ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3
DE DESEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/47
Dia i hora: 03/12/2013 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 JGL 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:
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Gómez, s'incorpora a la sessió quan s'estava
tractant el punt 2.2 de l'ordre del dia.

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:
- .JGL2013/46 Ordinària 26/11/2013
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Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 439/12. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 13 de novembre de 2013, amb registre d’entrada
número 15167/13, per la senyora Arlette Jan-Teucher, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 439/12, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 25 d’octubre de 2012.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 25 de
novembre de 2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 17 de desembre de
2012 per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 13 de novembre de 2013, amb
registre d’entrada número 15167/13, per la senyora Arlette Jan-Teucher, i retornar la
garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 439/12, prèvia presentació de l’original
de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Arlette Jan-Teucher, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 496/13.- 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
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

2

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: Marti Ristol Perxes
Obra Petita ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: Josep Irla, 7
Població: PALAFRUGELL
Expedient 496/13
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: --P.E.M.: 3.314,36 €
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
129,26 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 468/13.- 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: Francisco Javier Arguiñariz Parada
Representat per Construcciones Dieyly C.B., S.L
Obra Formació barbacoa exterior
Carrer: Santa Margarida, 23
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Expedient 468/13
Condicions:
- D'acord amb l'article 163 del POUM, a que l'alçada màxima de
la construcció auxiliar sobre el terreny natural serà de 3 metres en qualsevol punt.
Tècnic redactor del projecte: Montserrat Rosell Lopez
Núm. Visat: --P.E.M.: 1.850 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 72,15 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 445/13.- 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: Comunitat de Propietaris Clos Sureda
DNI: H-17.103.292
Representat per Pau Vendrell Sarroca
DNI: 47.605.399-E
Obra Rehabilitació cobertes dels dos blocs del conjunt d'apartaments
Carrer: Julivia, 22
Població: CALELLA
Expedient 445/13
Tècnic redactor del projecte: Pau Vendrell Sarroca Núm. Visat: 2013 401708
P.E.M.: 145.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 5.655 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 435/13.- 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.
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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: DOLLUS IBERICA, S.L.
DNI: B-65.779.019
Representat per Frederic François Charles, Lancelin
Obra Construcció de 13 habitatges unifamiliars i piscina comunitària (Parcel·la Z3,
Modificació Puntual Pla Especial de la Muntanya de Sant Sebastià)
Carrer: Puerto Rico, 3
Població: LLAFRANC
Expedient 435/13
Condicions:
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d’aquest Ajuntament, abans de l’inici de les obres, per entre d’altres coses,
verificar el nombre d’arbres afectats per l’actuació.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª utilització de tots els
habitatges, una vegada finalitzades les obres, d’acord amb l’article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de
les entitats locals.
- Aquesta llicència s’atorga simultàniament a les obres d’urbanització,
pel que caldrà que estiguin totalment acabades abans de tramitar la llicència de 1ª
ocupació.
- En relació també a l’execució simultània de les obres d’urbanització i
edificació, d’acord amb el que estableix l’article 237 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, l’executivitat de la llicència resta condicionada a la inscripció en el
Registre de la Propietat del compromís presentat en data 25 de novembre de 2013.
- Dipositar la quantitat de 153.685,59 € per garantir l’execució simultània
de les obres d’urbanització i edificació, d’acord amb l’article 237 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme. (Expedient 435/13).
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat de gestió final de residus, acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada, una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a donar compliment al Decret 141/2012, d’Habitabilitat,
en relació als següents punts:
* Superfície d’il·luminació i ventilació de l’habitació D-1 del tipus
d’edificació U-T5.
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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* Inscripció d’un cercle de 1,20 metres de diàmetre a l’interior i l’exterior
d’un dels banys del tipus d’edificació U-T5 i U-T5’.
Tècnic redactor del projecte: MMI Gestió d'Arquitectura i Paisatge SLP
Núm. Visat: --P.E.M.: 2.131.616,11 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 83.133,03 €
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 374/13.- 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: DOLLUS IBERICA, S.L.
DNI: B-65.779.019
Representat per Frederic François Charles, Lancelin
Obra Construcció de 19 habitatges unifamiliars i piscina comunitària (Parcel·la Z2,
Modificació Puntual Pla Especial de la Muntanya de Sant Sebastià)
Carrer: Mèxic, 32
Població: LLAFRANC
Expedient 374/13
Condicions:
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d’aquest Ajuntament, abans de l’inici de les obres, per entre d’altres coses,
verificar el nombre d’arbres afectats per l’actuació.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª utilització de tots els
habitatges, una vegada finalitzades les obres, d’acord amb l’article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de
les entitats locals.
- Aquesta llicència s’atorga simultàniament a les obres d’urbanització,
pel que caldrà que estiguin totalment acabades abans de tramitar la llicència de 1ª
ocupació.
- En relació també a l’execució simultània de les obres d’urbanització i
edificació, d’acord amb el que estableix l’article 237 del Reglament de la Llei
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d’Urbanisme, l’executivitat de la llicència resta condicionada a la inscripció en el
Registre de la Propietat del compromís presentat en data 25 de novembre de 2013.
- Dipositar la quantitat de 200.731,43 € per garantir l’execució simultània
de les obres d’urbanització i edificació, d’acord amb l’article 237 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme. (Expedient 374/13).
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat de gestió final de residus, acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada, una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a que la superfície mínima d’il·luminació i ventilació que
estableix el Decret 141/2012 d’Habitabilitat, en les habitacions D-1 i D-3 del tipus
d’edificació U-T4; l’habitació D-3 del tipus d’edificació A-T2 i A-T3, assoleixin una
superfície mínima d’ 1/8 de la superfície útil de l’habitació.
Tècnic redactor del projecte: MMI Gestió d'Arquitectura i Paisatge SLP
Núm. Visat: --P.E.M.: 2.857.205,48€
I.C.I.O pendent de liquidar: 111.431,01 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 839/07.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Finques Diamant, S.L.
DNI: B-60.735.073
Representat per Joan Llonch Net
DNI: 77282463-W
Obra Edifici Plurifamiliar entremitgeres (5 habitatges, 5 places d'aparcament i 5
trasters)
Carrer: Bisbal, 28
Població: PALAFRUGELL
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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Expedient 839/07 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Javier Serrano Rasero Núm. Visat: 2207 406660
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 APROVACIÓ DELS PLECS I INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT D'UN SOLAR AL CAMÍ FONDO COM
APARCAMENT, A PALAFRUGELL.- Ratificació de la resolució de l'alcaldia
número 2587/2013.Vista la resolució de l'alcaldia numero 2587 de data 28 de novembre de 2013, que
literalment diu:
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres per al condicionament d’un solar al Camí Fondo com
aparcament, a Palafrugell, segons memòria valorada (Ref 59/12, de abril de 2013),
aprovada per Junta de Govern Local el dia 29 d’octubre de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 99.173,55 euros sense
IVA.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres per al condicionament d’un solar al Camí Fondo com
aparcament, a Palafrugell, segons memòria valorada (Ref 59/12_F2, d’abril de 2013),
aprovada per Junta de Govern Local el dia 29 d’octubre de 2013, per import total de
99.173,55 € IVA exclòs, amb un termini d’execució de les obres de 3 mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61917 “Obres per al condicionament d’un solar al Camí Fondo
com aparcament a Palafrugell”, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a
l’exercici 2013. Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el
crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per l’import de licitació.
Tercer.- L’adjudicació de l’obra queda condicionada a disposar de la disponibilitat dels
terrenys i a l’aprovació definitiva del projecte.
Quart.- Convidar a quatre empreses perquè presentin proposta econòmica, fins el dia
9 de desembre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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-

PERE GIRALT SAGRERA SA
RUBAU TARRES SAU
AGLOMERATS GIRONA SA
MIRFER SA

Cinquè.- Sotmetre aquesta Resolució a ratificar per la Junta de Govern Local a la
sessió del dia 3 de desembre de 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Ratificar la resolució de l'alcaldia número 2587/2013, de 28 de novembre, per la qual
s'aprova el plec de condicions i s'inicia el procediment per a la contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat de les obres per al condicionament d'un solar
del Camí Fondo com aparcament, a Palafrugell.

3.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE
TRACTAMENT I DESINFECCIÓ D'AIGUA PER UV A LA PISCINA MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.- Inici procediment i aprovació de plecs.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del subministrament i la instal·lació d’un sistema de tractament i
desinfecció d’aigua per UV a la piscina municipal de Palafrugell.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquest subministrament és de 44.628,00
euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 62.340.62300 “Inversió
eficiència energètica esports”.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’inici de l'expedient del procediment negociat sense publicitat per al
subministrament i la instal·lació d’un sistema de tractament i desinfecció d’aigua per
UV a la piscina municipal de Palafrugell, pel preu de licitació de 44.628,00 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 62.340.62300 “Inversió eficiència energètica esports”, del pressupost
de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. serà requisit necessari per a la
seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per
l’import de licitació.
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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Quart.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins
el dia 13 de desembre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
-

SOLATEP
(NIF: B-17881145)
c.de al Falguera, 113 (08980) Sant Feliu de Llobregat.

