ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7
D' OCTUBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/40
Dia i hora: 07/10/2014 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
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
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels 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:
- JGL2014/39 Ordinària 30/09/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 310/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: Elena Mato Deulofeu
Obra Reforç del voladís de la planta primera
Carrer: Quatre Cases, 13
Població: PALAFRUGELL
Expedient 310/14
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: --P.E.M.: 3.500 €
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
I.C.I.O.
136,50 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 411/14.- 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.
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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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: OLIU*SUBIRANAS,JAVIER
Obra Instal·lació de bastida per reparació i pintura façana
Carrer: Verge Maria, 2
Població: PALAFRUGELL
Expedient 411/14
Tècnic redactor del projecte: David Pradas Ruiz
Núm. Visat: V/W.14.0805
P.E.M.: 1.303,20 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 50,82 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 344/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: MATAS*PABLO,ELVIRA TERESA
Representat per LOPEZ*MATAS,EMILIANO
Obra Construcció d´un habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: Coral, 13
Població: LLAFRANC
Expedient 344/14
Condicions:
- Aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el
certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
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tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 136 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 344/14).
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de
l’habitatge, una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del
Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei
8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual
s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
Tècnic redactor del projecte: Emiliano López Matas
Núm. Visat: --P.E.M.: 215.739,98 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 8.413,86 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 343/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: MATAS*PABLO,ELVIRA TERESA
Representat per LOPEZ*MATAS,EMILIANO
Obra Construcció d´un habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: Coral, 15
Expedient 343/14
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Condicions:
- Aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el
certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 136 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 343/14).
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª
Ocupació de l’habitatge, una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5
del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article
9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per
la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel
qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
Tècnic redactor del projecte: Emiliano López Matas
Núm. Visat: --P.E.M.: 95.114,32 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 3.709,46 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 465/10.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: Daniel Ruíz Genover
Representat per Arquitectura Ferrés Marcó, S.L
DNI: B-17.815.655
Obra Muntatge de bastida amb ocupació de via pública 9 ml durant 3 mesos
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Carrer: Torre, 12
Població: CALELLA
Expedient 465/10 Annex
Condicions:
- Aquesta llicència s'atorga a efectes de legalització del període
amb ocupació de via pública amb bastida, al passatge de Jimmy Rena, ja realitzat.
Tècnic redactor del projecte: Josep Ferrés Marcó
Núm. Visat: ---P.E.M.: 3.270,14 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
I.C.I.O.
127,54 €
Placa ocupació
9,50 €
Bastides, tanques
224,10 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONCESSIÓ, MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER L'ÚS PRIVATIU
D'UNA PART DE L'EDIFICI DE L'ENERGIA COM A CENTRE D'ENSENYAMENT
MUSICAL.- Adjudicació.
En data 15 de juliol de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques que han regir la
concessió per l’ús privatiu d’una part de l’edifici de l’energia com a centre
d’ensenyament musical, per mitjà de procediment obert.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona ( núm. 137 de data 18) i al
perfil del contractant en data 18 de juliol de 2014, es va presentar oferta per la següent
empresa:
-

L’Escola de música de Palafrugell SL

La mesa de contractació es va reunir amb data 5 d’agost de 2014, per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a l’empresa licitadora, donat que complia amb els requisits de capacitat i solvència
establerts al plec de clàusules administratives particulars.
En data 8 d’agost de 2014, es va reunir novament la mesa per l’obertura del sobre 2,
referent a la part de la oferta objecte de valoració segons els criteris sotmesos a judici
de valor. En aquest mateix acte es va acordar sol·licitar informe del Comitè d’experts
per a la valoració de la documentació presentada.
En data 29 d’agost de 2014, el Comitè d’experts va emetre informe en el qual va
realitzar una proposta de valoració dels criteris de forma motivada.
En data 9 de setembre de 2014, la mesa de contractació es va reunir, ratificant la
valoració realitzada pels serveis tècnics.
S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a l’empresa licitadora en relació als criteris subjectes a judici
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de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’Escola de música
de Palafrugell SL.
En data 17 de setembre de 2014, es va requerir a l’Escola de música de Palafrugell
SL, per tal que presentés la fiança definitiva per import de 1.080,00 euros, fet que va
realitzar en data 26 de setembre de 2014.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’Escola de música de Palafrugell SL, amb domicili al
carrer Sant Joan, 21-23 (17200) Palafrugell, la concessió de l’ús privatiu d’una part de
l’edifici de l’energia com a centre d’ensenyaments musicals, de Palafrugell, mitjançant
procediment obert, pel preu de 10.800 euros IVA/any, d’acord amb les demés
condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos
annexes d’aquest acord.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, al BOP de Girona, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a l’empresa interessada el present acord i el seu document annex
amb detall de la puntuació obtinguda.
Quart.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.

3.2 DEVOLUCIÓ FIANÇA, DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
D'OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ANTIC CENTRE DE DIA, COM A
DEPENDÈNCIES DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS A PALAFRUGELL.Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres per a l’adequació de l’antic Centre de Dia, com a dependències
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de l’Àrea de Serveis Socials, a Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta
de Govern Local del dia 31 de maig de 2012, a CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL,
amb CIF: B-17668179, domicili al carrer Pozo Alcón, 5 (17200) Palafrugell.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i l’arquitecte
municipal, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 5.823,35,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.3
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
DE
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE (GASOIL C) PER A LES
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.Aprovació dels plecs de condicions i inici del procediment.Vist l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de
combustible (gasoil C) per a les instal·lacions de calefacció de les dependències
municipals de l’Ajuntament de Palafrugell.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de subministres, de conformitat amb l’article 9 i següents del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de combustible
(gasoil C) per a les instal·lacions de calefacció de les dependències municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, amb un valor estimat de contracte de 371.000,00 euros,
JGL2014/40 de 7 d' octubre de 2014

8

sense IVA ( tipus aplicable del 21%), amb càrrec a les aplicacions pressupostària
següents: 11 920 22103, 33 321 22103, 33 321 22130, 33 321 22140, 33 321 22160 i
52 231 22110.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, i exposar el primer al públic per un termini
de 20 dies, de conformitat amb l’article 277.1 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. L’exposició pública dels plecs es farà simultàniament a
l’anunci de licitació. En el cas de presentació d’al·legacions al mateix es suspendrà el
procediment per tal d’acordar-ne la seva resolució.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP i al perfil
del contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.

