ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24
DE SETEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/37
Dia i hora: 24/09/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- .JGL2013/36 Ordinària 17/09/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 305/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Nuria Olive Vidal
Obra Legalització de canvi d'ús de local i obres d'adaptació per convertir-lo en
habitatge
Carrer: Lladó, 16 Escala:bxs
Població: CALELLA
Expedient 305/13
Condicions:
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de
l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
Tècnic redactor del projecte: Meritxell Patxot Cardoner
Núm. Visat:
2013 401001
P.E.M.: 13.293,68 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 518,45 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
Legalització obra
287,20 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA PONÈNCIA
TÈCNICA I LA COMISSIÓ DE PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013

2

S'acorda deixar sobre la taula aquest acord de l'ordre del dia de la sessió.

3.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ
PER L'ÚS PRIVATIU D'UN LOCAL AL CAMP D'EN PRATS TITULARITAT DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 2 de juliol de 2013, va iniciar
procediment obert per la concessió per l’ús privatiu d’un local al Camp d’en Prats
titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell, i amb import mínim de la taxa per la concessió
demanial millorable de 10.800 euros anuals, s’atorga per un període de 2 anys,
prorrogable d’any a any fins un màxim de 10 anys en total comptant durada inicial i
pròrrogues, l’inici de la concessió serà el dia 1 d’octubre de 2013.
Atès que dins del termini legal atorgat, ha presentat oferta l’empresa següent:
-

GOU SERVICES SL, NIF: B17296104.

Vista l’acta emesa el dia 27 d’agost de 2013 per la Mesa de Contractació conforme
informa favorablement la concessió de l'empresa GOU SERVICES SL, sent l’única
empresa que s’ha presentat i ha obtingut la màxima puntuació, en base als criteris
establerts al Plec de Condicions, la puntuació final es resumeix a continuació:
GOU SERVICES SL
Criteri de proposta d’horaris i serveis del local
20 punts
Criteri de propostes per a dinamitzar social i culturalment el 20 punts
barri
Criteris automàtics, preu
50 punts
Total puntuació