-

PROMINENT (NIF: A-17225178)
Pol.Ind.Can Portella, 16 (17853) ARGELAGUER

-

BLAUTEC
(NIF: B-59156034)
c.Lecco, 9 Pol.Cial “les Comes” (08700) IGUALADA

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DEL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Amb la finalitat de regular l’organització administrativa de l’Ajuntament de Palafrugell,
es fa necessari iniciar la redacció d’un reglament municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear la comissió d’estudi per iniciar la redacció del Reglament d’Organització
Administrativa de l’Ajuntament de Palafrugell, la qual estarà integrada de la següent
manera:
Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de
Palafrugell senyor JULI FERNÁNDEZ i IRUELA.
Serà Sots President de la comissió, el Primer Tinent d’Alcalde senyor ALBERT
GOMEZ i CASAS.
Altres membres de la comissió:
La regidora de Règim Interior senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINOS i en
representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Un regidor/a en representació del Grup Municipal de la Federació de
Convergència i Unió.
Un regidor/a en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Un regidor/a en representació del Grup Municipal de l’Entesa Junts per
Palafrugell.
Un regidor/a en representació del Grup Municipal del Partit Popular.
Un regidor/a en representació del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya.
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor MARIÀ
VILARNAU MASSA, o funcionari en qui delegui.

JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

10

La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres
tècnics, quan ho cregui oportú.

5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS PER NO CONFIRMACIÓ ESTRANGERS.
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de fa
5 anys.

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 25 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
H, A
S, M
H, C M
L, M
W, C D
R, A M
C, A A
D, M T

JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

Adreça
C CAMPILLOS, 21 P03 B
17200 PALAFRUGELL
PL MESTRE JOAN PLANAS, 9
P01 2 17200 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 14 PBJ
17200 PALAFRUGELL
AV GENERALITAT, 24 Esc B P02
3 17200 PALAFRUGELL
C FILIPINES, 3
17211 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
C GREGAL, 3
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P02 N
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T, M M
V, A I
V, Y M
B, F J E
B, R
B, G M M
G, C R
G ,T
C, D J
C, N
M, A
R, J F
C, J
B, L J
L, Z
F, H
B, K

17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P09 N
17200 PALAFRUGELL
C LA BISBAL, 7 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C LA BISBAL, 7 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 71 P01 2
17200 PALAFRUGELL
AV GARCIA LORCA, 4 PBJ B
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 71 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 14 P03 2
17200 PALAFRUGELL
C TORDERA, 18
17212 PALAFRUGELL
C SELVA, 26
17212 PALAFRUGELL
C RAJOLA, 22 P02
17200 PALAFRUGELL
C VILLAAMIL, 1
17210 PALAFRUGELL
C BARRIS I BUIXO, 1 P02 3
17200 PALAFRUGELL
RONDA CORAL, 10
17211 PALAFRUGELL
C BAILEN, 55 P02 D
17200 PALAFRUGELL
C CAMPILLOS, 23 P04 A
17200 PALAFRUGELL
C ANSELM CLAVE, 23 02
17200 PALAFRUGELL
C CAMPILLOS, 21 P03 B
17200 PALAFRUGELL

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT PARC
COMERCIAL PALAFRUGELL SL, CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 D'ABRIL DE 2013.- Estimació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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6.2 RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 2542/2013, DE DATA 26 DE
NOVEMBRE DE 2013. Ratificació.Vist el contingut de la Resolució de l’Alcaldia número 2542/2013 dictada en data 26 de
novembre de 2013, que transcrita textualment diu així:
“ Vist el contingut de l’escrit presentat pel senyor Josep Cruz Plaja, en representació
de la societat Parc Comercial Palafrugell, S.L., amb data d’entrada 11 de juliol de 2013
i número de registre 9833, on sol·licita el retorn de la quantitat de dos-cents cinquanta
mil euros (250.000 €), feta efectiva en signar, en data 15 de març de 2012, el Text
refós dels convenis formalitzats en relació al Sector SUD 1.11 “La Fanga”, quantia
destinada a sufragar el cost d’execució de les obres de recollida de les aigües
plujanes del referit sector, a executar per part de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que el senyor Josep Cruz Plaja per motivar la seva sol·licitud al·lega, en síntesi,
que s’ha incomplert la clàusula dotzena del Text refós, que establia que l’ajuntament
es comprometia a iniciar les obres de recollida de les aigües plujanes del referit
sector, en un període màxim de sis mesos des de l’aprovació definitiva del Text refós i
que, en canvi, han transcorregut més de quinze mesos i ni tan sols consta que s’hagi
aprovat cap projecte que disposi de l’informe favorable de l’ACA.
Atès que per acord de Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 26 de
març de 2013, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu d’Infraestructures
hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell, promogut per aquest ajuntament, i
que recull les consideracions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu
informe de 16 d’agost de 2012, que informava l’Estudi hidràulic de l’aigua i de
drenatge en l’àmbit dels Sectors de sòl urbanitzable SUD 1.9 “Coll de la Morena” ,
“SUD 1.11 “La Fanga” i SUD 1.12 “Brugueres 2”, a Palafrugell.
Atès que per acord de Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 16 de
juliol de 2013, es va aprovar definitivament el Projecte constructiu d’Infraestructures
hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1793/2013, de data 12 d’agost de 2013,
es va resoldre que per part dels serveis tècnics i jurídics municipals es formulés la
relació de persones, béns i drets afectats per l’expropiació dels terrenys destinats al
Projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a la riera Ca l’Abellí, pel que fa a
les finques dels senyors Frank Keerl Pla, Francesc Boera Lluís i Jaume Alsina
Mercader i de les senyores Pilar Costa Pastó i Marina Mercader Dalmau.
Atès que en data 18 de setembre de 2013 es signaren les actes de pagament i
ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació destinada al Projecte constructiu
d’Infraestructures hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell, en relació a les
finques de la senyora Pilar Costa Pastó i Jaume Alsina Mercader, en nom propi i com
hereu de la senyora Marina Mercader Dalmau.
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Atès que en data 31 d’octubre de 2013 l’Ajuntament de Palafrugell va signar un
conveni amb el senyor Francesc Boera Lluís, pel qual l’ajuntament passa a tenir la
disponibilitat dels terrenys afectats pel Projecte constructiu d’Infraestructures
hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell.
Atès que en data 16 de novembre de 2013 es signaren les actes de pagament i
ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació destinada al Projecte constructiu
d’Infraestructures hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell, en relació a les
finques del senyor Frank Keerl Pla.
Atès que d’acord amb el contingut de l’article 110 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Servei Públic, és requisit indispensable per adjudicar qualsevol
procediment, la disponibilitat prèvia dels terrenys afectats.
Atès que amb la disponibilitat de tots els terrenys afectats pel Projecte constructiu
d’Infraestructures hidràuliques a la riera de Ca l’Abellí de Palafrugell, les obres
d’aquest projecte, que ja estan licitades, ja es podran adjudicar a l’empresa que en
resulti adjudicatària, i conseqüentment es podran iniciar sense demora.
Atès el que disposa 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.
RESOLC:
Desestimar la sol·licitud efectuada pel senyor Josep Cruz Plaja, en representació de la
societat Parc Comercial Palafrugell, S.L. ...”
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 :
Ratificar el contingut de la Resolució de l’Alcaldia número 2542/2013, dictada en data
26 de novembre de 2013.

7.- BENESTAR SOCIAL
7.1 CONVENI AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I
FORMACIÓ, FUDGIF, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DEL CURS:
DIPLOMA DE POSTGRAU EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EN MEDIACIÓ
COMUNITÀRIA.- Aprovació.Vista la fitxa de dades per a la formalització d’un conveni de col·laboració amb la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, FUDGI, per tal que Mireia Ruiz
Saavedra, alumna del curs: Diploma de Postgrau en resolució de conflictes i en
mediació comunitària, pugui realitzar les pràctiques al Centre de Mediació i
Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell.
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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Atès l’interès de l’Ajuntament de Palafrugell pel que fa a col·laborar amb l’UDG en el
pràcticum d’aquest curs de Postgrau,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni específic de col·laboració, sense
compensació econòmica, entre la Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació (FUDGIF) i l’Ajuntament de Palafrugell, per tal que l’estudiant del curs:
Diploma de postgrau en Resolució de Conflictes i en Mediació Comunitària, Mireia
Ruiz Saavedra, pugui realitzar 80 hores de pràctiques al Centre de Mediació i
Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

8.- EDUCACIÓ
8.1 LLISTA D’ALUMNAT SUSCEPTIBLE DE REBRE L’AJUT PER A FAMÍLIES QUE
ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES I QUE ÉS
ESCOLARITZAT A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 2013-2014 (setembredesembre).- AprovacióAtesa la convocatòria d’ajudes per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que
es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, baremades per la Comissió
per a la valoració i adjudicació d’aquestes beques les peticions d’ajuda presentades
per famílies amb infants escolaritzats a les escoles bressol municipals Els Belluguets i
Tomanyí.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'atorgament dels següents ajuts, d'acord amb la baremació
efectuada per la Comissió de valoració de les peticions d'ajudes per famílies en
situacions econòmiques desfavorides i infants escolaritzats a les Llars d'Infants
municipals, per import total de 3.800 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària
34.321.48100 "Beques Llar d'Infants", d’acord amb el següent detall:
-

