ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21
D' OCTUBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/42
Dia i hora: 21/10/2014 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
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Gómez, s'incorpora a la sessió quan s'estava
tractant el punt número 2.2.2 de l'ordre del dia; el regidor senyor Rocas quan es
tractava el punt número 3.1; i el regidor senyor Pujol en el punt número 4.2.

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:
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- JGL2014/41 Ordinària 14/10/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 338/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2493/14 de data 6 d’octubre de 2014, es
va concedir la llicència de primera utilització d’edificis a la societat Servioil Costa
Brava, S.L., en relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 338/13,
concedida per acord de Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2014 per a la
construcció d’una unitat de subministrament de combustible i una zona de rentat de
vehicles, situats al carrer Cadaquès número 9-17, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 6 d’octubre de 2014.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 10.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 7 de febrer de 2014,
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Retornar la garantia de 10.000.-€ dipositada en aquest ajuntament per la
societat Servioil Costa Brava, S.L, donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 338/13, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de
compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la societat Servioil Costa Brava, S.L., i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 476/14.- 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
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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: CASACUBERTA*GRAS,JOAQUIM
Obra Reforma estructural d´habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Pals, 43
Població: PALAFRUGELL
Expedient 476/14
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Josep Mª Aguiló Ratto
Núm. Visat: ---P.E.M.: 3.456,34 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 134,8 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 455/14.- 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: GIFREU*FERRER,JOSE
Obra construcció plataforma elevadora vertical
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Carrer: Torres Jonama, 10
Població: PALAFRUGELL
Expedient 455/14
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: ---P.E.M.: 14.601,91 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
569,47 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LA REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE LES
DEPENDÈNCIES DE L’IPEP, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la memòria valorada per a la redistribució i millora de les dependències de
l’IPEP, a redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut,
annexos d’informació, plànols, amidaments i pressupost. El pressupost d’execució per
contracta, amb el 21% d’IVA inclòs és de 36.280,99 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a la redistribució i millora de les dependències
de l’IPEP, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta,
amb el 21% d’IVA inclòs, de 36.280,99 euros.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT AMB PUBLICITAT, DE LES
OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC DE
LLOFRIU. FASE VIII.- Aprovació dels plecs de condicions i inici de procediment.S'acorda deixar sobre la taula aquest punt de l'ordre del dia de la sessió.

4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE SERVEI PER AL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM,
PLUVIALS I ELEMENTS AUXILIARS DEL TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Relació de fets
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En data 21 de gener de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte que
han regir la contractació del servei de manteniment i conservació de les xarxes de
clavegueram, pluvials i elements auxiliars del terme municipal de Palafrugell, per mitjà
de procediment obert.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona (núm. 27 de data 10 de
febrer de 2014), i perfil del contractant en data 10 de febrer de 2014, es va presentar
oferta per les següents empreses
- PERE GIRALT SAGRERA SA
- NETEGES HURVAL SL
- AQUOLOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES SAU
La mesa de contractació es va reunir amb data 4 de març de 2014 per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa.
El mateix dia, la mesa es reuneix novament, acordant sol·licitar informe dels serveis
tècnics municipals per a la valoració de la documentació presentada.
En data 4 d’abril de 2014 l’Àrea de Serveis va emetre informe en el qual va realitzar
una proposta de valoració dels criteris de forma motivada, tenint en compte els
aclariments que varen aportar les empreses requerides amb data 20 de març de 2014:
PERE GIRALT SAGRERA SA i AQUOLOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS
INTEGRALES SAU.
En data 10 d’abril de 2014, la mesa de contractació es va reunir a porta tancada, per
tal de valorar els criteris automàtics i fer la proposta d’adjudicació, i en conseqüència,
va acordar:
•

EXCLOURE del procediment de licitació a l’empresa NETEGES HURVAL SL,
perquè l’oferta econòmica no s’adequa al plec de clàusules.
•

PROPOSAR a la Junta de Govern Local, l’adjudicació del contracte de servei
de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials i
elements auxiliars del terme municipal de Palafrugell, a l’empresa
AQUOLOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES SAU, pels preus
que es detallen a l’apartat d’acords, punt segon.

