUATEMALA-CUBA,
REFERÈNCIA
CADASTRAL
NÚMERO
17124A007000810000SB DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que a la finca amb referència cadastral número 17124A007000810000SB, Polígono 7
parcel·la 81, de Sant Sebastià, situada entre els carrers Guatemala-Cuba de Llafranc, es
troba en un estat de brutícia i abandonament amb acumulació de vegetació, fet que
ocasiona males condicions d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i la 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 a la mercantil LLOPART Y ROJAS, SA, amb DNI/NIF número A 08187486
amb domicili a Tr.Gracia, 68 (08006) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la acumulació de vegetació de
la finca situada entre els carrers Guatemala-Cuba, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el
termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2011

21

Ajuntament de Palafrugell

B.7) CONTRACTE DE SERVEIS AMB L’EMPRESA MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA, PER
AL SERVEI DE MEDIACIÓ EN QÜESTIONS MERCANTILS EN TEMES D’HABITATGE.Adjudicació.Atès l’interès de l’Ajuntament de Palafrugell de crear el Servei de Mediació en qüestions
mercantils en temes d’habitatge, per tal d’oferir un espai d’intermediació, tant entre persones
com entre persones i l’àmbit privat mercantil per a situacions derivades de deutes de lloguer
o hipotecaris.
Atès que l’empresa MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA SL, ha presentat una proposta de treball i
un pressupost que s’ajusta a les condicions estipulades per l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de “MEDIACIÓ EN QÜESTIONS
MERCANTILS EN TEMES D’HABITATGE.
Segon.- Adjudicar aquest contracte de serveis a MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA, S.L.
(B64386360), amb domicili al carrer Joan Ramon Benapres, 11 baixos 1ª – 08870 SITGES,
per un import total de 7.292,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 52 231
22603 (contracte de serveis Mediació Mercantil per Habitatge)
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents públics i privats que
siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

B.8) PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA
DINAMITZACIÓ JUVENIL 2012.- Aprovació.Atès que en data 24 de desembre de 2010 la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació
del Servei per a la dinamització juvenil i d’adolescents amb risc d’exclusió social de l’Àrea de
Joventut, a l’empresa Àgora,SL, amb NIF B-17793068, mitjançant procediment negociat
amb publicitat. La durada d’aquest servei començava a regir des del dia 1 de gener fins al 31
de desembre de 2011, amb possibilitat de pròrroga d’un any més, amb un màxim de 2 anys.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar per un any, des del mes de gener fins al mes de desembre de 2012, el
contracte amb l’empresa Àgora, SL per al servei de dinamització juvenil i d’adolescents amb
risc d’exclusió social, per un import 29.196,03 € (vint-i-nou mil cent noranta-sis euros amb
tres cèntims), amb càrrec a la partida núm. 61.452.22612.
Segon.- Prorrogar per un any, des del mes de gener fins al mes de desembre de 2012,
l’ampliació del contracte amb l’empresa Àgora, SL referent a la gestió econòmica de les
activitats de dinamització juvenil 13Progrés, per un import de 6.067,03 € (sis mil seixanta-set
euros amb tres cèntims), amb càrrec a la partida núm. 61.452.22612.

B.9) OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.- Aprovació.-

ENERGÈTICA

EN

DIVERSOS

Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient sobre la necessitat de contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, de l’execució de les obres de millora de l’eficiència
energètica en diversos equipaments municipals (Llars d’infants Belluguets i Tomanyí, Centre
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Municipal d’Educació; Pavelló Poliesportiu, Estadi Municipal, Biblioteca, Escola Torres i
Jonama i Piscina Municipal).
Vist que els treballs inclouen la direcció tècnica, formació i coordinació per part de l’empresa
adjudicatària d’una brigada formada per tres persones, procedent dels Plans d’Ocupació
IMPULS 3 concedida a l’Ajuntament de Palafrugell per l’any 2011 - 2012.
Atès que s’ha redactat un Plec de Clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques,
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a l’execució dels treballs
esmentats, procedeix ara l’aprovació del plec amb un pressupost base de licitació de
46.022,72 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 7217062200 Inversions energies
renovables i estalvi energètic immobles.
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 46.022,72 euros, IVA inclòs, a la baixa.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
72 170 62200 Inversions energies renovables i estalvi energètic immobles, 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 (Enllumenats Costa Brava, OTP Serveis d’Enginyeria i
Miatec Innova, SL) perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins el dia 5 de gener de
2012 a les 18.00 hores. Les dades de les tres empreses es relacionen en document annex.
Quart. Notificar aquest acord a les àrees d’Educació, Serveis, Serveis tècnics, Institut
Municipal d’Esports i Medi Ambient.

B.10) CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA
PIJCES 2012.- Aprovació.Atès que des de l’Àrea de Joventut s’està portant a terme el projecte de Punts d’Informació i
Participació Juvenil als Centres d’Educació Secundària (PIJCES) amb la finalitat de
dinamitzar i promocionar la participació juvenil en tots els centres de secundària del
municipi.
Atès que aquest projecte es porta a terme des de l’any 2008 uns resultats que s’han valorat
molt positius per la Comunitat Educativa i atès que es vol donar continuïtat a l’esmentat
projecte.
Atès que Suara Cooperativa ja ha estat desenvolupant aquest projecte des de l’any 2008 i
ha presentat pressupost i projecte de continuïtat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte menor per als serveis de gestió del Programa PIJCES.
Segon.- Adjudicar aquest Servei a Suara Cooperativa, amb NIF F-17444225, representada
per la senyora Montserrat Camps Marsal, domiciliada al carrer Josep Estivill, 10. CP 08027
de BARCELONA. La durada d’aquest servei serà de nou mesos i mig, 20 hores setmanals, i
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començarà a regir a partir del dia 1 de gener fins al 30 de juny i del 15 de setembre al 31 de
desembre de 2012, amb possibilitat de pròrroga d’un any més amb un màxim de 2 anys, pel
preu total de setze mil vuit-cents euros amb cinquanta-set cèntims (16.800,57 €). Aquesta
adjudicació es realitza en ús de la facultat que atorga l’article 122 de la Llei 30/2007 de
contractes de les administracions públiques.
Tercer.- Assignar aquesta despesa a la partida núm. 61.337.22616.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