Llar d’infants Belluguets

BENEFICIARI
YAIMA HERNANDEZ GONZÁLEZ
CARLOS
JIMENEZ
PAEZ
(presentada per Cristina Martínez
Bustos)
LAIA PRATS ESPEJEL
CARMEN RUEDA PRADO
CESARIN MARTÍNEZ
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

Nom i cognoms infant
JCDH
GJM

Curs
P0
P1

Import
ajut
100 €
300 €

APP
LSR
SIMR

P1
P1
P1

100 €
100 €
100 €
15

ENCARNACION (presentada per
Elisabeth Rojas )
CARMEN RUIZ CARRASCO
DEYSI ONDINA ALONZO VARELA
ABDOUL KARIM KANTE

-

IMR
IAV
MK

P2
P2
P2

400 €
300 €
100 €

Nom i cognoms infant
NI
LDSL
MFM
AMR

Curs
P1
P1
P1
P1

Import ajut
400 €
200 €
100 €
100 €

ARV
AAA

P1
P2

100 €
400 €

RO

P2

300 €

SM
ARD
ADC

P2
P2
P2

300 €
200 €
200 €

Llar d’Infants Tomanyí

BENEFICIARI
LAHCEN IKIZZOU
EDITH LANDIVAR SOLETO
IRENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TANIA RUBIROLA XICOIRA
(presentada per Daniel Martí)
ANDREA VENTURA NAVARRO
HAYAT EL ABAR (presentat per
Mohamed Al Asraoui)
HANANE BRICH (presentada per
Abdelaziz Ourasse)
LILIAN MARGARINT
YOLANDA DIAZ GOMEZ (36)
MIQUEL DIAZ GALLEGO
(presentada per Sandra Casquero
Farrarons)

Segon.- Desestimar les següents peticions d’ajut atès que superen el barem econòmic
establert a les bases de la convocatòria:
Els Belluguets
Els Belluguets

Jorge del Ángel Hernández
Mònica González Gallego

Supera barem econòmic
Supera barem econòmic

Tomanyí
Tomanyí

Mohamed El Boukhrissi
Amalia Valderrama Caraballo

Supera barem econòmic
Supera barem econòmic

Tercer.- Compensar mitjançant entrega a compte el pagament de l’ajut aprovat en el
punt primer del present acord amb les quotes mensuals de la taxa pel servei de la llar
d’infants curs 2013/2014 d’acord amb el següent detall:
part
compensada part compensada
TITULAR UNITAT FISCAL quota desembre
quota gener
YAIMA HERNANDEZ
GONZÁLEZ (90)
100
0
CARLOS JIMENEZ PAEZ
(7)
157,6
142,4
LAIA PRATS ESPEJEL
(81)
100
0
CARMEN RUEDA PRADO
(75)
100
0
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

part
compensada
quota febrer

Total
compensat

0

100,00

0

300,00

0

100,00

0

100,00
16

CESARIN MARTÍNEZ
ENCARNACION (72)
CARMEN RUIZ
CARRASCO (12)
DEYSI ONDINA ALONZO
VARELA (16)
ABDOUL KARIM KANTE
(89)
LAHCEN IKIZZOU (28)
EDITH LANDIVAR
SOLETO (34)
IRENE MARTÍNEZ
MARTÍNEZ (29)
TANIA RUBIROLA
XICOIRA
ANDREA VENTURA
NAVARRO (93)
HAYAT EL ABAR
HANANE BRICH
LILIAN MARGARINT (82)
YOLANDA DIAZ GOMEZ
(36)
MIQUEL DIAZ GALLEGO

100
157,6

0
157,6

0
84,8

100,00
400,00

157,6

142,4

0

300,00

100

0

0

100,00

157,6
157,6

157,6
42,4

84,8
0

400,00
200,00

100

0

0

100,00

100

0

0

100,00

100

0

0

100,00

157,6
157,6
157,6
157,6

157,6
142,4
142,4
42,4

84,8
0
0
0

400,00
300,00
300,00
200,00

157,6
2376

42,4
1169,6

0
254,4

200,00
3.800,00

9.- MEDI AMBIENT
9.1 BALANÇ ECONÒMIC 1 MAIG 2012-31 OCTUBRE 2013 I REVISIÓ DE PREUS
UNITARIS 2013-2014 DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA I LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA.- Aprovació
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient sobre la revisió de preus unitaris i balanç
econòmic que estipula el contracte amb l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS
SL, adjudicatària del servei de recollida selectiva porta a porta i gestió de la Deixalleria
Municipal.
Atès que el Pacte Segon (Revisió de preus i balanç econòmic) estableix que a partir de
l’1 de maig de 2007 l’adjudicatari tindrà dret a la revisió de preus, i que aquesta revisió
afecta al preu global del contracte (revisió segons IPC), a la revisió dels preus unitaris
detallats a la taula 1.5 del contracte, i al balanç econòmic en concepte de despeses de
tractament de residus.
Atès que segons l’informe de l’Àrea de Medi Ambient el resultat del balanç sobre el
cost de tractament dels residus per al període 1 de maig de 2012 fins a 31 d’octubre
de 2013, suma un total de 55.251,61 €, que un cop restats els conceptes d’enllumenat
de la Deixalleria i abonaments de cartró, la quantitat resultant a favor de l’adjudicatari
és de 31.624,68 € (IVA inclòs).
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Vista l’existència de crèdit a la partida 72.170.22708 “Despeses balanç revalorització
Deixalleria”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus unitaris (quadre 1.5 del contracte), per al període
2013-2014.
Segon.- Aprovar el balanç econòmic en concepte de tractament de residus
corresponent al període 1 de maig de 2012 fins a 31 d’octubre de 2013 per una suma
de 31.624,68 € (IVA inclòs) a favor de l’adjudicatari.
Tercer.- Notificar el present acord a GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS SL (NIF: B17694126).

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ.BANKIA S.A. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS I
COMPENSACIÓ DEUTE PER BAIXA IAE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14991 presentada en data 8 de
novembre del 2013 presentada per la societat BANKIA S.A. (NIF A1410342),
sol.licitant la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de
l’exercici 2013 del rebut pagat número 663598 en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques amb número de referència 8909007954944, al.legant que la baixa
definitiva és de data 30 de setembre de 2013.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix , en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat , les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi
exercit l’activitat”.
Atès que el rebut pagat número 663598 correspon a la totalitat de l’exercici 2013.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la societat Bankia S.A. manté un deute pendent amb la
recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat BANKIA S.A.
JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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amb N.I.F. A1410342, tal com es detalla a continuació:
Exercici Número rebut Referència
2013

663598

Quota
Municipal

8909007954944 212,17 €

Recàrrec
Provincial

Total
a
retornar

48,96 €

261,13 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté
la societat Bankia S.A. ( Números rebuts 660408-659952) amb la recaptació municipal.
Tercer- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.

10.1.2 RECLAMACIÓ. VARIS
DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ

APROVACIÓ

QUOTA

REDUÏDA

PER

ÚS

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c)1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
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dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import
a
retornar

2013

4458346

BADIA PIE JOANA

44,64 €

2013

4458424

BERENGÜÍ
XAVIER

2013

4468629

COMELLAS FRANQUESA JOSEP

44,64 €

2013

4466789

MUÑOZ ACUÑA FERRAN

44,64 €

2013

4453950

RODRÍGUEZ
VICENÇ

2013

4468958

VISUS GOLF ESTHER

TORRES

FRANCESC 44,64 €

ROMERO

JOSEP 44,64 €
44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

10.1.3 RECLAMACIÓ CONGELATS PALAMOS
APROVAR DEVOLUCIÓ I CONPEMSAR-LA

SA

EMBARGAMENT

SOU

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12969 de data 25 de setembre de 2013,
presentada per CONGELATS PALAMOS, SA, sol·licitant la devolució de la part
ingressada indegudament per l'embargament contra el treballador de l'empresa
FLORENSA PRUNERA, BLAI.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 11 d'octubre de 2013 que diu
textualment el següent: “Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts
a l’Oficina de Recaptació Municipal. Motiu dels ingressos indeguts: Duplicitat en els
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embargaments de sous, salaris o pensions i en els embargaments de devolucions
tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Atès que resten deutes pendents en via executiva, contra el Sr. Blai FLORENSA
PRUNERA, han transcorregut els terminis d'ingrés en període voluntari de pagament, i
no s'han fet efectius els deutes, es declaren retinguts els crèdits, efectes, valors i drets,
de qualsevol tipus que el deutor tingui reconeguts per l’Ajuntament de Palafrugell:
Deutes pendent a data d’avui: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2013 i
Impost sobre Béns Immobles 2013, per import de 722,80 Euros per principal, més els
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes del procediment
que siguin exigibles (la totalitat dels interessos de demora es liquidarà segons el dia de
cobrament).
La retenció es farà sobre els crèdits i drets reconeguts fins a cobrir l'import del deute,
que puja la quantitat que s’indicarà, o la menor que resulti d'aquesta retenció.
Atès que s'informa per procedir a retornar els ingressos indeguts a nom BLAI
FLORENSA PRUNERA, i a la seva posterior compensació amb el deute existent,
d'acord al detall següent:
Expedient

Nom

Concepte

Import
a
compensar

201100340 FLORENSA
PRUNERA, BLAI

Excés
Devolució
embargament A.E.A.T 115,69

201100340 FLORENSA
PRUNERA, BLAI

Excés
ingrés
embargament sou
113,45

Atès que la Junta de Govern Local de data 05 de novembre de 2013 va acordar la
devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor FLORENSA PRUNERA, BLAI per un
import de 115,69 Euros i la seva compensació mitjançant entrega a compte amb el
deute que manté el titular amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom FLORENSA PRUNERA,
BLAI, per un import de de CENT-TREZE EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS-----------113,45 en concepte d'Excés ingrés embargament sou.
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté el titular amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a Blai FLORENSA PRUNERA i CONGELATS
PALAMÓS SA, i a la Recaptació i Tresoreria Municipals, per als efectes que
corresponguin.