En data dia 22 de setembre de 2014 es va requerir a l’empresa AQUOLOGY AQUA
AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES SAU, per tal que presentés la fiança definitiva
per import de 1.137,50 euros, fet que va realitzar en data 14 d’octubre de 2014,
aportant les corresponents escriptures de canvi de denominació social, de data 17 de
març de 2014, sent la seva nova denominació AQUATEC, PROYECTOS PARA EL
SECTOR DE AGUA SA, NIF número A-85788073.
Fonaments de dret
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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.
4. S’adjunta com annex I les actes de la mesa que serveixen com a motivació de la
puntuació atorgada a les empreses licitadores i de les exclusions efectuades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar l’exclusió del procediment a l’empresa següent, pels motius que
s’han indicat a la relació de fets d’aquest acord:
-

NETEGES HURVAL SL

Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR
DE AGUA SA, NIF número A-85788073, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 211
“Torre AGBAR” (08018) Barcelona, el contracte del servei de manteniment i
conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials i elements auxiliars del terme
municipal de Palafrugell, per mitjà de procediment obert, pel preus que es detallen
més avall, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71 155 21000 “contracte
conservació vies públiques”, amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2014, d’acord
amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou
als annexes d’aquest acord:
AQUALOGY
Preu hora neteja Camió Cuba de 8.00 a 20.00
77,30 €/h
Preu hora neteja Camió Cuba
de 20.00 a 8.00 i 110,00 €/h
festius
Preu hora inspecció càmera TV*
84,20 €/h
Preu hora localitzador sonda
77,30 €/h
Preu hora reg ferm

40,00 €/h

euros IVA exclòs (tipus aplicable del 10%),
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, al BOP de Girona, 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.
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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.

4.3 CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ, DE SUBMINISTRAMENT (GASOIL C) PER A LES
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Vist que a través de Junta de Govern Local, de data 7 d’octubre de 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.
Vist que a la proposta d’inici del procediment de contractació, s’han detectat errors on
diu:
PRIMER.- s’aprova la licitació amb un valor estimat de contracte de 371.000,00 euros,
sense IVA (tipus aplicable del 21%).
Ha de dir :
459.917,40 € sense IVA (tipus aplicable del 21%)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la correcció del preu estimat del contracte de 459.917,40 € sense
IVA, i aplicar-les a la proposta d’inici del procediment de subministrament de
combustible (Gasoil C) per a les instal·lacions de calefacció de les dependències
municipals.
Segon.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP i al perfil
de contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.

5.- BENESTAR SOCIAL
5.1 PLAÇA GRATUÏTA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA.- Aprovació
Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que la filla
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200500415, pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
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s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa, nivell P1, el curs 2014-2015, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.- CULTURA
6.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER AL 20è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.-Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura ha organitzat el 20è Festival de Jazz Costa Brava, del 9 al
12 d’octubre de 2014, a diferents espais (Teatre Municipal de Palafrugell, Centre
Fraternal i Plaça Nova).
Ateses les necessitats
esdeveniments.

de

personal

derivades

de

la

celebració

d’aquests

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea
de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del 20è Festival de Jazz
Costa Brava.
Treballador

Extra festiva

Extra festiva nocturna

Cost econòmic

Tècnic 1
Tècnic 2
Administrativa
TOTAL

8
8
7
23

4
4
4
12

253,12 €
253,12 €
245,71 €
751,95 €

7.- EDUCACIÓ
7.1 PLA ANUAL DE CENTRE DE L’ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS I LA
LLAR D’INFANTS TOMANYÍ 2014-2015.- Aprovació.JGL2014/42 de 21 d' octubre de 2014
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Atès l’inici del curs escolar 2014-2015, de l’Escola Bressol Belluguets i de la Llar
d’Infants Tomanyí.
Atesa la normativa que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per tal de regular el funcionament de les escoles bressol públiques.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Pla Anual del Centre de la Llar d’infants municipal Tomanyí i el Pla Anual
del Centre de l’Escola Bressol Els Belluguets on es regulen els objectius globals del
curs, horaris i calendaris de treball, activitats complementàries i de formació i relació
amb els serveis de suport per al curs 2014-2015 i la normativa interna de
funcionament.