90 punts

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l'empresa GOU SERVICES SL, amb número NIF: B17296104,
amb domicili a la Plaça Camp d’en Prats (17200) Palafrugell, representada pel senyor
Lluis Cebrià Sais, amb domicili al carrer Joan Maragall, 34 1º 2ª (17200) Palafrugell, la
concessió per l’ús privatiu d’un local a Camp d’en Prats, titularitat de l’Ajuntament de
Palafrugell, amb una taxa anual per la llicència demanial de 12.060 euros.
Aquest contracte tindrà efectes administratius a partir del dia 1 d’octubre de 2013.
Segon.- El concessionari haurà de complir amb les següents condicions d’explotació
que són de caràcter obligatori i que el seu incompliment podrà donar lloc a la imposició
de penalitats o bé a la resolució de la mateixa per causa culpable del concessionari:
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- El nou concessionari s’haurà de fer càrrec de les despeses de redacció del projecte
d’obres i instal·lacions que l’Ajuntament posarà a la seva disposició per valor de 1.175
euros.
- Caldrà portar a terme les activitats de dinamització de l’espai públic del Camp d’en
Prats d’acord amb l’oferta presentada.
– Haurà de portar a terme la neteja dels lavabos i dotar-los de material fungible.
– Les activitats autoritzades dins l’establiment seran les següents: secció
hostaleria, divisió serveis de menjar i begudes, classe establiments de
begudes. En tot cas caldrà tramitar el procediment corresponent als efectes
d’activitats amb incidència ambiental i activitats recreatives.
Tercer. L'adjudicatari ha constituït una garantia definitiva de 603,00 euros, segons
clàusula 6.3 del Plec de condicions.
Quart.- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER DEL CAU TOIXÓ - VIRGILI DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 4 de setembre de 2013 el tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer del Cau Toixó, 6 (17211) de Llafranc,
s’ha comprovat que hi ha vegetació que sobresurt des d’aquesta finca i envaeix la
zona verda municipal situada al carrer de Virgili.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment a la COMUNITAT DE PROPIETARIS CENIT XII, com a
administrador el senyor David Valenzuela Godoy, de VALENGO COSTA BRAVA SL,
amb NIF número B17931585, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció
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d’aquest requeriment procedeixi a retallar la vegetació que sobresurt des de la finca de
la comunitat a la zona verda municipal situada al carrer Virgili de Llafranc, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PADRÓ GRAN DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 6 de setembre de 2013 la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha fet una inspecció ocular de les finques situades al carrer Pedró Gran,
22-24
de
Palafrugell,
amb
les
següents
referències
cadastrals:
3710129EG1431S0002QX, 3710129EG1431S0003WM, 3710129EG1431S0004EQ,
3710129EG1431S0005RW, 3710129EG1431S0006TE, s’observa que les finques
estan deshabitades, hi ha una piscina descoberta comunitària amb aigua estancada al
fons que pot esdevenir un punt de cria i dispersió de mosquits, entre d’altres possibles
riscos per la salut de les persones.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Requerir a ALISEDA SA, amb NIF número A2833538 amb domicili al carrer
Santa Eulàlia, 5-9 03 (08012) BARCELONA, perquè en el termini de 15 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a buidar i tapar la piscina
descoberta per evitar l’acumulació d’aigua i la proliferació de mosquits de l’habitatge
situat al carrer Padró Gran, 22-24 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en
el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment que en cas de no fer
al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA AL
CARRER PADRÓ GRAN, 22-24 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 6 de setembre de 2013 la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer Pedró Gran, 22-24
de Palafrugell, amb referència cadastral 3710129EG1431S0001MZ, s’observa que la
finca està deshabitada, hi ha una piscina descoberta comunitària amb aigua estancada
al fons que pot esdevenir un punt de cria i dispersió de mosquits, entre d’altres
possibles riscos per la salut de les persones.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 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, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Requerir al senyor JESUS RUIZ FERNÁNDEZ, amb domicili al carrer Camí
Ral, 23-27 PPL 1 (08390) MONTGAT, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a buidar i tapar la piscina descoberta per
evitar l’acumulació d’aigua i la proliferació de mosquits de l’habitatge situat al carrer
Padró Gran, 22-24 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment que en cas de no fer
al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

4.4 ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL AL SERVEI DE MEDIACIÓ I
ASSESSORAMENT ALS MUNICIPIS, EN MATÈRIA D'ASSEGURAMENCES, DE
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.- Aprovació.El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió de
31 de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del
Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, i el Butlletí oficial
de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit
contracte. En data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, i en
data 19 de novembre de 2010 es va adjudicar la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda
Correduria de Seguros, S.L.
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, llei 30/2007 de
30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la
resta de normativa de contractació administrativa. Així mateix l'actual Decret Legislatiu
3/2010 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic manté la qualificació
com a contractes privats els d'assegurances.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Adherir-se al Servei de Mediació i Assessorament als Municipis i ens locals
de Catalunya en matèria d'Assegurances de l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes des de la recepció de còpia
certificada al registre general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I LA
SENYORA MAR PÉREZ LOZANO, EN REPRESENTACÓ DE LA SOCIETAT COS
FISIOTERÀPIA I ESTÈTICA, S.C.- Ratificació.Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la senyora Mar Pérez
Lozano, en representació de la societat Cos Fisioteràpia i Estètica, S.C. en data 5
d’agost de 2013, per a la finalització convencional d’una reclamació de responsabilitat
patrimonial de l’administració, pels danys materials ocasionats al local comercial on
porta a terme la seva activitat, situat al carrer Barcelona número 31, a Palafrugell, com
a conseqüència d’una inundació d’aigües negres.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el 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 contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar el contingut del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
senyora Mar Pérez Lozano, en representació de la societat Cos Fisioteràpia i Estètica,
S.C. en data 5 d’agost de 2013.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada, a la tresoreria municipal i a
l’Àrea d’intervenció, a efectes del pagament de la quantitat de cinc-cents cinquanta
euros amb seixanta cèntims (550,60 €)a càrrec de l’aplicació 11.920.22608, que
consta estipulada en el contingut del conveni, prèvia comunicació del número de
compte corrent al qual s’haurà de realitzar l’ingrés.
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6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 ADHESIÓ AL PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA.-Aprovació.-