10.1.4 RECLAMACIÓ. SINORMA S.L. APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
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CONCEPTE IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER BAIXA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15501 presentada en data 20 de
novembre del 2013 presentada pel senyor Francesc Siñol Martínez com a
representant de la societat SINORMA S.L. (NIF B17824418), sol.licitant la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al tercer i quart trimestres de l’exercici 2013 del
rebut pagat número 662884 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
amb número de referència 8920007449080, al.legant que la baixa definitiva és de data
30 de juny de 2013.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix, en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat , les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi
exercit l’activitat”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat SINORMA
S.L. amb N.I.F. B17824418, tal com es detalla a continuació:
Exercici

Número rebut Quota municipal Recàrrec Provincial

Total a retornar

2013

662884

168,21 €

129,39 €

38,82 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
persona interessada.
Tercer- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.

10.1.5 RECLAMACIÓ AMALIA RODRIGUEZ
DESPESES TRASLLAT RESTES DESESTIMAR

CEDINT

NÍNXOLS

A

CANVI

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9313 de data 29 de juny de 2012,
presentada per la senyora RODRIGUEZ MORENO, AMALIA, sol·licitant el trasllat de
restes del nínxol de la Via D Fila 50 Pis 4 al nínxol de la Via J Fila 9 Pis 3 i cedint el
nínxol de la Via D Fila 50 Pis 4 a canvi de les despeses del trasllat de restes.
Atès l'article 5è punt 2 de l'Ordenança fiscal núm. 12 Taxa del Cementiri Municipal
que diu textualment: “
Article 5è. Serveis no subjectes i Bonificacions.
2.
2.Gaudiran d'una bonificació del 100% en la taxa de conservació, tant per l'exercici en
curs com anteriors, les sepultures cedides a l'Ajuntament de Palafrugell de manera
gratuïta.”
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Atès que l'Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa del Cementiri Municipal, no contempla cap
tipus d'exempció pel que fa al trasllat de restes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició feta per la senyora RODRIGUEZ MORENO, AMALIA,
pel que fa a la exempció de la taxes atès que l'Ordenança Fiscal, contempla la
bonificació pel concepte de la Taxa de conservació del cementiri.
Segon.- Informar a la senyora RODRIGUEZ MORENO, AMALIA, que segons el càlcul
facilitat per MEMORA, l'import del trasllat de restes ascendeix a un total de 122,90
Euros.

10.1.6 RECLAMACIÓ. G I O. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE I ANUL.LACIÓ
REBUT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.204 de data 22 d’octubre del
2013, presentada pel senyor G I O en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -4867-DVD,
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 Ade 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 -4867-DVD, 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 -4867-DVD a nom del senyor G I O amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
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Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor
G I O, tal com segueix continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2013

608816

-4867-DVD

65,21 €

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

10.1.7 RECLAMACIÓ MIQUEL MARCO ESCOMBRARIES
APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

INDUSTRIALS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11575 de data 23 d'agost de 2013,
presentada pel senyor MARCO TARRES, MIQUEL, sol·licitant la retirada de les taxes
d'escombraries a les factures de SOREA i el retorn de l'import pagat dels darrers 3
anys al·legant pagament duplicat amb les escombraries industrials del local situat al
carrer Ample núm. 3 de Palafrugell
Atès la instància presentada pel senyor THOMAS MOLINA, HUGO DANIEL, en
representació de la societat ADAMAS GEMOLOGOS, SL, presentant el Mod 036 de la
baixa de l'IAE ( Impost d'Activitats Econòmiques ) amb efectes de finalització de
l'activitat portada al carrer Ample núm. 3 Baixos del dia 31 de juliol de 2013.
Vist l'informe emès per l'inspector de la via pública en data 22 de novembre de 2013,
que diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material s'acredita
que s'ha pogut observar que no existeix activitat comercial a la finca objecte de la
inspecció, ja que es troba tancat al públic amb rètol de lloguer”.
Atès els articles 2è, 6è, 9è i 13 i 14 punt 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la
recollida, tractament i eliminació d’escombraries, que diuen el següent:
“ Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació
dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges
particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
Article 6è. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del serveis, que hom entendrà, iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliares, en els
carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa,
estigui establert i en funcionament.
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Article 9è. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa
vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus
comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació
de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les
oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la
llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 13è. Acreditament
1. Per a les activitats exercides en local afecte, la taxa s'acredita i neix l'obligació de
contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà
iniciat, quan el servei municipal de recollida d'escombraries en els carrers o llocs on
figurin els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament.
Article 14è. Declaració i ingrés
2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per
comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la
matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir
del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. En
cas que en un local es produeixi un canvi d’activitat que suposi variació en la quota
tributària a ingressar en concepte de taxa d’escombraries, es procedirà a prorratejar
per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per tal de regularitzar
el seu pagament, aplicant el nou import de la nova activitat a partir del trimestre
següent en que es comuniqui la nova activitat. Aquesta regularització no serà aplicable
en el cas que el local tributés anteriorment sota l’epígraf de “local sense activitat”
Atès que procedeix la devolució d'un trimestre de la Taxa per escombraries industrials
pel local situat al carrer Ample, núm. 3 de Palafrugell.
Atès que es comprova que el senyor MARCO TARRES, MIGUEL no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor MARCO
TARRES, MIGUEL, per un import de CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS-----58,48 Euros----- en concepte de Taxa per escombraries industrials
corresponents a l'any 2013.
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Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipal,
pels efectes oportuns.

10.1.8 RECLAMACIÓ JOSEP ALSINA BAIXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14465 de data 28 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor ALSINA MASPERA, JOSEP, sol·licitant anul·lar la taxa per la
recollida d'escombraries industrials de la finca situada en la Plaça de l'Església, núm. 2
de Palafrugell, al·legant que en aquest local ja es porta a terme cap activitat.
Atès l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats de data 22 de novembre
de 2013, que diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material
s'acredita que s'ha pogut observar que no existeix activitat comercial a la finca objecte
de la inspecció, ja que es troba tancat al públic amb rètol de lloguer.”
Vist l'article 12è apartat 1.8 de l'ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la recollida,
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans que diuen textualment el
següent:
“Article 12è. Quota tributària
CONCEPTE

COEFICIENT

8. Locals sense activitat

60,00 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud feta pel senyor ALSINA MASPERA, JOSEP.
Segon.- Modificar el padró corresponent i informar a l'interessat que la Taxa per la
recollida d'escombraries industrials de la Plaça de l'Església, núm. 2, meritarà com a
local sense activitat a partir de l'any 2014.
Tercer.- Notificar el present acord l'interessat pels efectes oportuns.

10.1.9 RECLAMACIÓ. M L S S. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.715 de data 26 de novembre
del 2013, presentada pel senyora Francesc Castro Ballesteros com a representant de
la senyora M L S S en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica del turisme matrícula -0792-HSD, 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:
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“ 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 turisme matrícula -0792-HSD, 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 del turisme matrícula -0792-HSD a nom de la senyora M L S S amb efectes
de l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i
intervenció.