3.4 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ENERGIA PER A
CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENT ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE
MÚSICA, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.En data 26 d’agost de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques que han regir el
projecte d’adequació de l’edifici de l’energia per a centre autoritzat d’ensenyament
artístics professionals de música, a Palafrugell, per mitjà de procediment negociat amb
publicitat.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al perfil del contractant en data 26 d’agost de
2014, es va presentar oferta per les següents empreses:
-

Xavier Alsina SA
Arcadi Pla SA
Servei instal·lacions Tècniques Empordà SL “SEITEC”
Promediter SL
Construccions i promocions ANEMCO SL
Construcció i restauració Viñas SL
Artífex Infraestructuras SL
Argón Informàtica SA
TEYCO SL
Inversigna SL

La mesa de contractació es va reunir amb data 18 de setembre de 2014, per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar :
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Requerir a les empreses Construcció i restauració Viñas SL i Argón Informàtica SA,
aportar declaració responsable en la qual es facin constar el termini mig de pagament
de factures a proveïdors en nombre de dies que té l’empresa en el moment de
presentar l’oferta.
Excloure a l’empresa Inversigna SL, per no complir amb els criteris de solvència i amb
la xifra de negocis exigida al plec de clàusules administratives.
Admetre a la resta d’empreses licitadores.
En data 23 de setembre de 2014, es va reunir novament la mesa per l’obertura del
sobre 2, referent a la part de la oferta objecte de valoració segons els criteris sotmesos
a judici de valor. Vist que els requeriments han estat degudament atesos dins del
termini que es va atorgar, s’admeten a les empreses licitadores següents Construcció i
restauració Viñas SL i Argón Informàtica SA, donat que presenten declaració
responsable i compleixen amb el requeriment efectuats i la valoració és la següent:
Oferta
econòmica
(20 punts)

LICITADORS

Termini
Max.
Mesos obra
Anys
20
ofertats (màx. 5 ofertats
punts
punts)

Garantia
obra
RESULTAT
(màx. 5
punts)

Xavier Alsina SA

360.720,00 € 12,40 2

5

3

2

19,40

Arcadi Pla SA

345.536,78 € 13,51 2

5

6

5

23,51

Servei Instal·lacions
Tècniques Empordà 285.110,09 € 19,84 2
SL “SEITEC”

5

6

5

Promediter SL

2,5

6

5

Construccions
i
Promocions ANEMCO 305.878,11 € 17,24 2
SL

5

6

5

Construcció
Restauració
SL

0

345.959,00 € 13,48 3

i
VIÑAS 284.000,00 € 20,00 4

29,84

27,24
6

5
25,00

ARTÍFEX
Infraestructures SL

400.805,83 € 10,04 2

5

6

5

ARGÓN
SA

380.504,20 € 11,14 2

5

7

5

301.405,95 € 17,76 2

5

6

5

TEYCO SL

Informàtica

20,98

20,04
21,14
27,76

S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a l’empresa licitadora en relació als criteris subjectes a judici
de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de Servei Instal·lacions
Tècniques Empordà SL “SEITEC”.
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En data 24 de setembre de 2014, es va requerir a Servei Instal·lacions Tècniques
Empordà SL “SEITEC”SL, per tal que presentés la fiança definitiva per import de
14.255,50 euros, fet que va realitzar en data 3 d’octubre de 2014.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar la no admissió de l’empresa Inversigna SL, per no complir amb els
requisits de solvència exigits al plec de clàusules administratives.
Segon.- Adjudicar a favor de Servei Instal·lacions Tècniques Empordà SL
“SEITEC”SL, amb domicili al Pol.Ind Les Brugueres c. Trefí, 16-18 (17200) Palafrugell,
les obres del projecte d’adequació de l’edifici de l’energia per a centre autoritzat
d’ensenyaments artístics professionals de música, primera fase, planta baixa, de
Palafrugell, mitjançant procediment negociat amb publicitat, pel preu de 285.110,09
euros, sense IVA, amb un termini de l’obra de 2 mesos i garantia d’obra de presentada
de 6 anys.
Tercer.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2
del TRLCSP.
Quart.- Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.

3.5 ÁL.LEGACIONS PRESENTADES PER LA CAMBRA OFICIAL DE
CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA, CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE LA
XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT DEL CARRER MESTRE SAGRERA DE
PALAFRUGELL.- Desestimació.
Vistes les al·legacions presentades, en data 1 d’octubre de 2014, per la Cambra Oficial
de Contractistes d'Obres de Catalunya, contra l’aprovació de l’expedient exposant que
JGL2014/40 de 7 d' octubre de 2014