DE

Vist el Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, el 16 de juliol de 2013.
Atès l’augment de procediments que porten aparellada en execució el llançament de
l’habitatge (desnonaments en les seves diferents modalitats, execucions hipotecàries,
execució de laudes arbitrals...)
Vist que l’objecte de l’esmentat protocol és coordinar l’acció de les institucions
signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels
diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i realitzar totes
les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en
situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Atès l’interès de l’ajuntament de Palafrugell pel que fa a adherir-se a l’esmentat
conveni,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Palafrugell al Protocol d’execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.- EDUCACIÓ
7.1 CONVENI DE LA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA PER AL CURS
2013-2014 ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.-AprovacióAtès que l’article 13, apartat 2 del decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Donat que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix en els articles
71 i 72 que les administracions educatives asseguraran els recursos necessaris
perquè els alumnes que presentin necessitats educatives especials puguin assolir els
objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i amb aquesta
finalitat podran col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o privades
sense ànim de lucre, institucions i associacions.
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Atès que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials, preveu que per tal de garantir l’atenció
educativa necessària a l’alumnat en edat d’ensenyament obligatori, amb necessitats
educatives derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen
educació secundària obligatòria, el Departament d’Educació podrà establir convenis
amb altres administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats educatives específiques, com a recurs extern i complementari de
les activitats pròpies del centre docent.
Donat que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació
curricular, presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus,
absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets
d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibiliten la
convivència en el centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats.
Atès que des del curs 1997-1998, el Departament d’Educació ha signat convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell amb la finalitat de poder oferir activitats
complementàries específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques
d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan matriculat.
Donat que per al curs 2013 - 2014 és convenient continuar utilitzant les Unitats
d’Escolarització Compartida com a recurs educatiu extrem, que permeti poder donar
resposta a les necessitats detectades en els diferents centres de la població.
Atès que el conveni per al curs 2013-2014 serà vigent des de l’1 d’octubre de 2013 i
fins el 30 de juny de 2014, amb un import màxim previst que aportarà el Departament
d’Ensenyament a l’Ajuntament de Palafrugell per alumne i mes de 379,00 euros.
L’import màxim que aportarà el Departament d’Ensenyament per al període octubredesembre serà de 12.507,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària
D/226002800/4240/0072 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2012 i per al període gener-juny 2014 la quantitat màxima a portar
serà de 25.014,00 euros, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent
del pressupost 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequant i suficient en aquest
pressupost.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar l’esmentat conveni.

8.- IPEP
8.1 BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL
PERIODE DE L'1 DE SETEMBRE DE 2012 AL 31 D'AGOST DE 2013
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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Atès el que disposa l’article 11 i següents del Reglament Regulador de l’Activitat de
Foment de l’Ajuntament de Palafrugell i dels seus organismes autònoms que estableix
que les subvencions es concediran per convocatòria pública mitjançant concurs, amb
l’aprovació prèvia de l’òrgan competent, de les bases específiques de la convocatòria.
Atès que l’import total de les subvencions no supera els 20.000 euros, la publicitat que
s’haurà d’atorgar serà inserció d’anunci de convocatòria al tauler municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 139/1995 (ROAS) i el Reglament Regulador de l’Activitat
de Foment de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
per millora de la imatge exterior i els accessos als establiments, millores d’estalvi
energètic, foment de l’emprenedoria i foment de la innovació i la competitivitat i que
preveuen una dotació total de 20.000 € a càrrec de la partida pressupostària
32.430.77001 (subvencions activitats econòmiques), del pressupost de despeses de
2013 de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Realitzar convocatòria pública per tal que es presentin propostes abans del
dia 31 d’octubre de 2013 a les 13.30 hores a l’edifici municipal de Can Bech.
Tercer.- Publicar les esmentades bases en el Tauler d’Edictes i a la pàgina web
municipal www.palafrugell.net.