10.1.10 RECLAMACIÓ BANKIA,
EXECUCCIÓ SUBSIDIÀRIA

SA

APROVAR

LIQUIDACIÓ

DEFINITIVA

Vista la resolució de l'alcaldia núm. 2013/1281 de data 04 de juny de 2013, que va
disposar que es portés a terme l'execució subsidiària dels treballs consistents en la
neteja de la finca situada al carrer Àngel Guimerà número 37, de Palafrugell, propietat
de la societat Bankia, SA, deixant-la neta i en perfectes condicions de salubritat i ornat,
retirant els residus i recipients que pugin acumular aigua presents al pati, la pols amb
amiant de l'interior del local i les planxes de fibrociment de la coberta del pati.
Atès que prèviament es van liquidar provisionalment el cost de l'execució subsidiària,
mitjançant les liquidacions núm. 659952, 664048 i 660809, per un import de ONCE
MIL CENT NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS----------11.974,48 Euros, segons el detall següent:
LIQUIDACIÓ CONCEPTE
659952

IMPORT

Feines consistents en el segellat obertures posteriors cr. 695,00
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Angel Guimera 37
664048

IVA Liquidació 659952

660809

Liquidacions provisionals per retirada, desmuntatge de 11.133,53
l'amiant:
TOTAL LIQUIDAT PROVISIONALMENT..........................:

145,95

11.974,48

Vist que el cost definitiu dels treballs portats a terme d'acord a l'establert en les
Resolucions de l'alcaldia núm. 2013/1074 i 2013/1281, i després de descomptar les
liquidacions provisionals ascendeix a la quantitat de 5.545,28, segons el detall
següent:
Proveïdor

Descripció tasques

Import

Germans Cañet Xirgu Treballs pel desmuntatge de les zones
SL
aparegudes no contemplades prèviament, a
l'interior del forn, i precinte posterior del mateix
5.057,80
Lourdes Font Fulla

Coordinació de la seguretat a l'obra pels treballs
de retirada d'amiant en pols i desmuntatge de
coberta de fibrociment local situat al carrer Àngel
Guimerà núm. 37
375,26

Eduard Suriñach Vissa Obrir porta i canviar bombí al carrer Àngel
SL
Guimerà núm. 37
64,89
Taller
Mecànica Esbotar pany de la porta per la jutge, fer clau
Gabriel Llenas
nova de gorja al carrer Àngel Guimerà núm. 37 105,11
Germans Cañet Xirgu Treballs corresponents a la neteja prèvia del
SL
local per poder actuar.
613,47
Germans Cañet Xirgu Netejar del pati posterior i retirada deixalles.
SL

169,70

Germans Cañet Xirgu Treballs desmuntatge de coberta de fribrociment
SL
i avaluació i control de l'ambient de treball.
1.696,80
Germans Cañet Xirgu
SL
Desmuntatge friable i mesurament friable

9.436,73

Liquidació Treballs portats a terme...................:

17.519,76

Liquidacions Provisionals..................................:

-11.974,48

Liquidació Definitiva..........................................:

5.545,28

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva a nom de BANKIA, SA, per un import de
5.545,28 Euros, segons el detall següent:
Contribuent

Descripció tasques
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BANKIA, SA

Liquidació definitiva pels treballs portats a terme per la
netejar del patí posterior, retirada deixalles, obrir porta,
nova clau, pel desmuntatge, retirada i mesurament de
plaques de fibrociment en el local situat al carrer Àngel
Guimerà, núm. 37 de Palafrugell,
5.545,28

Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

10.1.11 RECLAMACIÓ VICTORIA MAS VALLEJO. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2013/03 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 22 d’octubre de 2013 presentada per la Sra. VICTORIA MAS
VALLEJO, sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/03 de subministrament d’aigua de
la pòlissa 4460358, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 22 d'octubre a nom de VICTORIA
MAS VALLEJO del cr. Del Port de Malaespina nº 8 de Tamariu, sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2013/03 al·legant
que l’excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions
interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l’ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l’avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
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I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/03 per
fuita
En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2013/02 i 2013/03 .”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2013/03
pòlissa 4460358
M3. Consum

Tarifa

Consum Real
216

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
156,00 169,46 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
207,01 €
20,70 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

49,95 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

Servei
Incendis

prevenció
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0,00 €
0,00 €
37,20 €

27
18
9
162

12,07 €
18,53 €
23,16 €
667,05 €
720,81 €
30

IVA cànon
TOTAL REBUT

72,08 €
1.110,37 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
2013/03
pòlissa 4460358
M3. Consum

Tarifa

Nova factura
216

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30,00 10,85 €
186,00 120,90 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
138,95 €
13,89 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

32,94 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Servei
Incendis

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

0

0,00 €
0,00 €
37,20 €

27
18
9
69
93
216

12,07 €
18,53 €
23,16 €
284,11 €
47,87 €
385,74 €
38,57 €
649,90 €

Tercer.- Els ingressos s’hauran de fer efectius a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza 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 l’hàbil immediatament
següent.
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b) Si la notificació es realitza entre el 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.12
RECLAMACIÓ JULI GUIU MARQUINA.
LIQUIDACIÓ 2013/02 PER FUITA. DESESTIMACIÓ.

SOL·LICITUD

REVISIÓ

Vista la queixa de data 23 d’octubre de 2013 a nom de JULI GUIU MARQUINA,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n.
Trimestre de 2013 amb núm. de pòlissa 4469194, al·legant fuita en les seves
instal·lacions interiors.
Vistos els antecedents facilitats per SOREA.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 23 d'Octubre de 2013 a nom de
JULI GUIU MARQUINA, del cr. De la Primavera nº15 de Calella de Palafrugell,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del
període 2013/02 al·legant que l’excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les
seves instal·lacions interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l'autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l’article 59 d'aquest Reglament, s’actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l'avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.é, 33 i 36.2 d’aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
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manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d’aplicació del cànon de
l’aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Considerem que la bonificació queda desestimada ja que la documentació presentada
és incorrecte al no presentar cap factura de reparació de la fuita.
La bonificació s'aplica en el cas que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble
a negligència de l’usuari de l’aigua, en aquest cas no ho és, tenint en compte, que
l'abonat indica que la fuita i la reparació es van produir l'estiu del 2012 i aquest ve
essent el consum habitual respecte la mateixa periodicitat de l'any anterior.
En aquest moment no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la reclamació.
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat i a SOREA.

10.1.13 RECLAMACIÓ CASTELLO DEULOFEU S.L. DEVOLUCIÓ REBUT AIGUA
2012/03 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 4476 de data 2 d’abril de 2013
presentada pel Sr. JOSEP DEULOFEU SANFONT, en representació de l’empresa
DEULOFEU CASTELLO S.L. amb NIF B17168634 sol·licitant la revisió de la liquidació
2012/03, pòlissa 4467127, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 3 d'abril a nom de JOSEP
DEULOFEU SAFONT, com a representant de l'empresa DEULOFEU CASTELLÓ S.L.
amb DNI B17168634 del cr. Mestre Sagrera núm. 40 1er de Palafrugell, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2012/03
al·legant que l’excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
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tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i lavaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2012/03 per
fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’ import
total de 460,47 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat,
d’acord amb el següent detall:
2013/03
pòlissa 4467127
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
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Consum Real

Nova factura

216

216

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
156,00 169,46 €

7,20 €
30,00 10,85 €
186,00 120,90 €

0,00 €
207,01 €
20,70 €

0,00 €
138,95 €
13,89 €

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €
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Servei
Incendis

prevenció
0,3900

0,39 €

0,39 €

Clavegueram

25,00%

49,95 €

32,94 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

0

0,00 €
0,00 €

0

37,20 €

27
18
9
162

12,07 €
18,53 €
23,16 €
667,05 €
720,81 €
72,08 €
1.110,37 €

0,00 €
0,00 €
37,20 €

27
18
9
69
93
216

12,07 €
18,53 €
23,16 €
284,11 €
47,87 €
385,74 €
38,57 €
649,90 €

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.14 RECLAMACIÓ ROSER MANENT SOL. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
3R.TRIM/2013 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 15 de novembre de 2013 presentada per la Sra. ROSER
MANENT SOL, sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/03 de subministrament
d’aigua de la pòlissa 4459620, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 15 de Novembre a nom de
ROSER MANENT SOL, del Cr. Ronda del corall núm. 6 de Palafrugell, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2013/03
al·legant que l´excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l’esmenta’t en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
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instal·lacions, amb descripció de la reparació i lavaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/03 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2013/03 per import de
7.330,57 euros.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2013/03
Pòlissa 4459620
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

Tarifa

Consum Real
1228

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

7,20 €
30,00
10,85 €
30,00
19,50 €
1.168,00 1.268,80 €
0,00 €
1.306,34 €
130,63 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

prevenció
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Clavegueram

25,00%

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

324,79 €
1228

138,52 €
13,85 €
37,20 €

27
18
9
1174

12,07 €
18,53 €
23,16 €
4.834,06 €
4.887,82 €
488,78 €
7.330,57 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua
corresponent al període 2013/03, d’acord amb el següent detall:
2013/03
Pòlissa 4459620
M3. Consum

Tarifa

Nova factura
1228

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

7,20 €
30,00
10,85 €
1.198,00 778,70 €

0,00 €
796,75 €
79,67 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

197,39 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Servei
Incendis

prevenció

1228

138,52 €
13,85 €
37,20 €

Imports Cànon
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ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

27
18
9
105
1069
1.228

12,07 €
18,53 €
23,16 €
432,35 €
550,21 €
1.036,32 €
103,63 €
2.405,96 €

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació per import de 2.405,96 euros,
s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza 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 l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.15 RECLAMACIÓ JOSE GOU APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15243 de data 14 de novembre de 2013,
presentada pel senyor GOU ISERN, JOSE, sol·licitant la devolució de la diferència
entre l'import enviat i el d'evitat de la provisió de constrenyiment.
Atès la relació d'ingressos indeguts produïts durant el mes d'Octubre de 2013, segons
la qual consta un ingrés en excés a nom del senyor GOU FRIGOLE, PERE, per un
import de 67,15 en concepte d'ingrés en excés ( Diferència xec pagament rebuts a
data 31 d'octubre de 2013 ).
Vist que es comprova que el senyor GOU FRIGOLE, PERE, no té cap deute pendent
de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor GOU FRIGOLE,
PERE, per un import de SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS-----67,15
Euros----- en concepte ingrés en excés (Diferència xec pagament rebuts a 31 d'octubre
de 2013).
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari
facilitat pel senyor GOU ISERN, JOSE.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipal,
pels efectes oportuns.