B.11) PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ
I DINAMITZACIÓ DEL PUNT ÒMNIA 2012.- Aprovació.Atès que en data 18 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar l’adjudiació de la
gestió i dinamització del Punt Òmnia a Àgora SL, amb NIF B-17793068, mitjançant
contractació per procediment negociat sense publicitat.
Atès que la durada d’aquest servei començava a regir des del dia 1 de gener de 2011 i
finalitza el 4 de febrer de 2012, amb possibilitat de pròrroga d’un any més, amb un màxim de
dos anys.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar per 11 mesos, des del mes de febrer fins el mes de desembre de 2012,
el contracte amb Àgora SL, per la gestió del Pont Òmnia.
Segon.- Adjudicar la despesa de 18.157,15 euros, de l’esmentat servei a la partida número
61 452 22610.

B.12) CAMPANYA D’EMERGÈNCIA A EL SALVADOR.- Aprovació.Atès que a partir del dia 10 d’octubre de 2011, una tempesta tropical es va mantenir
estacionària a la regió centreamericana, fet que va comportar intenses pluges durant
pràcticament una setmana. La quantitat d’aigua caiguda, que en algunes zones de El
Salvador, Nicaragua i Guatemala va superar els registres de l’huracà Mitch de l’any 1998, ha
comportat pèrdua de vides humanes i nombrosos danys materials i afectacions en la
producció agropecuària.
Atès que la senyora Montserrat Serrano, gerent de l’entitat Pro-Educart, ha visitat
recentment la zona d’influència dels projectes que es subvencionen des de la Taula
Municipal de Solidaritat i Cooperació a El Salvador i ha confirmat la situació de vulnerabilitat
que presenten moltes poblacions, sobretot pel que fa a l’arribada i distribució d’aliments.
Vista la instància presentada per l’entitat Pro-Educart NIF: G-17931544 c.Rajola, 66 2n 2a
17200 Palafrugell (RE 18611, 22-12-2011), en la qual sol·licita l’aprovació d’una ajuda
econòmica en concepte d’emergència humanitària al municipi de Panchimalco, per a la
distribució alimentària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar inicialment l’aportació de tres mil euros (3.000,00 €) a la campanya
humanitària d'emergència al municipi de Panchimalco a través del projecte presentat per
l’entitat Pro-Educart NIF G-17931544, mitjançant el número de compte corrent.
Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida 10.211.48900 d’Ajudes al Desenvolupament.
Tercer.- Notificar el present acord a la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació i a ProEducart, entitat que gestionarà aquesta aportació i que haurà de presentar els informes de
seguiment i finals corresponents.

B.13) AJUTS D’EMERGÈNCIA BANC D’ALIMENTS.- Aprovació.Atès que el context de crisi actual ha fet que les entitats solidàries que gestionen el Banc
d’Aliments a Palafrugell, s’hagin vist desbordades pel creixement de les necessitats
bàsiques de molts ciutadans de Palafrugell.
Atès que les entitats responsables de la gestió d’aquest projecte són: Creu Roja Palafrugell.
C. Ample, 130 baixos Palafrugell NIF: Q-2866001-G i Càritas Parroquial. C. Caritat, 68
Palafrugell NIF: Q-1700002-G
Atès que aquestes entitats formen part de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar una aportació de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) a favor de Creu Roja,
a destinar al Banc d’Aliments que l’entitat gestiona a Palafrugell, mitjançant transferència al
compte corrent.
Segon.- Aprovar una aportació de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) a favor de Càritas, a
destinar al Banc d’Aliments que l’entitat gestiona a Palafrugell, mitjançant transferència al
compte corrent.
Tercer.- Sol·licitar a les entitats beneficiàries que presentin les corresponents memòries i
justificants econòmics, abans del dia 31 de desembre de 2012.
Quart.- Aplicar la present despesa a la partida d’Ajudes al Desenvolupament 10.211.48900.
Cinquè.- Informar del present acord a les entitats Creu Roja i Càritas Parroquial.

B.14) ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DEL FONS PATRIMONIAL TORRAS PER PART
DEL SENYOR JOSEP MARIA CAPELLA MIQUEL.- Aprovació.Atesa la proposta de donació de José M. Capella Miquel que ofereix el fons patrimonial
Torras, el qual ocupa una capsa d’arxiu (0’14 cml.) i inclou documentació des de 1722 fins a
1940.
Atès que el sr. Capella sol·licita que li sigui lliurada una còpia digital d’aquests documents.
Atès l’informe presentat per l’arxivera municipal en el qual manifesta l’interès de conservar
aquesta documentació i que la digitalització es pot portar a terme al mateix Arxiu Municipal
amb el personal del servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Acceptar la donació del fons patrimonial Torras per part de José M. Capella Miquel.
Segon.- Realitzar a l’Arxiu Municipal la còpia digital sol·licitada.
Tercer.- Agrair molt sincerament a José M. Capella Miquel la seva donació.

B.15) FELICITACIÓ.La Junta de Govern Local acorda per unanimitat felicitar a la senyora Rita Ferrer Miquel, que
el passat dia 23 de desembre de 2011 va presentar la seva tesi doctoral, “El cant coral
infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències”, i va obtenir la nota final d’excel.lent
Cum Laude.

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