11

l’article 131 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RD 1098/2001, de 12 d’octubre) estableix que el percentatge aplicables per a
despeses generals serà entre el 13% i el 17% i que el percentatge aplicable al benefici
industrial serà del 6%. En conseqüència demana que es modifiqui el projecte i els
plecs per tal d’adequar el pressupost d’execució per contracte a aquests percentatges.
Atès que data 16 de setembre de 2014 la junta de govern local de l’Ajuntament va
aprovar l’expedient de contractació de les obres d’arranjament de la xarxa municipal
de sanejament del carrer mestre sagrera de Palafrugell. Aquest projecte contempla un
pressupost d’execució per contracte de 114.870,81 euros, en el qual ja s’hi ha sumat
l’import corresponent a Despeses Generals per un percentatge del 12% i el Benefici
Industrial per import del 4%.
Atès que l’aplicació d’aquest percentatges es fonamenta en l’acord de la Junta de
Govern Local adoptat en data 7 de juny de 2012.
En data 6 d’agost de 2014 es va emetre informe de secretaria, amb número 2014/23,
que en unes al·legacions idèntiques es preparava desestimar-les.
Fonaments de dret
I.- Com a qüestió prèvia cal esmentar que la Disposició Derogatòria de la Llei 2/2014,
de 27 de gener va derogar la necessitat d’exposició pública dels plecs de clàusules
administratives particulars dels contractes establerta anteriorment a l’article 277.1 del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local. En conseqüència cal entendre que
els plecs administratius estan aprovats definitivament a partir de l’acord de la junta de
govern de data 16 de setembre de 2014.
L’aprovació de l’expedient de contractació, i els respectius plecs, constitueix un acte de
tràmit qualificat que pot ser impugnat independentment de la resolució final
d’adjudicació del contracte. Per tant, s’ha d’entendre que els al·legacions formulades
constitueixen un recurs de reposició contra l’acord de la junta de govern de data 16 de
setembre de 2014 d’aprovació de l’expedient de contractació.
II.- L’article 131 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre estableix:
Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las
partidas alzadas.
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material
en los siguientes conceptos:
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y
demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los
impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.
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b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de
los supuestos actuales se considere necesario.
En aquest sentit, i com a exemple el Ministeri de Foment ha fixat el percentatge
general aplicable a les obres licitades per aquest Departament ministerial en el 13%
per mitjà de la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el
porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento («B.O.E.» 10 octubre).
Aquest article té caràcter bàsic d’acord amb la Disposició Final Primera, que estableix
que les disposicions del reglament tindran caràcter bàsic a excepció de les
esmentades en la pròpia disposició final. Atès que la referència a aquest article no
consta explícitament com a caràcter NO bàsic, cal entendre que les seves disposicions
tenen caràcter bàsic.
D’acord amb aquests arguments, i atès que la comissió delegada del govern per a
assumptes econòmics no ha modificat els percentatges aplicables ( tot i la greu crisi
que ha patit l’Estat Espanyol), la recurrent entén que el projecte hauria d’haver aplicat
els percentatges referits en el pressupost de les obres.
L’al·legació esmentada no es pot estimar pel que fa a l’Ajuntament de Palafrugell, pels
motius que seguidament s’indiquen:
1.- La disposició final segona del RD 1098/2001, de 12 de octubre estableix que:
Con independencia de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley las
referencias a órganos de la Administración General del Estado contenidas en este
Reglamento deberán entenderse hechas a los que correspondan de las restantes
Administraciones públicas, organismos y entidades comprendidas en el ámbito de
aplicación de la Ley, salvo las que se hacen:
a) Al Ministro de Hacienda en los artículos 53.3, 55.1.a), 115, apartados 2 y 3, y en la
disposición adicional sexta de este Reglamento.
b) Al Ministro de Hacienda y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en
las disposiciones adicionales cuarta y séptima.
c) A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los artículos 50, apartados
1, 2 y 4, 53, apartados 3 y 4 y en la disposición adicional primera de este Reglamento.
d) Al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado en la disposición adicional
quinta de este Reglamento.
2.- El redactat de l’article 131 del RD 1098/2001, de 12 de octubre no concreta com
s’aplicaran els percentatges de despeses generals a l’administració local, ni tampoc
quin serà l’òrgan competent a l’administració local per modificar els percentatges en
cas que por variación de los supuestos actuales se considere necesario.
A l’article esmentat es fa referència a què el percentatge de despeses generals es
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fixarà per cada Departament Ministerial, òrgan que a l’Ajuntament de Palafrugell no
existeix, i que els percentatges es podran modificar per la comissió delegada del
govern per a assumptes econòmics ( òrgan que únicament existeix a l’Administració
General de l’Estat).
3.- L’Ajuntament de Palafrugell va entendre que l’article 131 del RD 1098/2001, de 12
de octubre s’havia d’interpretar en concordança amb la Disposició Final Segona del
mateix reglament, i que, en conseqüència, l’òrgan equivalent a la comissió delegada
del govern per a assumptes econòmics era la junta de govern local.
En conseqüència, i fonamentat amb la davallada d’ingressos que havia patit el
pressupost municipal com a conseqüència de la crisi econòmica, aquest òrgan va
decidir per acord de Junta de Govern Local de 7 de juny de 2012 modificar els
percentatges establerts a l’article 131 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, pels
següents:
- Despeses Generals: 12%
- Benefici Industrial: 4%
4.- Altrament, la jurisprudència que hem pogut consultar, posa de manifest que la
modificació dels percentatges de despeses generals i benefici industrial, quan és
acceptada pels licitadors esdevé un pacte contractual lícit i per tant plenament
aplicable en la seva execució. En aquest sentit es pot consultar la sentència del
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª,
Sentencia de 8 Oct. 1999, rec. 8176/1994, que literalment diu:
La sentencia de instancia consideró que se había producido un error en la elaboración
del presupuesto, al no haberse incluido el 6% en concepto de beneficio industrial, pero
entendió que, no obstante, no procedía estimar el recurso, porque «si el demandante
no estaba conforme con el presupuesto de la contrata debió impugnar las bases de la
subasta, pero desde el momento que participó sin objeción de ningún tipo aceptó
como precio de la contrata el que figuraba en el B.O.P. de 21-06-1989».
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes
d'Obres de Catalunya, pels motius esmentats a la part expositiva d'aquest acord.

4.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
4.1 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.
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•

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 :
Primer.- Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 4
persones, les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
AMH
DTL
YW
PI

Adreça
C MOSSEN CINTO VERDAGUER,
3 P01 17200 PALAFRUGELL
PL CAN MARIO, 12 Esc B P02 1
17200 PALAFRUGELL
C RAJOLA, 62B P03 2 17200
PALAFRUGELL
PL
PALMERES,
47
17200
PALAFRUGELL

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
PER DANYS FÍSICS, INTERPOSADA PEL SENYOR JORDI DE GEA LLORET.
Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de dos mil dos-cents noranta-nou euros amb noranta-sis cèntims (2.299,96 €),
interposada pel senyor Jordi de Gea Lloret, amb data d’entrada 23 de juny de 2014 i
número de registre 8580, pels danys físics patits pel recurrent com a conseqüència,
segons ell, d’una caiguda al carrer de la Font, a Palafrugell, el dia 5 de maig de 2014.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, sense que transcorregut el termini concedit
formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per la part reclamant l’obertura d'un període de prova, ni
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s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès el contingut de l’informe emès per la Cap de l’Àrea de serveis municipal en data 8
de juliol de 2014, que indica textualment:
“ Que no consta a l’àrea de Serveis cap registre d’aquesta caiguda ni cap comunicat o
avís sobre el mal estat del paviment.
Que feta una inspecció in situ al lloc en data d’avui comprovem que els panots estan
aixecats i es procedirà a reparar en breu per part del servei de manteniment de la via
pública. ...”
Atès que d’acord amb el reportatge fotogràfic efectuat en data 12 d’agost de 2014, que
consta a l’expedient administratiu, es constata que es va procedir a la reparació del
paviment de la vorera aixecat, en el moment de tenir coneixement dels desperfectes
existents.
Atès que la jurisprudència en relació als fets objecte d’aquesta reclamació, ha vingut
sostenint que no es pot demanar a l’administració una activitat consistent en mantenir
de forma constant, a cadascuna de les instal·lacions i serveis públics que gestiona, en
un estat absolutament impecable, per la qual cosa cal reconduir la idea de
funcionament normal a uns estàndards de qualitat determinats que seran els
estàndards exigibles pel ciutadà, i si la mateixa administració no fixa aquests
estàndards, caldrà deduir-los de forma casuística a partir d’allò que sigui raonable i
pressupostàriament sostenible, i en allò que superi aquests estàndards haurà de ser el
ciutadà el que ha d’assumir els riscos inherents a les seves activitats.
Atès que, així mateix, en relació al nexe causal la jurisprudència ve considerant que
una interpretació laxa de l’esmentat precepte, fins a convertir a les administracions en
asseguradores de tots els riscs socials, donada l’amplitud dels serveis municipals que
es presten i de les competències que ostenten, és la més pertorbadora per una
correcte realització i progressiva ampliació dels esmentats serveis públics, doncs el
principi de solidaritat de riscs que batega en el sistema de responsabilitat patrimonial
de l’Administració, amb el fi d’aconseguir un millor repartiment de beneficis i càrregues
socials, pot veure’s frustrat amb interpretacions extensives del requisit del nexe causal,
encara que sigui per raons tant ateses jurídicament com és la d’evitar que una persona
que ha patit una greu deterioració quedi desvalguda.
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret, no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest ajuntament, ja que en cap
moment han quedat acreditats els fets que varen servir de base per interposar aquesta
reclamació i, en tot cas, la responsabilitat correspon a la pròpia actuació del reclamant,
ja que aquest havia de desplaçar-se amb la precaució mínima necessària que el lloc
exigia, sense que per tant existeixi relació de causalitat entre el funcionament del
servei públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
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de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
pel senyor Jordi de Gea Lloret.