10.1.16 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vist que s'han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s'havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargament de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació.
Vista la relació d'ingressos indeguts emesa per l'Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
COGNOMS I NOM

CONCEPTE

GONZALEZ
BALLESTA,
PEDRO JOSE

Ingrés
en
transferència

MONT-RAS BESSONS SC

Ingrés en excés pagament 18,87
IBI

TELIEMPORDA SL

B17549924

Ingrés en excés

IMPORT
excés 16,04

93,72

Segon.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades, a la Recaptació i a la
Tresoreria Municipal, pels efectes oportuns.
10.2
RECLAMACIÓ DEUTE NORDEST S.A., PER DISTRIBUCIÓ DE LES
EDICIONS MUNICIPALS.- APROVACIÓ.
Vist els diferents contractes de distribució de publicacions municipals formalitzades
amb NORDEST S.A. pels quals del preu total de venda al públic el 50% correspon a la
retribució de Nordest i l’altre 50% correspon a l’Ajuntament.
Atès que des de l’1 de gener de 2012 l’Ajuntament va transferir a l’ Institut de Mitjans
de Comunicació la gestió de les edicions municipals.
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Atès que es comprova que NORDEST S..A. manté els següents deutes a data d’avui:
Deute amb l’Ajuntament de Palafrugell per import de 1.348,51 euros.
Deute amb l’ Institut de Mitjans de Comunicació per import de 6.358,30 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a NORDEST S.A. per tal que abans del 31 de març de 2013
procedeixi a fer efectiu el deute.
Segon.- Informar a l’interessat que mentre no es liquidi el deute no disposarà de la
distribució de cap nova edició.
Tercer.- Informar a l’interessat que en cas d’impagament s’exigirà el deute per via
executiva per part del Servei Municipal de Recaptació.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 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 per les diferents
àrees:
Aplicació

Import

2013 71 155 61900

1.696,27

2013 71 155 21000

1.639,19

2013 21 150 61905

5.801,95

2013 31 924 21600

1.600,00

2013 61 337 22611

4.120,05

2013 61 337 22611

1.482,25

2013 61 337 22611

1.331,00

JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

Text lliure
ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
REPOSICIO PUNTS DE LLUM NOVEMBRE
(AS)
CECAM. PRESA DE MOSTRES ESTRUCTURA
MIRADOR JOAQUIM TURRO (AS)
PERE GIRALT SAGRERA SA. CAPTACIO
AIGUES PLUVIALS ENTORN PAVELLO 1 I
PISTA ESPORTIVA (UR)
MATAS
BALAGUER
JOSEP.
CURS
ADMINISTRACIO ELECTRONICA (SG)
DISSENY SOFTWARE EMPOTRAT. CREACIO
APP PER ANDROID I APLICACIO WEB PER
ADMINISTRAR CONTINGUTS APP (JO)
BTM SOUND SL. KIT 3 FLASH ELINCHROM
BRX-500 (JO)
DISSENY DE SOFTWARE EMPOTRAT.
ACTUALITZACIO WEB CAN GENIS (JO)
40

2013 81 130 62500
TOTAL RELACIO

5.282,56
22.953,27

CAMOS COMUNICACIONS SL. SISTEMA
TELEFONIA COMISSARIA POLICIA LOCAL
(PO)

11.2 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 :
Aplicació
Import
2013 21 151 22608 9.436,73
2013 33 321 22601 6.133,88

2013 72 170 22714 36.836,08

2013 72 170 22712 6.090,92

2013 72 170 22712 30.172,27

2013 34 321 22001 23.057,19

2013 52 231 46300 8.351,46

63.420,03
2013 11 920 21200 19.393,54
2013 32 430 22100 1.063,33
2013 33 321 22110 1.199,87
2013 34 321 22100 1.391,02
2013 71 165 22100 40.372,27
TOTAL

Text lliure
GERMANS CAÑET XIRGU SL. EXECUCIO
SUBSIDIARIA RETIRADA POLS AMIANT (AJ)
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA OCTUBRE 2013 (ED)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT OCTUBRE 2013 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA OCTUBRE
2013 (MA)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA,
AMORT
MATERIAL,
RECOLLIDA PAP VIDRE,CARTRO,FORM I
LLOGUER OCT 2013 (MA)
SUARASERVEIS SCCL. CONTRACTE GESTIO
LLAR
D'INFANTS
BELLUGUETS
DE
SETEMBRE 2013. JG:24/09/2013
CONSELL
COMARCAL
BAIX
EMPORDA.APORTACIO SERVEI DESMINUÏTS
PSÍQUICS CENTRE TRAMONTANA (BS)
TOTAL GAS NATURAL JULIOL
GAS NATURAL SERVICIOS SDG
FACTURACIO JUNY JULIOL 2013 (SG)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG
FACTURACIO JUNY JULIOL 2013 (SG)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG
FACTURACIO JUNY JULIOL 2013 (SG)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG
FACTURACIO JUNY JULIOL 2013 (SG)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG
FACTURACIO JUNY JULIOL 2013 (SG)

SA.
SA.
SA.
SA.
SA.

183.498,56
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11.3 REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE
D'ESCOMBRARIES. Aprovació

NETEJA

VIÀRIA

I

RECOLLIDA

Vista la instància 15907 presentada en data 29 de novembre de 2013 pel senyor
Miquel Boix i Moradell en representació d’UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL
sol·licitant l’actualització del preu corresponent al contracte de servei de neteja i rec de
la via pública i recollida d’escombraries.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 21 de març de 2002, en
relació al contracte de neteja i regatge de les vies públiques, neteja de les platges,
neteja dels mercats, recollida d’escombraries i el seu transport que resumidament diu:
- Aprovar el programa de millora del servei de neteja i rec de la via pública i recollida
d’escombraries.
- Fixar el cànon anual en 1.610.744,68 euros (IVA inclòs).
- Prorrogar el contracte fins el 30 de setembre de 2012, (10 anys).
- Establir que la revisió de preus operarà a partir de l’octubre de 2003 mitjançant
l’aplicació de la variació de l’índex de preus al consum (IPC oficial) fixat per l’INE. Per
tant, el primer any de la pròrroga no hi ha revisió de preus (1/10/2002 a 30/9/2003). En
conseqüència la primera pròrroga opera a partir de l’1 d’octubre de 2004 en base a la
variació de l’IPC de setembre de 2003 a setembre de 2004 i d’acord amb els serveis
prestats a data 30 de setembre de 2004.
Vist els acords de Junta de Govern Local de dates 5 d’agost de 2005, 15 de març de
2007, 21 de desembre de 2007 , 31 de desembre de 2008 ,12 de novembre de 2010 ,
27d’octubre de 2011 i 15 de novembre de 2012 pel qual s’aproven les actualitzacions
del preu del contracte.
Atès que es comprova que la variació de l’IPC de setembre 2012 a setembre 2013 ha
estat de 0,3%.
Atès que es va acordar la reducció a efectuar a partir del dia 1 d'abril de 2013, de
deduir la maquinària amortitzada completament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus pel període d’1 d’octubre de 2013 a 30 de
setembre de 2014 d’acord amb la variació de l’IPC de setembre 2012 a setembre 2013
d’acord amb el següent detall:
Cost
execució

concepte

període

coeficient

adjudicació

01/10 a 31/12

1,3143681 445.623,60

11%
BI+DG

IVA 10%

Total

49.018,60

49.464,22

544.106,42

ampliació 04

escombrada

01/10 a 31/12

1,3143681 9.308,49

1.023,93

1.033,24

11.365,66

reducció 05

escorxador

01/10 a 31/12

1,3143681 -374,89

-41,24

-41,61

-457,75

ampliació 07

3a brigada

01/10 a 31/12

1,3143681 26.862,15

2.954,84

2.981,70

32.798,68

ampliació 08

ampliació mercat

01/10 a 31/12

1,3143681 11.035,05

1.213,86

1.224,89

13.473,79
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ampliació 08

neteja nuclis cap
setmana
01/10 a 31/12

adjudicació

01/01 a 30/09

1,3143681 9.126,58

1.003,92

1.013,05

1,3143681 1.336.870,80

147.055,79

148.392,66 1.632.319,25

11.143,55

ampliació 04

escombrada

01/01 a 30/09

1,3143681 27.925,46

3.071,80

3.099,73

34.096,99

ampliació 04

hidronetej

01/01 a 30/09

1,3143681 35.522,44

3.907,47

3.942,99

43.372,90

reducció 05

escorxador

01/01 a 30/09

1,3143681 -1.124,68

-123,71

-124,84

-1.373,24

ampliació 07

3a brigada

01/01 a 30/09

1,3143681 80.586,44

8.864,51

8.945,09

98.396,04

ampliació 08

ampliació mercat
neteja
tardes
estiu
neteja
neteja
nuclis estiu
neteja nuclis cap
setmana