8.- IPEP
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL SR. JOSEP RAMON SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ DINS DEL PROJECTE
LOCALS AMB VIDA.
Vist que l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell (IPEP), ha creat el projecte LOCALS AMB VIDA, amb l’objectiu principal de
potenciar l’ocupació dels locals comercials dels carrers principals del centre vila.
Vist que els destinataris del projecte són persones propietàries de locals comercials i
les persones emprenedores que vulguin iniciar un negoci al municipi.
Vist que el senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández es propietari del local situat al
c. Raval Inferior núm. 3 i que mitjançant declaració jurada, atorga a l’IPEP les dades
personals referents a la titularitat del local per poder informar sobre les característiques
del mateix i ser incorporat a la borsa de locals a disposició de les persones usuàries
del servei d’emprenedoria.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández, dins el projecte LOCALS AMB VIDA, el
qual adjuntem a la proposta, així com les condicions per formar part de l’esmentat
projecte.
Segon.- Notificar a l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i a l’interessat per als
efectes que correspongui.
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9.- PLANEJAMENT I GESTIÓ
9.1 AVAL DIPOSITAT PER GARANTIR LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-1.5, ACCÉS A PALAFRUGELL.Devolució.Vist que el Ple Municipal, a la sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 2014, va
acordar la recepció de les obres d’urbanització del sector PA 1.5, Accés a Palafrugell, ,
però supeditant la devolució de l’aval dipositat a la Tresoreria Municipal, en data 3 de
maig de 2012, per la societat Espai de Descans, SL, per import de 33.424,33 €, en
concepte de garantia per a la correcta execució de les obres d’urbanització d’aquest
sector, a la prèvia execució dels treballs pendents, detallats a l’informe tècnic de data
18 de juliol de 2014, i transcrits al punt Segon de l’acord esmentat del Ple Municipal.
Atès que en data 8 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm. 13.420, el senyor
Pere Creixell Cabeza, en representació de la societat Espai de Descans, SL, sol·licita
la devolució de l’aval dipositat en el seu dia, al haver executar els treballs pendents
relacionats a l’acord del Ple de 29 de juliol de 2014.
Atès l’informe conjunt emès en data 13 d’octubre de 2014 per l’Arquitecte Municipal, el
senyor Joaquim Garcia Balda i per l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Albert Vilà
Roura, on manifesten el que segueix:
“Que d’acord amb l’informe de 22 de juliol de 2014, redactat pels mateixos tècnics, i
segons l’acord de Ple en sessió del dia 29 de juliol de 2014, s’informava que es podia
procedir a la recepció de les obres d’urbanització del Sector PA 1.5, Accés a
Palafrugell, però mantenint l’aval dipositat de 33.423,33 € fins que no s’haguessin dut
a terme els treballs pendents d’executar que s’havien assenyalat, en concret:
- S’havia de reparar el flonjall que havia aparegut al giratori.
- S’havia de procedir al desmuntatge del quadre provisional de les obres.
Que havent inspeccionat de nou les obres el 13 d’octubre de 2014, es constata que:
- S’ha procedit al reasfaltat de la rasa executada al giratori.
- S’ha retirat el quadre provisional de les obres:
Per tant, a criteri dels sotasignants, es podria procedir al retorn de l’aval dipositat de
33,423,33 € atès que s’han executat tots els treballs descrits a l’informe de 22 de juliol
de 2014.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Pere Creixell Cabeza, en
representació de la societat Espai de Descans, SL, en data 8 d’octubre de 2014 i amb
registre d’entrada núm. 13.420, i retornar l’aval dipositat en aquest Ajuntament en
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concepte de garantia per a la correcta execució de les obres d’urbanització del sector
PA 1.5, Accés a Palafrugell, per import de 33.423,33 €, una vegada s’ha donat
compliment als requeriments que constaven a l’acord de recepció de les obres
d’urbanització d’aquest sector, pres pel Ple Municipal a la sessió del 29 de juliol
passat, i prèvia presentació de l’original de la carta de pagament a la Tresoreria
Municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a la societat Espai de Descans, SL, representada pel
senyor Pere Creixell Cabeza, i a les àrees de Tresoreria i Intervenció de l'Ajuntament.

9.2 EXPEDIENT D'OFERIMENT DE CESSIÓ DE 12,28 M2 DE TERRENY DESTINAT
A VIALITAT, AL CARRER DE SOLÀRIUM NÚM. 21, A PALAFRUGELL,
PRESENTAT PER LA SENYORA ANA IRUELA RAMOS.- Acceptació.S'acorda deixar sobre la taula aquest punt de l'ordre del dia de la sessió.