5.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INTERPOSADA PER LA SENYORA MARINA BOIX CARABÚS, PELS PERJUDICIS
CAUSATS PER UN SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFRUGELL.
Estimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de cent trenta-nou euros amb seixanta-sis cèntims (139,66 €), interposada per la
senyora Marina Boix Carabús, amb data d’entrada 1 de juliol de 2014 i número de
registre 8855, pels perjudicis causats per agents de la policia local durant un servei, al
haver utilitzat els extintors del seu negoci, per intentar extingir un incendi que s’havia
declarat en un vehicle estacionat davant de l’establiment, la qual cosa va comportar
que va haver de recarregar el extintors que s’havien utilitzat.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, sense que transcorregut el termini formulés
al·legacions.
Atès el contingut de l’informe emès pel sergent de la Policia Local en data 30 de juliol
de 2014, que indica textualment:
“ ... Que el dia 23 de juny de 2014 a les 13:19 hores, es va incendiar un vehicle per
motiu d’una fallida elèctrica fortuïta davant del mur de contenció del Càmping Tamariu.
Que en el decurs de l’extinció del sinistre i prèviament a l’actuació de les dotacions de
bombers, es varen utilitzar tres extintors en total, dos dels quals els varen facilitar els
responsables del càmping. Els extintors que es varen utilitzar i que formen part de
l’equip d’extinció del Càmping Tamariu són:
-

Un extintor de pols de 6 Kg.
Un extintor de pols de 50 Kg. ...”

Atès que l’import de la reclamació efectuada ascendeix a cent trenta-nou euros amb
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seixanta-sis cèntims (139,66 €).
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada per la senyora Marina Boix Carabús, per un import total de cent trenta-nou
euros amb seixanta-sis cèntims (139,66 €) i, en conseqüència, procedir al seu
pagament prèvia comunicació del número de compte corrent al qual haurà de ser
abonada aquesta quantia.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats, a la Tresoreria municipal i
a l’Àrea d’intervenció per al seu coneixement i als efectes oportuns.

6.- IPEP
6.1 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2014.
(AODL).
Vista l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2014 del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la presentació de sol·licituds de
subvencions per als programes de suport al desenvolupament local, i en concret la
base 51 b., per pròrroga de la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament
local.
Atesa la possibilitat que aquesta subvenció ofereix per seguir treballant en l’aplicació
de polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica, cercant un
desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat,
equitatiu i sostenible possible.
Vist l’informe de data 9 de setembre de 2014 del gerent de l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell que proposa la sol·licitud de pròrroga de subvenció d’un
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per a la convocatòria 2014.
Vist el Pla de Treball anual AODL 2014, que presenta l’agent d’ocupació i
desenvolupament local Ivonne Navales Rubio, per a l’Institut de Promoció Econòmica
de Palafrugell.
Atesa la base 58 de la mateixa Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, que estableix com
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a quantia total de la subvenció fins a un 80% del cost salarial total anual, inclosa la
cotització empresarial a la Seguretat social de l’Agent d’ocupació i desenvolupament
local amb un topall màxim de 27.045,55 euros per a cada contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Treball presentat “Pla de treball anual AODL 2014”
Segon.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga de contractació d’un agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), mitjançant de convocatòria de subvenció 2014 del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que presenta la següent distribució de costos: cost
total anual previst 33.806,93 € ; subvenció sol·licitada 27.045,55 €.
Tercer.- Notificar el present
Desenvolupament Local.

acord

a

l’Institut

de

Promoció

Econòmica

i

7.- RENDES
7.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
7.1.1 RECLAMACIÓ. KHALID HADDOUTI CHANAN APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12650 de data 24 de setembre del
2014, presentada pel senyor KHALID HADDOUTI CHANAN, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 del
rebut pagat número 676446 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, del vehicle matrícula B-3832-LT, al.legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2014.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
•1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
• 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
• 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Khalid Haddouti
Chanan, tal com segueix a continuació:
JGL2014/40 de 7 d' octubre de 2014

19

Exercici

Número rebut Concepte

2014

676446

Matrícula

Impost sobre Vehicles de B-3832-LT
Tracció Mecànica

Import
retornar

a

39,85 €

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
d’Intervenció i tresoreria.

7.1.2 RECLAMACIÓ. R M F S. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLE PER
MINUSVALIDESA. DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12743 de data 25 de setembre del
2014, presentada per la senyora R M F S en la qual sol.licita l’exempció en concepte
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -3134-GCG,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies
esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats a transportar-les. Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors
no són aplicables als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un
vehicle simultàniament. A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren
persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent “
Vist l’article 4t punt 3 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, el qual diu textualment:
1. Gaudiren d’exempció en l’impost els vehicles establerts a l’article 92.1 El Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, amb les següents particularitats:
3.Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu hauran de
presentar original i fotocòpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques
tècniques i de la resolució oficial del grau de minusvalidesa. L’interessat haurà
d’adjuntar a la seva sol.licitud declaració del titular discapacitat manifestant que no té
reconeguda l’exempció per l’altre vehicle de la seva propietat i que el vehicle es
destinarà al seu us exclusiu.
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Atès que es comprova que el permís de circulació consta a nom del senyor José
Casas Serra.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -3134-GCG a nom de la senyora R M F S.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.3 RECLAMACIÓ LUIS BATLLE APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI-4809-BN a nom del senyor BATLLE
SALARICH, LUIS, on es comprova que l’esmentat vehicle és va donar de baixa
definitiva en data 26 de setembre de 2.014.
Atès que es comprova en data 29 d'abril de 2014, es va cobrar el rebut núm. 670.555
mitjançant ingrés bancari per un import de 65,21 Euros---------en concepte d’IVTM
( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent a l’any 2014 i a nom del
senyor BATLLE SALARICH, LUIS.
Atès que es comprova que el senyor BATLLE SALARICH, LUIS no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor BATLLE
SALARICH, LUIS, per import de SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS----------16,30 Euros---------- en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ).
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessat, a l’Àrea de Recaptació i a la
Tresoreria Municipal per els efectes que correspongui.