01/01 a 30/09

1,3143681 33.105,15

3.641,57

3.674,67

40.421,38

01/01 a 30/09

1,3143681 46.105,41

5.071,59

5.117,70

56.294,70

01/01 a 30/09

1,3143681 26.731,05

2.940,42

2.967,15

32.638,61

01/01 a 30/09

1,3143681 27.379,73

3.011,77

3.039,15

33.430,65

232.615,10

234.729,79 2.582.027,66

ampliació 08
ampliació 08
ampliació 08

2.114.682,77

Segon.- Deduir a partir de l'1 d'octubre de 2013 de la facturació mensual del servei
l'import de 16.206,42 euros més IVA corresponent al cost de la maquinària adscrita al
servei i que ha estat amortitzada en la seva totalitat.
Tercer.- Notificar el present acord a UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL

11.4 LIQUIDACIÓ AUXILI PUNTUAL EXERCICI 2011 UTE SANEJAMENT
PALAFRUGELL. Aprovació
Vista la instància 15871 presentada en data 28 de novembre de 2013 pel senyor
Miquel BOIX i MORADELL sol·licitant l’abonament de l’aportació extraordinària
d’import 174.975,12 euros corresponent a l’exercici 2011 i que va ser aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en data 26 d’agost de 2009.
Vist el punt segon de l’acord del Ple de la corporació de data 26 d’agost de 2009, que
diu textualment:
“Segon.- L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a efectuar una aportació de
caràcter extraordinària a favor d’UTE SANEJAMENT per tal de sufragar les despeses
ocasionades per les noves condicions laborals pactades amb els treballadors pels
anys 2009-2011.
El càlcul de l’ajut serà el resultat de la suma de dos components:
- Increments diferencial cost real de la ma d’obra i cost de la ma d’obra inclòs en el
cànon. Per quantificar aquest import es parteix de la diferència entre l’import del
cost real del personal del servei que a efectes de 2008 té un import d’1.787.078,73
euros i el cost de la ma d’obra inclòs en el cànon del contracte actualitzat a l’any
2008 una vegada exclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial.
Els increments d’aquest diferencial que es produeixin en els exercicis 2009, 2010 i
2011 seran assumits per l’Ajuntament de Palafrugell mitjançant aquesta aportació
extraordinària a favor d’UTE SANEJAMENT
Per tal de calcular en els propers exercicis aquest import, UTE SANEJAMENT
PALAFRUGELL aportarà la taules salarials així com la informació que es requereixi
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des de l’Ajuntament de Palafrugell
- Import de l’ajut extraordinari pel 2008 segons acord del Ple 28 de juny de 2007.
Aquest import serà fix i s’incorporarà en els futurs ajuts que hagi de satisfer a favor
d’UTE SANEJAMENT . ”
Vist l’acord de la Junta de govern local de data 5 d’abril de 2012 que va resoldre els
recurs presentat per UTE SANEJAMENT en relació a l’aportació extraordinària de
l’exercici 2008 i va establir els imports de l’aportació extraordinària de l’exercici 2009 i
2010 que van ser pagats en data 27 d’abril de 2012.
Atès que en compliment dels acords del Ple de data 26 d’agost de 2009 i de la Junta
de Govern Local de data 5 d’abril de 2012 , l’import de l’aportació extraordinària de
l’exercici 2011 tindria un import de 174.975,12 euros segons el següent detall:
Import segons Import
acord
cànon

càlcul
DIFERÈNCIA

DIF.s/ ACORD. AJUNTAMENT

M.O. 2008

1.787.078,73

1.353.788,00

433.290,73

433.350,00

M.O. 2009

1.842.389,47

1.391.863,58

450.525,89

433.350,00

17.175,89

Import auxili puntual 2008

33.953,02

TOTAL AUXILI PUNTUAL 2009

51.128,91

433.350,00

76.250,56

Import auxili puntual 2008

33.953,02

TOTAL AUXILI PUNTUAL 2010

110.203,58

433.500,00

141.022,10

Import auxili puntual 2008

33.953,02

TOTAL AUXILI PUNTUAL 2011

174.975,12

M.O. 2010

M.O. 2011

1.897.629,42

1.995.021,58

1.388.028,86

1.420.499,48

509.600,56

574.522,10

Vista la disponibilitat pressupostària a l’aplicació 71.162.47000 Despeses auxili puntual
UTE Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement d’obligacions a favor d’UTE SANEJAMENT
PALAFRUGELL (CIF U61581302) per import de 174.975,12 euros en concepte de
liquidació de l’aportació extraordinària exercici 2011 segons acord del Ple de data 26
d’agost de 2009 a càrrec de l’aplicació 71.162.47000.
Segon.- Notificar el present acord a UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL .

11.5 LIQUIDACIÓ CONVENI CARNISSERS ESCORXADOR MUNICIPAL 2012.
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Aprovació
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de
carnissers i tractants de bestiar del Baix Empordà signat en data 19 d’abril de 2012
Atès que d’acord amb l’esmentat conveni l’Ajuntament assumeix un dèficit del servei
d’excorxador pel 2012 d’import 14.000 euros, i l’excés sobre aquest import
l’assumeixen ambdues parts.
Atès que d’acord amb l’esmentat conveni l’Associació havia de fer efectiu un ingrés de
7.000 euros abans en concepte de liquidació provisional del dèficit 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la
liquidació del 2011 del qual deriva una devolució a favor de l’Associació de carnissers
d’import 7.000 euros que es compensa amb l’ingrés de la liquidació provisional que
s’hauria d’efectuar d’import 7.000 euros pel cobriment del dèficit 2012.
Atès que durant la totalitat del mes de juny de l’exercici 2012 es van efectuar les obres
de millora de l’edifici a requeriment de la Generalitat de Catalunya que va suposar el
tancament de l’activitat durant la seva execució i per tant durant aquest termini no es
van liquidar cap ingrés i en canvi sí que es van reconèixer despeses , tant de personal
com diferents manteniments.
Atès que aquesta incidència no es va preveure en el conveni signat i per tant amb
criteri d’objectivitat es considera que procedeix corregir l’import total dels ingressos
imputats incrementant els drets reconeguts efectius per la part proporcional d’un mes
(1/11 del total) per compensar el temps que el servei no va generar ingressos.
Vista la liquidació de despeses i ingressos del servei d’escorxador de 2012 que
presenta el següent detall, d’acord amb les consideracions dels paràgrafs anteriors:

DESPESES ESCORXADOR
SEGURETAT SOCIAL ESCORXADOR
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCORXADOR
DESPESES FUNCIONAMENT ESCORXADOR
ENLLUMENAT ESCORXADOR
TOTAL DESPESES
INGRESSOS ESCORXADOR
TAXA ESCORXADOR
CORRECCIÓ TAXA PER INCIDÈNCIA OBRES
INGRESSOS IMPUTABLES 97,56% TAXA CORREGIDA
DÈFICIT ACTIVITAT
DÈFICIT ASSUMIT PER L'AJUNTAMENT (Màxim 14.000 euros)
DÈFICIT ASSUMIT PEL GREMI CARNISSERS

Obligacions
netes 2012
15.509,33
40.521,64
41.483,72
3.754,26
101.268,95
Drets
reconeguts
82.472,54
89.970,04
87.774,77
13.494,18
13.494,18
0,00

Atès que es comprova que en data 3 de desembre de 2013 s’ha aprovat per Junta de
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Govern Local el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Associació de carnissers i tractants de bestiar del Baix Empordà pel qual el dèficit
màxim assumit per l’Ajuntament pel 2013 és de 12.000 euros i l’Associació ha de fer
un ingrés provisional a compte d’import 7.000 euros.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor
Vencells, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva a nom de l’Associació de carnissers i tractants
de bestiar del Baix Empordà en concepte d’aportació al dèficit del servei escorxador
2012, resultant un total a retornar a favor de l’Associació d’import 7.000,00 euros,
d’acord amb el següent detall:
Liquidació definitiva aportació dèficit 2012
Liquidació provisional aportació dèficit 2012
Devolució Associació carnissers i tractants

0,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €

Segon.- Aprovar la liquidació provisional a nom de l’Associació de carnissers i
tractants de bestiar del Baix Empordà en concepte d’aportació al dèficit del servei
escorxador 2013 per import de 7.000 euros.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació
provisional en concepte d’aportació al dèficit del servei escorxador 2013, quedant
regularitzada la devolució de l’exercici 2012 i la liquidació provisional de 2013.
Quart.- Notificar el present acord al representant de l’Associació de Carnissers i
tractants de bestiar del Baix Empordà, senyor Joaquim Vencells Serra.