9.- TRESORERIA
9.1 SOREA - PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS DEL MES D'AGOST DE 2013

D'AIGUA

DE

GRANS

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 2013 grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
61
m3. facturats..................................... 30.828
Diferència entre m3 fact. I consum .....
0
Concepte
B. IMPOS.
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
23.256,64
(1)Quota
2.978,63
(2)Consum
20.278,01
Sobreelevació
195,36
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

2.325,66

25.582,30

19,54

214,90
11

Conservació i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTALPADRÓ

77,10
5.040,64
3.372,80
6,37
31.948,91 2.345,20
35.290,74
3.529,07
35.290,74 3.529,07
67.239,65 5.874,27

16,19

16,19

93,29
5.040,64
3.372,80
6,37
34.310,30

16,19

38819,81
38819,81
73.130,11

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 2013, grans
consumidors, que importa la quantitat total de SETANTA TRES MIL CENT TRENTA
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (73.130,11 €) .
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 30 02 55, Palafrugell.
- Horari de cobrament : de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18,00 hores
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.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS – Reclamacions.JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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10.1.1 RECLAMACIÓ. ROSARIO RIOS EXPOSITO. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA DEL VEHICLE. ESTIMACIÓ.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-3557-BF, aportada per la senyora
ROSARIO RIOS EXPOSITO, per la qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponents al quart
trimestre del rebut pagat número 614430 de l’any 2013, al·legant que la baixa definitiva
és del tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori
del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció
o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora ROSARIO
RIOS EXPÓSITO, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import
principal

Recàrrec

Total
retornar

2013

614430

GI-3557-BF

16,30 €

0,82 €

17,12€

a

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

10.1.2 RECLAMACIÓ. CENTRE
EXEMPCIÓ ICIO DESESTIMADA.

PRATS

DE

LA

CARRERA

SOL.LICITUD

Vista la instància amb número de registre d’entrada 12354 de data 12 de setembre del
2013, presentada per la senyora Isabel Castelló Massó com a representant del
CENTRE PRATS DE LA CARRERA (NIF R1700105H), sol·licitant la devolució de la
liquidació pagada número 324/13p en concepte Taxes per ocupació de la via pública,
tramitació llicència i gestió de residus per runes i l’exempció de la liquidació pendent
en concepte de l’Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres, amb motiu de la
reparació de fissures i pintura de la façana del centre Prats de la Carrera.
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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Atès que es comprova que la petició formulada no s’empara en cap normativa ni en
cap article de les Ordenances Fiscals reguladores dels impostos i taxes municipals.
Atès que l'article 75 de la Llei 58/2003 estableix que només es poden condonar els
deutes tributaris en virtut de norma legal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Desestimar la sol.licitud d’exempció en concepte de l’Impost sobre
Construccions Instal.lacions i Obres presentada a nom del CENTRE PRATS DE LA
CARRERA.
Segon.-Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i d’intervenció.

10.1.3 RECLAMACIÓ. Y Z APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12391 data 13 de setembre del
2013, presentada pel senyor Mohamed Zoubir com a representant de Y Z, en la qual
sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula B-9644-OJ, al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula B-9644-OJ 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 B-9644-OJ a nom del senyor Y Z amb efectes de l’any
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.4 RECLAMACIÓ JAUME JUNYENT GRAS, FRACCIONAMENT REBUTS IBI
PER COTITULARS.- Estimada parcialment.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 9500 presentada en data 5 de juliol
de 2013 pel senyor JAUME JUNYENT GRAS, on sol·licita el fraccionament dels rebuts
d'Impost sobre béns immobles, de la finca amb referència cadastral
6383305EG1368S0001HO, carrer Cesàrea, 15 Esc. 1 s1 1, al·legant que ell només és
propietari del 50% d'aquesta finca.
Vist l'informe emès pel Servei de Recaptació, que diu textualment:
Contra la societat ARCOPI SA se segueix expedient de constrenyiment núm.
201200660, per dèbits de l'Impost sobre béns immobles dels exercicis 2008 a 2012,
referència cadastral 6383305EG1368S0001HO, que ha comportat l'embargament de
l'esmentada finca. Notificada la diligència d'embargament al senyor Junyent, com a
cotitular de la finca, s'interposa el present recurs.
Atès que el criteri general establert per la llei és que en supòsit de concurrència de
diferents obligats estan tots ells obligats de manera solidària al compliment de les
obligacions tributàries, tal com determina l’article 35.7 de la Llei 58/2003, General
Tributària, que diu textualment:
Article 35.7 – Obligats tributaris.
La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’una
obligació determina que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària
al compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una
altra cosa.
Les lleis poden establir altres supòsits de solidaritat diferents del Previst en el paràgraf
anterior.
Quan l'Administració només conegui la identitat d’un titular practicarà i notificarà les
liquidacions tributàries a nom del mateix, qui estarà obligat a satisfer-les si no sol·licita
la seva divisió. A aquest efecte, perquè procedeixi la divisió serà indispensable que el
sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels altres obligats al pagament, així
com la proporció en què cada un d'ells participa al domini o dret transmès.
Atès que de manera excepcional i únicament en relació a l’Impost sobre béns
immobles s’estableix que l’obligació en cas de concurrència només es limitarà a la
proporció de la participació, tal com disposa l’article 64.2 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:
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013