7.1.4 RECLAMACIÓ. MAPFRE VIDA S.A. ANUL.LACIÓ TAXA OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.224 de data 15 de setembre
del 2014, presentada pel senyor Juan Antonio Sevillano com a representant de la
societat MAPFRE VIDA S.A. (NIF A8369377), per la qual sol.licita la revisió del rebut
pendent 731468 de l’exercici 2014 en concepte de Taxa per Ocupació de la Via
Pública per la instal.lació d’una unitat mòbil de diagnosi els dies 10 i 11 de juliol situada
al carrer Frederic Martí Carreras, número 2, al.legant que van sol.licitar per una
superfície de 30 m2 i només van utilitzar 5 m2.
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Vist l’informe emès pel sotsinspector en cap de la Policia Local de data 22 de
setembre de 2014, el qual diu textualment:
“ D’acord amb la vostra sol.licitud amb referència a l’encapçalament en la qual ens
demanàveu que informéssim sobre els metres de via pública que va ocupar l’empresa
Mapfre els passats dies 10 i 11 de juliol de 2014, us informo que s’ha consultat els
caps de torn d’aquests dies i efectivament l’empresa Mapfre només va ocupar uns 5
m2. “’
Atès que és procedent la baixa del rebut pendent número 731468 a nom de Mapfre
Vida S.A. i l’aprovació d’una nova liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
societat MAPFRE VIDA S.A. amb NIF A8369377, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
rebut

10 i 11 juliol 731468
2014

Concepte
Taxa Ocupació
Pública

Objecte Tributari

Import

Via C/ Frederic Martí 684,00 €
Carreras, 2

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat Mapfre Vida S.A. en
concepte de la Taxa per Ocupació de la Via Pública la qual no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa, tal com es detalla seguidament:
Concepte

Superfície

Dies

Tarifa

Total

Taxa OVP

5 m2

2

11,40€/dia

114,00 €

Tercer.- Notificar a la persona interessada i a l’Àrea de Serveis, intervenció i
tresoreria.

7.1.5 RECLAMACIÓ DAHNOUN DAHNOUN MOHAMED, BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11410 presentada el 27 d'agost
de 2014 pel senyor DAHNOUN DAHNOUN MOHAMED, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 3004126EG1430S0007BP, carrer Carrilet, 24 Esc. 1 01
3, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
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condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3004126EG1430S0007BP, carrer Carrilet, 24 Esc. 1 01 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 695472/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor DAHNOUN (núm. 734978),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

7.1.6 BAIXA MATRICULA LLAR D'INFANTS U.F. 137
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 1 de
setembre de 2014 que diu literalment:
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1.- En data 1/09/2014 la família L C va presentar la renúncia de plaça per curs 20142015.
2.- Per error administratiu se li ha emès la matrícula corresponent al curs 2014-2015.
3.- La família L C demana que se li faci retorn de l'import dels 171,30 euros en
concepte de la reserva de plaça.
Vist l’article 8è de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants relatiu
a les normes de gestió que diu:
1.- La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual.
2.- Les modificacions i/o baixes s'hauran de presentar per escrit i tindran efectes pel
mes següent al que es presenti. De manera extraordinària i només per a la mensualitat
del mes de setembre, en cas que la modificació i/o baixa es presenti abans del primer
dia lectiu tindran efecte pel mateix mes de setembre.
3.- Amb el primer rebut mensual s'haurà de fer efectiu conjuntament amb la matrícula
anual.
4.- En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la
matrícula es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei.
En cas de baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el
trimestre de baixa de servei.
Atès que segons es comprova que la matrícula corresponent al curs 2014-2015 resta
pendent a la Tresoreria Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Belluguets l’alumne M L C (U.F 137) amb
efectes 1 de setembre de 2014.
Segon.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal la liquidació amb número de rebut
733.115 en concepte de matricula de la Llar d’Infants Belluguets a nom de MANUEL
LÓPEZ GÁMEZ d'import 171,30 €.

7.1.7 RECLAMACIÓ MODIFICACIÓ ACORD JGL 30/09/14 BUILDINGCENTER SAU
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2014,
ratificant en el seu primer punt el següent: “Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a
nom de BUILDINGCENTER, SAU , amb NIF núm. A63106157 per un import de
QUATRE MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS---------4.145,60 Euros, en concepte d'ICIO 3.746,56 Euros i Gestió de runes 351,24 Euros
previ retorn de l'original de la carta de pagament de 20 de juny de 2014.
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Atès que l'import expressat es incorrecte, per quan la suma dels dos conceptes
correctes es de 4.097,80 Euros.
Atès que es comprova que la societat BUILDINGCENTER, SAU, té un deute amb la
recaptació municipal en fase executiva i en concepte de Multes Coercitives i
Execucions Subsidiàries.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el punt primer de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data
30 de setembre de 2014, quedant de la següent manera:” Aprovar la devolució
d'ingressos indeguts a nom de BUILDINGCENTER, SAU , amb NIF núm. A63106157
per un import de QUATRE MIL NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS----------4.097,80 Euros, en concepte d'ICIO 3.746,56 Euros i Gestió de
runes 351,24 Euros previ retorn de l'original de la carta de pagament de 20 de
juny de 2014.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts 687.252,
687.688, 688.296, 730.417 i 731.602.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i a la Tresoreria
municipal pels efectes oportuns.

7.1.8 RECLAMACIÓ MANUELA HERNÁNDEZ FRANCÉS, ANUL·LACIÓ
RECÀRREC DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'ANY 2013.Desestimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 11483, de data 28 d'agost de 2014,
presentada per la senyora MANUELA HERNÁNDEZ FRANCÉS (38056421T), on
sol·licita l'anul·lació del recàrrec en l'Impost sobre béns immobles de l'any 2013, en
relació a les finques amb referència cadastral 3501119EG1430S0104ZD i
3501119EG1430S01103BO, al·legant que ella no sabia que la seva germana no els
havia pagat dins el termini de voluntària.
Vistos els articles 35.7 i 39.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que diuen textualment:
Art. 35.7 Obligats tributaris
7. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d’una
obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració
tributària al compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi
expressament altra cosa.
Les lleis poden establir altres supòsits de solidaritat diferents del previst en el paràgraf
anterior.
Quan l’Administració només conegui la identitat d’un titular practicarà i notificarà les
JGL2014/40 de 7 d' octubre de 2014

25

liquidacions tributàries a nom d’aquest, qui vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la
seva divisió. A aquest efecte, perquè procedeixi la divisió serà indispensable que el
sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament,
així com la proporció en què cada un d’ells participi en el domini o dret transmès.
Art. 39.1 Successors de persones físiques
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents se transmetran
als hereus, sense prejudici del que estableixi la legislació civil quant a l’adquisició de
l’herència.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció i
Recaptació.