10.- TRESORERIA
10.1 SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS, MES DE SETEMBRE 2014.- Aprovació.-

D'AIGUA A GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
setembre de 2014, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota
3.050,07
(2) Consum
9.468,74
Sobreelevació
Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ

61
15.029
0

B. IMPOS.

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

12.518,81
107,86
84,71
2.349,41
3.372,80
6,37
18.439,96

1.251,88
10,79
1.262,67

17,79
17,79

13.770,69
118,65
102,50
2.349,41
3.372,80
6,37
19.720,42

15.747,76
15.747,76
34.187,72

1.574,78
1.574,78
2.837,45

17,79

17.322,54
17.322,54
37.042,96

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2014, grans
consumidors, que importa la quantitat total de TRENTA-SET MIL QUARANTA-DOS
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS ( 37.042,96 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

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

10.2 COMPENSACIÓ DEUTES - PRESCRIPCIÓ DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS
PRESSUPOSTARIS.
Havent-se comprovat la vigència temporal de les devolucions d’ingressos que es
troben a la tresoreria municipal (documents compresos per ordre alfabètic de la A a la
Z (ABDERRAHIM HADDACHI - VILA SITJAS, FRANCISCO JAVIER–) amb el fí de
declarar la prescripció que correspongui pel transcurs del termini legalment establert,
(acords anteriors al 31/12/2009), en resulten afectats els següents titulars i pels
següents imports :
N. Operació

Data acord

120090010663
120090004119
120090011992

02/10/2009
15/05/2009
20/11/2009

Nif. Tercer
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Nom terc.

Import

ABDERRAHIM HADDACHI
ABELLI BAULIDA, JOAN
AGUILERA ARTACHO, MIGUEL

17,93
16,85
65,21
12

120090010665
120080003066
120090000041
120090000448
120090010732
120090010725
120090006721
120990000439
120090009535
120090004115
120090000396
120090003913
120090011848
120090003861
120090004130
120090000374
120090003865
120090004110
120090005112
120090005106
120090000450
120090013314
120090010843
120090008070
120090000308
120090010734
120090009533
120090005208
120090013052
120090013312
120090003922
120090006739
120090003871
120090011931
120090003914
120090006722

02/10/2009
02/05/2008
31/12/2008
20/02/2009
09/10/2009
09/10/2009
10/07/2009
29/05/2009
18/09/2009
15/05/2009
13/02/2009
08/05/2009
13/11/2009
24/04/2009
22/05/2009
30/01/2009
24/04/2009
15/05/2009
05/06/2009
05/06/2009
20/02/2009
31/12/2009
06/11/2009
07/08/2009
27/01/2009
16/10/2009
18/09/2009
26/06/2009
11/12/2009
31/12/2009
08/05/2009
24/07/2009
24/04/2009
20/11/2009
08/05/2009
10/07/2009

A17020256
B63514467
B17455932
A08775009

B17831322

BARCLAY, JAMES ALEXANDER
BATLLE REIXACH, LLUIS
BAUDOT, JEAN CLAUDE
BOOTH WILLIAMS JOHN
CERON PEREZ, RAFAEL
CERON PORCEL, ALEJANDRO
CRUZ RIERA, JOSEP
CRUZ PLAJA, ENRIC
DALMAU ROQUE, SERGI
DE LA CRUZ PALOMINO, MARIA ELENA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, DEMETRIO
GAUS SUÑE, XAVIER
HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SL
INMOPROVENÇA SL
INSTAL.LACIONS FRIGOLA DEULOFEU SL
INTERNACIONAL GESTION INMOBILIARIA
LLACH BORRELL, FRANCISCA
MALLALI, MOHAMED
MARTI BOSCH, JOSE
MILENA BOLIVA, ENCARNACION
MINGUEZ ARNEDO, FRANCISCO
MOYA HERRERA, JESUS
OLIVER CARRERAS, ENRIC
PAGES BOIX, ISABEL
PARERA LIEBANA, MARIA ANGELES
PELING BREIG, JULIANA
PEY VILLAREJO, ANTONIO
ROCHA NAVARRO, FCO JAVIER
SABATER LARIOS, JUDIT
SERRA RIDAO, JOAN
SOLE BONAY, MONTSERRAT
SUÑER CASADEVALL, JOAQUIM
TANE CASADEVALL, JORDI
TANE PLANS SL
VILA LLONCH, CARLES
VILA SITJAS, FRANCISCO JAVIER