15

Article 64.2.- Afecció real en la transmissió i responsabilitat solidària en la cotitularitat.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves
respectives participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si
figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
Vistos els articles 102, 167 i 170 de la Llei 58/2003, General Tributària, que diuen
textualment:
Article 102.3- Notificació de les liquidacions tributàries.
En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
L’augment de base imposable sobre el resultant de les declaracions s’ha de notificar al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin,
excepte quen la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general
autoritzades per les lleis.
Articles 167.3.- Iniciació del procediment de constrenyiment.
Contra la provisió de constrenyiment només són admisibles els motius d’oposició
següents: a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b)
Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació. c) Falta de notificació de la
liquidació. d) Anul·lació de la liquidació. e) Error o omissió en el contingut de la provisió
de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret.
Article 170.- Diligència d'embargament i anotació preventiva.
Contra la diligència d'embargament només són admissibles elsmotius d'oposició
següents: a)Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b)Falta de
notificació de la provisió de constrenyiment. c) Incompliment de les normes
reguladores de l'embargament que conté aquesta Llei. d) Suspensió del procediment
de recaptació.
Atès que en base a les anteriors consideracions procedeix estimar parcialment la
instància acceptant la pretensió de dividir l’import total del rebut de l’Impost sobre béns
immobles de l’exercici 2013 però no es pot estimar pel rebut de l’Impost sobre béns
immobles de l’exercici 2012 i anteriors, per estar en fase executiva.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 633844 d’import 336,24 euros, de l’exercici
2013, a nom d' ARCOPI SA.
Segon.- Aprovar dues noves liquidacions, en concepte d’Impost sobre béns immobles
de l’exercici 2013, una a nom d'ARCOPI SA (núm. liquidació 664515) i l’altre a nom del
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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senyor JUNYENT GRAS JAUME (núm. liquidació 664516), d’acord amb el seu
percentatge de titularitat. Aquestes liquidacions no s’hauran de fer efectives fins a la
seva notificació expressa.
Tercer.- Desestimar el fraccionament del rebut d’Impost sobre béns immobles de l’any
2012 i anteriors, continuant amb el procediment executiu.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

10.1.5 RECLAMACIÓ. T J R N. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12496 data 17 de setembre del
2013, presentada pel senyor T J R N en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -4173-BDJ,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -4173-BDJ 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 -4173-BDJ a nom del senyor T J R N amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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10.2 LIQUIDACIONS RENDES SETEMBRE DE 2013.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de setembre
de 2013 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de les liquidacions en voluntària
corresponent a :
Codi
20001
40
11300
11201
28200
81
39917
31600
20002
32101
12
20302
31401
61
80

que s’adjunta a l’annex

Concepte
Costos per a expedients
Entrada de vehicles
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
IBIU- Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana
ICIO – Impost sobre construccions, instal·lacions...
Jardineres
Multa Coercitiva
Plaques, patents i distintius
Recàrrecs de constrenyiment
Taules i cadires
Taxa altres expedients o documents
Taxa Generalitat escorxador
Taxa Ajuntament escorxador
Taxa per recollida d’escombraries locals comercials
Taxa per ocupació de la via pública
Total general