7.1.9 BAIXA SERVEI LLAR D'INFANTS BELLUGUETS I REBUTS PENDENTS U. F.
107
Vista la instància amb número de registre d'entrada 12009 de data 9 de setembre de
2014 presentada per la senyora SONIA MARIA CASTILLO ÁVILA sol·licitant la baixa
de la plaça de la Llar d'Infants Belluguets corresponent al curs 2014-2015 atès que ja
es veuen obligats a renunciar a la plaça per motius personals.
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 9 de
setembre de 2014 que diu literalment:
1.- Que en data 09/09/2014 la família de K D G C va presentar la renúncia de plaça pel
curs 2014-2015.
2.- Des de l'administració ha rebut avís de liquidació de la taxa de llar d'infants.
3,.- La família de K D G C demana que es tingui en compte la seva petició de renúncia
de plaça.
Vist l’article 8è de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants relatiu
a les normes de gestió que diu:
1.- La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual.
2.- Les modificacions i/o baixes s'hauran de presentar per escrit i tindran efectes pel
mes següent al que es presenti. De manera extraordinària i només per a la mensualitat
del mes de setembre, en cas que la modificació i/o baixa es presenti abans del primer
dia lectiu tindran efecte pel mateix mes de setembre.
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3.- Amb el primer rebut mensual s'haurà de fer efectiu conjuntament amb la matrícula
anual.
4.- En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la
matrícula es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei.
En cas de baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el
trimestre de baixa de servei.
Atès que segons es comprova que resten pendents a la Tresoreria Municipal els
següents rebuts en concepte d'assistència al servei de la Llar d'Infants Belluguets a
nom de SONIA MARIA CASTILLO AVILA:
N. REBUT

CONCEPTE

IMPORT

733076

Matrícula curs de 2014-2015

171,30 €

733518

Mensualitat setembre 2014

157,96 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa del servei de la Llar d'Infants Belluguets l'infant K D G C pel
curs 2014-2015.
Segon.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal els següents rebuts en concepte
d'assistència al servei de la Llar d'Infants Belluguets a nom de SONIA MARIA
CASTILLO AVILA:
N. REBUT

CONCEPTE

IMPORT

733076

Matrícula curs de 2014-2015

171,30 €

733518

Mensualitat setembre 2014

157,96 €

7.1.10 RECLAMACIÓ SUSANA ROUCO BERMUDEZ. NOVES LIQUIDACIONS
AIGUA PERIODES 2014/01 I 2014/02. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 15 de maig de 2014 presentada per la Sra. SUSANA ROUCO
BERMUDEZ, sol·licitant la revisió de les liquidacions d’aigua, amb núm. de pòlissa
8802469, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe, referent a la reclamació a nom de
SUSANA ROUCO BERMUDEZ, del cr. Mas Gras nº35 2º 4ª de Palafrugell, els
informem:
Que s´han facturat 128m3 en la liquidació del període 2014/01 quan
s'haurien
d'haver facturat 21m3, i 42m3 en la liquidació del període 2014/02 quan s'haurien
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d'haver facturat 21m3, degut a un error en la lectura del comptador. Procedim a fer els
càlculs que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2014/01
- lectura errònia 128 lectura correcta 21
- facturats 128m3 i s´haurien d'haver facturat 21m3
2014/02
- lectura correcta 42
- facturats 42m3 i s´haurien d'haver facturat 21m3

En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2013/04 i 2014/01 per
un import de 810,70€
El rebut 2014/02 ha estat enviat al compte de l'abonat en data 29/7/14 i encara està en
procés de devolució, per tant no podem certificar que estigui liquidat a data d'avui.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua que
consten pendents de pagament, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8802469

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

606,09 €

2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

106,49 €

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 88022469

2014-01

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

69,21 €
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2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

69,81 €

Tercer.- L’ ingrés de les noves liquidacions amb el consum correcte per import total de
139,02 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.

7.1.11 RECLAMACIÓ JOAQUIM VILAHUR APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CEMENTIRI
Vista la resolució de l'alcaldia núm. 2014/2079 de data 20 d'agost de 2014, en la qual
s'anul·la la resolució de l'alcaldia núm. 2014/1039, per la qual es concedia el canvi de
titularitat del nínxol de la via H Fila 15 Pis 1 a favor del senyor JOAQUIM VILAHUR
BUSQUETS i s'autoritzava al titular correcte el senyor FRANCESC MAS GARCIA.
Atès que en data 05 de setembre de 2014, es va pagar el rebut núm. 731432 a nom
del senyor VILAHUR BUSQUETS, JOAQUIM, per un import de 25,30 euros, segons la
resolució de l'alcaldia núm. 2014/2079 i en concepte de Taxa Cementiri municipal.
Atès que es comprova que el senyor VILAHUR BUSQUETS, JOAQUIM no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor VILAHUR
BUSQUETS, JOAQUIM per un import de VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS ---------25,30 euros, en concepte de Taxa per conservació de cementiri
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
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Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la Recaptació i a la Tresoreria
municipals, pels efectes oportuns.

7.1.12 RECLAMACIÓ JOSE MARIA CORIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS GUALS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10931 de data 13 d'agost de 2014,
presentada pel senyor CORIS COMAS, JOSEP MARIA, en la qual sol·licita l'anul·lació
de la Taxa per entrada de vehicles de l'immoble situat en el carrer Mestre Sagrera,
núm. 72 i que dona al carrer Torroella núm. 117, així com la devolució dels rebuts
pagats des de l'any 2010.
Vist l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats, en data 15 de setembre
de 2014, segons el qual es desprèn que en el carrer Torroella núm. 117 no existeix
cap entrada de vehicles.
Atès que es comprova que el senyor CORIS COMAS, JOSEP MARIA 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 CORIS COMAS,
JOSEP MARIA, en concepte de Taxa per entrada de vehicles per un import de---------CENT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS-----100,80 euros, segons el detall següent:
ANY

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

2014

722.266

Taxa entrada de vehicles – cr Torroella, núm. 117

25,20

2013

629.508

Taxa entrada de vehicles – cr Torroella, núm. 117

25,20

2012

561.082

Taxa entrada de vehicles – cr Torroella, núm. 117

25,20

2011

490.724

Taxa entrada de vehicles – cr Torroella, núm. 117

25,20

TOTAL.......................................:

100,80

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord l'interessat, a la
Recaptació i Tresoreria Municipals.