11.6 CONVENI ASSOCIACIÓ CARNISSERS 2013. Aprovació
Vist el redactat de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i de l’Associació de Carnissers i Tractants de Bestiar del Baix Empordà que
presenta el següent redactat :
“Primer.- Que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’Associació de
Carnissers i Tractants de Bestiar del Baix Empordà, mantenir el servei i disminuir el
dèficit d’explotació de l’Escorxador Municipal (relació ingressos ordinaris directes i les
despeses ordinàries directes), que s’han incrementat com a conseqüència de la baixa
en l’activitat de carnissers que maten, i en concret del sector porcí.
Així mateix, és d’interès de les parts que l’esmentada associació tingui un paper actiu
en la gestió ordinària i diària de l’escorxador municipal.
Segon.- Que les parts tenen convingut realitzar el present conveni de col·laboració,
que es formalitza per mitjà del present document i d’acord amb les següents,
ESTIPULACIONS:
Primera.- Actuacions objecte del conveni: Mitjançant el present conveni de
col.laboració, els subjectes subscriptors acorden realitzar les activitats anunciades en
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l’expositiu primer, en la forma i amb les obligacions que es regulen en el present
conveni.
- Els signants es comprometen amb l’Ajuntament de Palafrugell a reduir i disminuir la
generació de residus especials de l’escorxador municipal.
- Els signants accepten, per la gestió anual, que la plantilla de l’escorxador municipal
es mantingui amb dos treballadors. El cobriment del període d’absències, de malaltia i
de vacances s’haurà de coordinar entre els dos treballadors restants. En el cas que
s’incorpori algun reforç (haurà de ser de la categoria d’escorxador), la despesa que
generi serà a càrrec de l’Associació de Carnissers i Tractants de Bestiar del Baix
Empordà.
- L’Ajuntament de Palafrugell, assumirà per l’any 2013 com a màxim un dèficit del
servei de 12.000 euros. L’excés sobre aquest import l’assumiran solidàriament els
signataris, en parts iguals.
- L’associació esmentada es compromet a mantenir la garantia de 7.000 euros,
dipositada a la Tresoreria Municipal pel compliment de les obligacions derivades del
present conveni.
El dèficit del servei s’obtindrà de la diferència entre les obligacions netes reconegudes
de les despeses directes afectes al servei i el 97,56% dels drets reconeguts nets de la
taxa municipal per la prestació del servei d’escorxador.
Les despeses directes afectes del servei són les següents:
1. Despeses de personal, que inclou totes les retribucions rebudes pel personal
afecte al servei, les quotes empresarials de la seguretat social i les aportacions
al Pla de Pensions
2. Despeses d’enllumenat, factura pel subministrament elèctric de les
instal·lacions
3. Despeses de funcionament, que inclou despeses de recollida i transport de
residus, despeses de desratització i altres plagues de la instal·lació, Despeses
per material de neteja, Carregues propà, Material neteja, Reparacions de les
instal·lacions i material i altres despeses que siguin imputables directament al
servei. (S’adjunta informe tècnic sobre l’estat actual de les instal.lacions)
- Els signataris es comprometen a presentar una proposta que permeti assolir el
dèficit zero.
Segon.- Normativa aplicable: Aquest conveni es regirà per les seves pròpies clàusules,
per la legislació comuna de règim local i sectorial, per l’article 88 de la Llei 30/92
modificada per la Llei 4/99, i si s’escau, subsidiàriament per les normes de contractació
administrativa (Llei 30/2007), i el Reglament d’obres, activitats i serveis (Decret
179/1995).
Tercer.- Formes d’extinció del conveni:
a) Denúncia: Aquest conveni de col.laboració s’extingirà per la renúncia de qualsevol
de les parts que l’han subscrit i sota les següents condicions: El conveni estarà vigent
durant l’any 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) i tindrà efectes, serà vàlid i eficaç a partir de
la seva ratificació per les entitats signatàries.
Les parts podran denunciar prèviament el conveni en el mes anterior a la finalització
d’aquest, en cas de no haver-hi denúncia prèvia, aquest es prorrogarà per tàcita
reconducció, i per anys naturals.
Al conveni prorrogat sorgit de la tàcita reconducció, li serà igualment d’aplicació el
règim pactat en el present conveni.
b) Incompliment de les clàusules del present conveni de col·laboració.
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c) Mutu acord de les parts.
I en aquests termes les parts formalitzen aquest contracte, que es redacta per duplicat
i amb un únic efecte, i atès que, llegit en veu alta per qui dona fe, cap de les parts del
conveni no ha formulat cap observació, com a prova i testimoni de la seva conformitat
amb ell, el firmen, quedant autoritzat pel secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.”
Atès que el conveni proposat suposa mantenir la col·laboració d'exercicis anteriors
reduint l'import del dèficit assumit per l'Ajuntament de 14.000 euros al 2012 a 12.000
euros al 2013.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor
Vencells, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i de
l’Associació de Carnissers i Tractants de Bestiar del Baix Empordà per l'exercici 2013.
Segon.- Autoritzar a l'Alcalde per a la signatura del referit conveni.

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 CONTRACTACIÓ
12.1.1 MODIFICACIÓ CONTRACTE DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL
SECTOR INDUSTRIAL SUD 1.2 "BRUGUERES 2" A PALAFRUGELL, PEL
SISTEMA DE COOPERACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 5 de juny de 2009 on s’aprova
l’expedient de la licitació, per a la contractació de les obres incloses en el projecte
executiu per a la urbanització del sector industrial sud 1.12 “Brugueres 2”, a
Palafrugell, mitjançant procediment obert, pel sistema de cooperació.
Vista la Resolució d’Alcaldia número 2013/2480, del 28 de novembre on es prenen els
acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del contracte d’obres per a l’Urbanització
del Pla Parcial Urbanístic SUD-1.12 Brugueres II, a Palafrugell, adjudicat a la UTE
RUBAU TARRES, SAU – GIRALT SAGRERA, SA en data 5 de juny de 2009, d’acord
amb el projecte aprovat pel Ple en data 29 d’octubre de 2013.
Segon.- Que el pressupost total de projecte abans d’IVA puja la quantitat de
3.215.749,82 € i que a data d’avui ja s’han certificat abans d’IVA 1.922.066,68 €, i per
tant, el pressupost pendent d’execució puja la quantitat de 1.293.683,14 €, i sense
aplicar la baixa ni l’IVA corresponent.
Per tant, el quadre resum del projecte modificat quedaria de la següent manera:
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................... 2.702.310,77
6,00 % Benefici industrial ............................................................. 351.300,40
13,00 % Despeses Generals ........................................................ 162.138,65
Subtotal
Import Certificat

3.215.749,82
1.922.066,68

Pendent de Certificar 1.293.683,14
IVA 21%
TOTAL IVA INCLÒS

271.673,46
1.565.356,60€

Que el pressupost de licitació modificat de les obres pendents d’execució, puja la
quantitat de 1.565.356,60 € (un milió cinc-cents seixanta-cinc mil tres-cents cinquantasis euros amb seixanta cèntims).
- Baixa ofertada per l’adjudicatari del 16,10%.
- Preu del contracte modificat amb IVA (una vegada descomptat l’import certificat fins
el moment) d’1.313.334,20 €.
Tercer.- Donar audiència de tres dies a l’UTE RUBAU TARRES, SAU – GIRALT
SAGRERA, SA.
Vist que amb data 25 de novembre de 2013, amb registre d’entrada número 15680,
RUBAU TARRES SAU – Pere Giralt Sagrera SA (UTE), donen la seva conformitat a
l’esmentat pressupost i en la resta d’acords de la Junta de Govern Local, per l’import
de 1.313.334,20 € IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 107.2 i 107.3 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre).
Atès que aquestes modificacions compleixen els requisits establerts per a la
modificació de contractes i que el seu import no supera el 10% respecta el preu
d’adjudicació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el contracte adjudicat a la UTE RUBAU TARRES, SAU – GIRALT
SAGRERA SA, amb data 5 de juny de 2009, de les obres a la urbanització del sector
industrial sud 1.12 “Brugueres 2”, a Palafrugell.
Les condicions modificades són les següents:
Que el pressupost de licitació modificat de les obres pendents d’execució, puja la
quantitat de 1.565.356,60 € (un milió cinc-cents seixanta-cinc mil tres-cents cinquantaJGL2013/47 de 3 de desembre de 2013
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sis euros amb seixanta cèntims).
- Baixa ofertada per l’adjudicatari del 16,10%.
- Preu del contracte modificat amb IVA (una vegada descomptat l’import certificat fins
el moment) d’1.313.334,20 €.
Segon.- Sotmetre a ratificar el present acord en el proper Ple de l'Ajuntament.

12.2 OBRES PÚBLIQUES
12.2.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’INFRAESTRUCTURES
HIDRÀULIQUES A LA RIERA DE CA L’ABELLÍ, DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el pla de seguretat i salut del projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a
la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell, redactat per l’empresa Xavier Alsina S.A
constructora.
Atès l’informe d’aprovació del pla de seguretat i salut del projecte, redactat pel
coordinador de seguretat i salut, el Sr. Carles Torramilans, i on s’informa
favorablement del pla de seguretat i salut.
Atesa l’acta d’aprovació del pla de seguretat i salut del projecte constructiu
d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell, redactada pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament on s'informa favorablement sobre el pla de seguretat i
salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut del projecte constructiu d’infraestructures
hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Xavier Alsina S.A constructora,
adjudicatària de les obres i al senyor Carles Torramilans, coordinador de seguretat i
salut.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia XXX.

JGL2013/47 de 3 de desembre de 2013

50