Import
400,00
487,20
289,83
21.366,74
474,04
-24,50
300,00
45,00
98,17
7.614,60
19,00
9,78
546,65
1.735,52
2.881,30
36.243,33

10.3 RETORN GARANTIA SUSPENSIÓ DEUTES I DESESTIMENT RECURS
APEL·LACIÓ SR. VALENCIA CARMONA. Aprovació
Vista la sentència dictada pel Jutjat de primera instància núm. 3 de la Bisbal de
l’Empordà en data 12 de juny de 2013 en relació al recurs presentat pels Srs
Francisco Valencia Cardona i Concepció Valencia Heredia contra l’acord de la Junta
de Govern Local de data 6 de març de 2009 pel qual l’Ajuntament va desistir de la
compra del 58,5929 % corresponent a la finca resultant núm. 4 de la unitat d’actuació
UB 1.45 Carrrilet 2.
Atès que la sentència estima el recurs presentat pels interessats i condemna a
l'Ajuntament haver de donar compliment a l'acord de Junta de Govern Local anterior
de data 19 d'octubre de 2007 i per tant adquirir la finca esmentada, pel preu de
73.917,96 descomptant les quotes d'urbanització.
Atès que es comprova que les quotes d'urbanització a nom del sr. Francisco Valencia
Cardona constaven suspeses al servei de recaptació en virtut de providència de data
JGL2013/37 de 24 de setembre de 2013
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16 d'abril de 2009 atès que l'interessat havia dipositat aval bancari a la tresoreria
municipal per import de 17.591,45 euros en data 14 d'abril de 2009.
Atès que la Junta de Govern Local en data 12 de juny de 2009 , una vegada
recepcionada l’obra d’urbanització, va aprovar la liquidació definitiva de les despeses
d’urbanització.
Atès que pel proindivís del 58,5929 % corresponent a la finca resultant núm. 4 de la
unitat d’actuació UB 1.45 Carrrilet 2, resulta un import pendent d’ingressar de
10.262,38 euros una vegada deduïda la indemnització prevista en el projecte de
reparcel·lació d’acord amb el següent detall:
liquidació definitiva
Import IVA inclòs

11.477,09

Indemnització reparcel·lació

1.214,71

Import a ingressar

10.262,38

Atès que en data 16 de setembre de 2013 es va procedir a executar la sentència amb
la formalització de l'escriptura de compravenda i es va compensar el pagament de les
referides quotes d'urbanització.
Atès que en relació a les quotes d'urbanització es va dictar en data 12 d'abril de 2012
la sentència pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que en la seva part
dispositiva, entre altres pronunciaments, anul·lava l’acord de 6 de març de 2009 pel
qual es desestimaven les peticions del demandant de suspendre el pagament de les
quotes d’urbanització.
Atès que constra aquesta sentència l'Ajuntament de Palafrugell va presentar recurs
d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que està pendent de
sentència.
Atès que d'acord amb la formalització de l'escriptura en data 16 de setembre i la
compensació de les quotes resta sense contingut material el recurs d'apel·lació
presentat per l'Ajuntament.
Vist l'informe emès per l'assessora jurídica municipal on manifesta la procedència de
desistir del referit recurs d'apel·lació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució de l'aval bancari dipositat a la tresoreria municipal pel
senyor FRANCISCO VALENCIA CARMONA d'import 17.591,45 euros prèvia
presentació de la carta de pagament original.
Segon.- Desistir desistir del recurs d’apel·lació interposat per l'Ajuntament de
Palafrugell contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
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Girona.
Tercer.- Notificar el present acord al sr. FRANCISCO VALENCIA CARMONA.
Quart.- Donar trasllat el present acorda la Tresoreria Municipal.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA. Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/102 per un
import total de 89.789,25 euros.
Aplicació
Import
Text lliure
2013 81 130 22004
6.116,10 SEÑALIZACIONES VIALES CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO HORITZONTAL A ZONES
VARIES DE PALAFRUGELL (PO)
2013 61 340 61900 10.139,80 SERRALLERIA
GABRIEL
LLENAS.
ACOBLAMENT PLANXES RAMPA SKATE
HALPIPE. JG: 28/05/2013
2013 61 337 22606
6.122,60 JORDI BATLLE COLLET. LLOGUER 11 MODULS
BAR I 1 CAMERINO +TRANSPORT I INSTAL.LA
PER LA FESTA A LA NIT 2013. JG:11/06/2013
2013 81 130 22713 10.873,93 ASSITENCIA COSTA BRAVA SL. CONTRACTE
GRUA AGOST 2013 (PO)
2013 72 170 22609 11.481,39 FITOR FORESTAL SL. TREBALLS EN FLORA
INVASORA ZONA DIVINA PASTORA (MA)
2013 12 920 62600
8.433,28 MECA CENTRE SL. MATERIAL INFORMATIC
PER TELECENTRE DE L'AREA D'EDUCACIO
(IN)
2013 71 171 21000 36.622,15 CESPA. SERVEI MANTENIMENT PARCS I
JARDINS MES D'AGOST 2013 (AS)
TOTAL
89.789,25