7.1.13 RECLAMACIÓ R M
MINUSVALIDESA.ESTIMACIÓ

Q

F

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 12680 de data 24 de setembre del
2014, presentada per la senyora R M Q F en la qual sol.licita l’exempció en concepte
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -3855-FJJ,
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al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -3855-FJJ, 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 -3855-FJJ a nom de la senyora R M Q F amb efectes
de l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora R M Q F, tal
com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut Concepte

2014

682103

Matrícula

Impost sobre Vehicles Tracció -3855-FJJ
Mecànica

Import
retornar

a

61,95 €

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.14 RECLAMACIÓ NORD
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM
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Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12463 de data 19 de setembre de 2014,
presentada pel senyor CHAFIK NORD EDDINE, en la qual sol·licita la devolució de la
part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent
al vehicle amb matrícula GI4505AP, al·legant que el va donar de baixa definitiva en
data 18 de setembre de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI4505AP on es comprova que l’esmentat
vehicle és va donar de baixa definitiva en data 18 de setembre de 2.014.
Atès el que diu l'article 5è punt 3. de l'ordenança fiscal número 2. impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que diu textualment el següent:” Article 5è.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes
temporals única i exclusivament es prorratejarà l'impost, i causarà baixa del
padró, en els supòsits de substracció o robatori del vehicles, i serà requisit
indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o robatori del
vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist que en data 30 d'abril de 2014, es va pagar el rebut núm. 672.401 per un import
de 65,21 Euros, a nom del senyor CHAFIK NORD EDDINE i en concepte d’IVTM
corresponent a l’any 2014.
Atès que es comprova que CHAFIK NORD EDDINE no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor CHAFIK NORD
EDDINE, per un import de SETZE EUROS AMB TRENTA CÉNTIMS-------16,30 €--en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la
Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

7.1.15 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS L'ILLA.
LIQUIDACIONS AIGUA DEL PERÍODE 2013/02 AL 2014/01. ESTIMACIÓ.

NOVES

Vistes les instàncies presentades per la COMUNITAT DE PROPIETARIS L’ILLA amb
NIF H17266412, amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 663 i 3308, en data 16
de gener i 7 de març de 2014, sol·licitant la revisió de les últimes liquidacions, amb
núm. de pòlissa 8742479, al·legant excés de consum.
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Vist l’informe emès per SOREA sobre la comprovació de les diferències de consum
detectades en els apartaments l’ Illa, domiciliats en el carrer Chopitea núm. 35-53 de
Palafrugell, entre la suma dels comptadors domiciliaris i el comptador general de la
propietat, queda demostrat amb la instal·lació de nous comptadors que hi ha una
diferència de consum en un trimestre de 17 m3.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua que
consten pendents de pagament , d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8742479

2013-02

LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

2013-03

222,83 €
LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

2013-04

1.380,04 €
LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

2014-01

1.865,70 €
LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

1.156,20€

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 8742479

2013-02

LIQUIDACIÓ
FACTURADA
66,11 €
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TOTAL REBUT

2013-03

LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

2013-04

66,11 €
LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

2014-01

66,11 €
LIQUIDACIÓ
FACTURADA

TOTAL REBUT

66,11 €

Tercer.- L’ ingrés de les noves liquidacions amb el consum rectificats per import total
264.44 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.

7.1.16 RECLAMACIÓ JOSE ESTEVA EXCLUSSIÓ PAGAMENT ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS DESETIMAR
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10404 de 1 d'agost de 2014, presentada
pel senyor ESTEVA LLONCH, JOSE, en la qual sol·licita la exclusió del pagament
subsidiari de la Taxa per la recollida d'escombraries industrials, de l'immoble situat al
carrer Sant Sebastià, 57-B Palafrugell, al·legant la condició de propietari, la rescissió
del contracte de lloguer i l'incompliment de pagament per part del llogater.
Atès l'informe emès per l'inspector de la via pública i activitats en data 17 de setembre
de 2014, que diu textualment el següent: “Realitzada comprovació in situ i material
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s'acredita que s'ha pogut observar que no hi ha cap activitat comercial a la finca
objecte de la inspecció, ja que es pot observar com es troba buida i tancada al públic.”
Vistos els articles 10è punt 6. i 14è punt 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que diuen el
següent: “
Article 10è. Subjectes passius
6. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 14è. Declaració i ingrés
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que resta pendent de pagament el rebut núm. 726.026 a nom del senyor
ESTEVA LLOCH, JOSEP en concepte de Taxa per escombraries industrials del
l'immoble situat en el carrer Sant Sebastià núm. 57 Local B, corresponent a l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada pel senyor ESTEVA LLONCH, JOSE.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 726.026.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor ESTEVA LLONCH, JOSE, en
concepte de Taxa per escombraries industrials, segons el detall següent i la qual no
s'haurà de fer efectiva fins la seva notificació expressa:
ANY CONCEPTE

IMPORT

2014 1er, 2n i 3r Trimestres de 2014 cr. Sant Sebastià núm. 57 Local B - Palafrugell
3.1.- Comerços al detall de tot tipus que no es dediquin
a la venda o consum d'aliments o begudes – 4 punts x
58,48 x 3 Trimestres de 2014 = 175,44
175,44
Quart.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipal,
pels efectes oportuns.

7.1.17 RECLAMACIÓ INES GOMEZ PORCEL. DEVOLUCIÓ LIQUIDACIONS AIGUA
2011/03 AL 2013/03. NOVES LIQUIDACIONS A NOM DE BANKIA SA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada per la Sra. INES GOMEZ PORCEL en data 1 d’agost de
2014 sol·licitant la devolució de les liquidacions d’aigua dels períodes 2011/01 al
JGL2014/40 de 7 d' octubre de 2014

35

2013/03 del contracte núm. 4457614 al·legant que s’ha produït un error i que no és la
titular del contracte.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància, a nom de INÉS GOMEZ PORCEL del Cr. Tramuntana
7 B-7 de Begur sol·licitant la devolució dels rebuts cobrats al seu compte
corresponents als trimestres 2011/01 a 2013/03, per un import total de 606,94 euros,
del contracte 4457614 de Palafrugell.
Un cop revisat el contracte hem de notificar que els rebuts del 2011/01 al 2013/03 han
estat pagats per el núm. de compte que pertany a la Sra. Inés Gomez Porcel.
Els informem que aquest núm. de compte va ser introduït per error en el contracte
4457614 en data 2/02/2011, que la Sra. Gomez no té res a veure amb la finca del
carrer Marçal de la Trinxeria 48 B/C A-4-5 corresponent a aquest contracte que figura
a nom de Flora Rodriguez Tamarit i que ella ha fet efectius els rebuts.
Que la Sra Gomez paga els rebuts corresponents al seu subministrament de Begur i
per tant sol·licita la devolució dels rebuts pagats erròniament per un import de
606,94€.”
I vist que el titular d'aquest immoble des de l'1 de març de 2011 és BANKIA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, corresponent als rebuts cobrats
indegudament, per import de 606,94 euros a favor de la Sra. Inés Gómez Porcel els
quals seran ingressats en el compte corrent de la interessada.
Segon.- Aprovar unes noves liquidació en concepte de subministrament d’aigua, a
nom de BANKIA, amb CIF G28029007, amb domicili fiscal C/Carlos Martin Alvarez, 21
L5 Gestoria Pinos XXI SL amb CP 28018 de Madrid, per import de 606,94 euros.
Tercer.- Notificar les liquidacions a BANKIA per import de 606,94 euros, que 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.
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Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i als interessats.