11.2 OBRES.- Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2013/103 per un import
de 34.068,63 euros.
Aplicació
2013
62
62203

Import
340 34.068,63

TOTAL

Text lliure
ARGON INFORMATICA SA. CERT.5, OBRA
37/2012 ""TANCAMENT PISTA ESPORTIVA
COBERTA DE PALAFRUGELL""

34.068,63

11.2 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.
Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades desde les diferents
àrees:
Aplicació
2013
21200
2013
21000
2013
22110
2013
21200

Import

33

321

71

155

4.613,05
1.163,14
71

313

11

920

3.590,07
2.504,70

2013
21
151
64000
7.580,65
TOTAL RELACIO 19.451,61

Text lliure
GARBET NETEJA I MANTENIMENT. TREBALLS
CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL IDIOMES
INSTITUT FREDERIC MARTI CARRERAS (ED)
AITERM 2002 SL. CANVI VALVULA COMPORTA
EN ARQUETA C/AMPLE (AS)
MAKROPLAS SL. SUBMINISTRAMENT BOSSES
ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 90 X 115 (AS)
MAKROPLAS SL. SUBMINISTRAMENT BOSSES
ESCOMBRARIES DOMESTIQUES 55 X 75 (AS)
MOST ENGINYERS SL. ACTUALITZACIO PLA
SENYALITZACIO AL CENTRE DE PALAFRUGELL
(IP)

11.4 MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS.Aprovació
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió ordinària, el dia 28
de maig de 2008 pel qual s’adjudica el contracte de gestió del servei públic de la Llar
d’Infants “Els Belluguets”, pel termini de quatre anys, prorrogable per dos anys més a
l’empresa ESCALER SCCL (Suara Cooperativa), per un import de 383.733,58 euros
anuals IVA inclòs.
Atès que la Junta de Govern Local en data 12 de febrer de 2010 va aprovar una
modificació del contracte pel qual l’Ajuntament assumeix la gestió del cobrament de la
taxa i es modifica el cànon anual del servei a 381.814,91 euros, i el preu mensual serà
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a 31.817,91 euros.
Atès que la Junta de Govern Local en data 6 de maig de 2011 va aprovar una
modificació del contracte pel qual es redueixen diferents serveis previstos en el
contracte i es modifica el cànon del servei a 370.740,91 euros , i el preu mensual serà
de 30.895,08 euros.
Atès que la Junta de Govern Local en data 30 d’agost de 2012 va aprovar una
modificació del contracte pel qual es redueixen serveis previstos en el contracte i es
modifica el cànon del servei a 315.467,57 euros.
Atès que, vist el nombre d’infants matriculats pel curs 2013/2014 que és inferior al
previst pel dimensionament dels recursos pedagògics establerts al centre, es
considera que es pot reduir el servei d’una educadora al centre sense que hagi de
suposar cap pertorbació de la qualitat del servei.
Vist l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel que s’aprova el Text refós de la
llei de contractes del sector públic.
Atès que la quantificació de la reducció de serveis del contracte importa en termes
anuals 38.781,25 euros, d’acord amb el següent detall:

Personal
Formació personal
Prevenció riscos laborals
Vestuari
Total Personal
manteniment ordinari edifici
instal·lacions
assegurança
Total manteniment
Telèfons
material educatiu
Material Fungible
Formació pares i mares
Productes neteja
Difusió
Alimentació aigua
Altres despeses financeres
manteniment certificació ISO
Total subministraments
Suport tècnic
Gestió
Total Despeses Gestió
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Cost anual
previ
Reducció
240.684,96 31.909,56
3.251,26
342,24
1.244,50
124,45
2.100,00
200,00
247.280,72 32.576,25
i
1.368,95
0,00
2.415,44
0,00
3.784,39
0,00
2.354,94
0,00
2.737,90
0,00
3.194,22
0,00
50,00
0,00
912,63
0,00
1.026,72
0,00
1.954,11
197,13
0,00
1.500,00
0,00
13.927,65 0,00
22.082,73 2.714,69
15.773,38 1.939,06
37.856,11 4.653,75

Cost anual Cost mensual
desprès de desprès de la
la reducció reducció
208.775,40 17.397,95
2.909,02
242,42
1.120,05
93,34
1.900,00
158,33
214.704,47 17.892,04
1.368,95
2.415,44
3.784,39
2.354,94
2.737,90
3.194,22
50,00
912,63
1.026,72
1.954,11
197,13
1.500,00
13.927,65
19.368,04
13.834,32
33.202,36

114,08
201,29
315,37
196,25
228,16
266,19
4,17
76,05
85,56
162,84
16,43
125,00
1.160,64
1.614,00
1.152,86
2.766,86
22

BENEFICI INDUSTRIAL
TOTAL PRESSUPOST

0,00
12.618,70 1.551,25
0,00
315.467,57 38.781,25

0,00
11.067,45
0,00
276.686,32

0,00
922,29
0,00
23057,19

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de setembre de
2013 , el contracte de gestió del centre de zero a tres anys “Els Belluguets”, per
reducció en del servei d’acord amb el següent detall:
Cànon anual
Situació actual

315.467,57

Reducció

-38.781,25

Situació final

276.686,32

Segon .- Notificar el present acord a SUARA SERVEIS SCCL i a l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 EDUCACIÓ
12.1.1 BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER INFANTS DE 0 3 ANYS ESCOLARITZATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS L'ANY 2013
(SETEMBRE-DESEMBRE)
I
QUE
ES
TROBIN
AMB
NECESSITATS
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES.- Aprovació.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell convocar ajuts per infants de 0 a 3
anys escolaritzats a les escoles bressol municipals i que es trobin amb necessitats
socioeconòmiques desfavorides.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha habilitat una partida en el pressupost de l’any
2013 destinada a aquest fi.
Atès que s’ha creat una comissió de valoració que ha de seleccionar l’alumnat de les
escoles bressol de titularitat municipal que es troba en una situació socioeconòmica
desfavorida, mitjançant un procés selectiu de concurrència pública que es regeixi per
unes bases.
Atès que des de l’Àrea d’Educació s’han elaborat unes bases per a la concessió de
beques a les famílies amb infants escolaritzats a les escoles bressol municipals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria d’ajuts per a infants de 0
a 3 anys escolaritzats a les escoles bressol municipals l’any 2013 (setembredesembre) i que es trobin amb necessitats socioeconòmiques desfavorides i el
corresponent full d’inscripció.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria de subvencions mitjançant anunci al
Tauler d'anuncis i a la pàgina web.

12.2 OBRES PÚBLIQUES
12.2.1 MEMÒRIA VALORADA PER AL REPÀS ASFÀLTIC D’UN TRAM DE
CALÇADA I SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE, AL CARRER
BARRIS I BUIXÓ DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la
canonada d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell, redactada per la
secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i
que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i
pressupost, plànols i annexos d’informació, amb un pressupost d’execució per
contracte de setanta-quatre mil quatre-cents cinquanta euros amb cinquanta-sis
cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (74.450,56 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i
substitució de la canonada d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell,
redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de setanta-quatre mil quatrecents cinquanta euros amb cinquanta-sis cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (74.450,56
€).
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 1
d'octubre de 2013.
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