8.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
8.1 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

2014 20 231 62500

7.094,23

2014 81 130 63200

2.750,33

2014 81 130 22104

11.882,20

2014 72 170 64000

1.299,99

2014 73 430 21200

2.069,16

2014 33 321 21200

3.234,87

2014 11 920 63200

1.157,29

2014 21 150 61905

3.517,80

2014 21 150 61905

6.300,91

2014 46 335 22604

9.377,50

2014 46 335 22604

2.722,50
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Text lliure
MECA CENTRE SL. COMPRA EQUIPAMENT
PORTATILS AMB ARMARI I COMPLEMENTS EN
EXECUCIO ACTUACIO 4.3 DEL PROJECTE (PB)
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES J.MAYOLA
SL.
MOTORITZAR
PORTA
BASCULANT
GARATGE (PO)
SILLER RAMOS FRANCESCA. UNIFORMITAT
POLICIA LOCAL. JAQUETES, CAMISES I POLO
HIVERN (PO)
GALANTHUS CENTRE ESTUDI. DIAGNOSI I
PLA ACTUACIONS GESTIO DE FLORA
INVASORA AL FAR DE ST SEBASTIA I A CALA
PEDROSA (MA)
GA HOTELIER SC. REPARACIO CAMERA
FRIGORIFICA ESCORXADOR (AS)
SERVEI INSTAL·LACIONS TECNIQUES SL.
INSTAL·LACIÓ ACUMULADOR D'AIGUA LLAR
INFANTS BELLUGUETS (AS)
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO
SL. REFORÇ ESTRUCTURAL MUSEU DEL
SURO (UR)
PERE GIRALT SAGRERA SA. MUR CARRER
PELLA I FORGAS (UR)
ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SL.
CONSTRUCCIO WC PUBLIC CARRER LLADO
DE CALELLA (UR)
BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA TECNICA
20È FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA (DEL 9
AL 12 D'OCTUBRE DE 2014 )(CU)
BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA TECNICA
STREET JAZZ COSTA BRAVA 13 I 14 DE
SETEMBRE DE 2014 )(CU)
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TOTAL RELACIO

51.406,78

8.2 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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/104 per un
import total de 160.248,91 euros.
Aplicació

Import

17.631,22
2014 12 934 22709 1.653,60

2014 81 130 22710 15.977,62

2014 33 321 61900 12.450,90

2014 71 161 22101 8.753,72

22.044,80
2014 12 011 91300 21.898,39
2014 12 011 31000 146,04
2014 12 934 22610 0,37

7.399,73
2014 11 920 22100 2.771,15

2014 31 924 22100 533,14

2014 71 165 22100 3.539,95

2014 73 430 22100 555,49
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XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES DE JULIOL 2014
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES DE JULIOL 2014
J SERRADELL SL. MILLORES DUES AULES
DE PREESCOLAR CEIP TORRES JONAMA
(UR)
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. CANO ACA
SEGON TRIMESTRE 2014 (RM)

BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2006 (5201)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2006 (5201)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2006 (5201)

ENDESA
ENERGIA
ENLLUMENAT PUBLIC
MES D'AGOST 2014
ENDESA
ENERGIA
ENLLUMENAT PUBLIC
MES D'AGOST 2014
ENDESA
ENERGIA
ENLLUMENAT PUBLIC
MES D'AGOST 2014
ENDESA
ENERGIA
ENLLUMENAT PUBLIC

XXI.
FACTURACIO
I DEPENDENCIES
XXI.
FACTURACIO
I DEPENDENCIES
XXI.
FACTURACIO
I DEPENDENCIES
XXI.
FACTURACIO
I DEPENDENCIES
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MES D'AGOST 2014
2014 71 155 21001 91.968,54

TOTAL

PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE SETEMBRE
2014

160.248,91

8.3 CONVENI COL·LABORACIO AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
L'ASSOCIACIÓ DE CARNISSERS I TRACTANTS DE BESTIAR

I

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
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 2014 com a màxim un dèficit del
servei de 11.500 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 88,85% 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
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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 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) 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.
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.”
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 30/95:
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 2014.
Segon.- Autoritzat a l'Alcalde per a la signatura del referit conveni.

8.4 REINTEGRAMENT EN CONCEPTE DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER DUR
A TERME LES ACTUACIONS DEL PLA EXTRAORDINARI LOCAL D'OCUPACIÓ
EXPEDIENT PEOL/2010/0197. ESTIMACIÓ.
Vista la Resolució de l’expedient de revocació parcial i de reintegrament de la
subvenció atorgada, corresponent a la realització de plans extraordinaris d’ocupació
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local (Projecte Impuls Treball) amb núm. d’expedient PEOL/2010/0197.
Atès que es comprova que es va fer efectiu el cobrament de la subvenció, per un
import total de 402.142,50 euros, .
Atès que d’acord amb les Bases de la subvenció, en cas que l’import subvencionable
sigui inferior a la subvenció atorgada, s‘haurà de procedir a reintegrar l’excés
Atès que s’ha justificat un import de 389.364,55 euros consta un excés reintegrable
d’import 12.777,95 €, que deriva del següent detall:
Programa
Projecte
Impuls Treball

Subvenció
Atorgada

Subvenció
Rebuda

Subvenció
justificada

IMPORT
A
REINTEGRAR

402.142,50 €

402.142,50 €

389.364,55 €

12.777,95 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos al Servei d’Ocupació de Catalunya, en
concepte de excés reintegrable per import de 12.777,95 euros, corresponent a la
subvenció exp. PEOL/2010/0197.
Segon.- Aprovar la despesa al Servei d’Ocupació de Catalunya en concepte de
comput d’interessos legals per import de 257,66 euros a càrrec de l'aplicació
12.934.35200, que s'haurà de fer efectiu de manera simultània al pagament de l'import
establert en el punt primer del present acord..
Tercer.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i a la
Tresoreria Municipal.

FELICITACIONS.S'acorda per unanimitat trametre una carta de felicitació als organitzadors de
l'Oncotrail, als voluntaris i a tots els equips participants.

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.
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