20,22
30,74
29,22
38,23
218,48
84,95
4,23
209,45
2,11
88,00
283,10
65,21
830,25
363,64
164,31
404,20
189,60
32,60
30,42
87,40
20,00
137,66
16,30
16,30
95,90
683,92
240,53
32,60
4,23
1,59
18,11
81,14
1.636,06
1.207,47
14,49
60,67

TOTAL :

7543,32

Vist el requeriment del recaptador municipal de data 13/10/2014 sol.licitant que es
procedeixi a la retenció de pagaments i compensació d’ofici respecte als deutors
/creditors que es relacionen a continuació :
N.I.F.

DEUTOR
FERNANDEZRODRIGUEZ, DEMETRIO
GAUS SUÑE, XAVIER
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DEUTE
CONCEPTES/EXERCICIS
1114,83 IBIUL 2010 A 2013
144,54 IVTM 2014
13

B63514467

INMOPROVENÇA SL
MALLALI, MOHAMED
PARERAS LIEBANA, MARIA ANGELES
ROCHA NAVARRO,FCO JAVIER

B17831322

TANE PLANS SL
TOTAL REL.LACIÓ DEUTES :

3.232,38 IBIU 2014
433,14 IVTM 2011/12/14
IVTM 2010-2014 GUALS / IBI 2012
2.780,69
IIVT 2013
IBIU 2013/14 RUSTEGA 2014
3.881,46
IVTM2014
COSTES, IBIU 2012/2014 IBIUL
14.968,86
2007 A 2010
26.555,90

Vista la legislació aplicable en matèria de compensació i prescripció de drets i
obligacions de les Hisendes Públiques, a saber :
1.- COMPENSACIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Tributària art. 71 i 73. R.D. 939/2005 de 29 de
juliol pel qual s’aprova el Reglamento General de Recaudación (RGR) art. 55, 58 i 59.
2.- PRESCRIPCIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Triburària, art. 66 d) en relació a l’art. 67 aprt. 1
paràgraf últim i següents.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
1r.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels contribuents
següents, amb els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com
s’exposa a continuació :
N.I.F.

DEUTOR

FERNANDEZ
RODRIGUEZ, DEMETRIO
GAUS SUÑE, XAVIER
B63514467 INMOPROVENÇA SL
MALLALI, MOHAMED

CONCEPTES
EXERCICIS

1.114,83

IBIUL 2010 A 2013 283,10

0,00

144,54
3.232,38
433,14

IVTM 2014
65,21
IBIU 2014
363,64
IVTM2011 /12 / 14 32,60
IVTM
2010/14
GUALS / IBIU 2012 95,90
IIVT 2013
IBIU 2013 / 14 IBI
RUST.
2014 32,60
IVTM2014
IBIU 2012 / 2014
IBIUL
2007
A 1.207,47
2010 COSTES
2.080,52

0,00
0,00
0,00

PARERAS
LIEBANA, 2.780,69
MARIA ANGELES
ROCHA
NAVARRO, 3.881,46
FRANCISCO JAVIER
14.968,86
B17831322 TANE PLANS SL
TOTAL REL.LACIÓ :

26.555,90

DRET
RECONEGUT

IMPORT A
DECLARAR
PRESCRIT

DEUTE

0,00

0,00

0,00
0,00

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a
la Tresoreria municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps assenyalat i
computat segons la Llei i, que es relacionen a continuació :
N. Operació
120090010663

Data acord
02/10/2009

Tercer
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Nom terc.
ABDERRAHIM HADDACHI

Import
17,93
14

120090004119
120090011992
120090010665
120080003066
120090000041
120090000448
120090010732
120090010725
120090006721
120990000439
120090009535
120090004115
120090011848
120090004130

15/05/2009
20/11/2009
02/10/2009
02/05/2008
31/12/2008
20/02/2009
09/10/2009
09/10/2009
10/07/2009
29/05/2009
18/09/2009
15/05/2009
13/11/2009
22/05/2009

120090000374
120090003865
120090005112
120090005106
120090000450
120090013314
120090010843
120090008070
120090010734
120090009533
120090013052
120090013312
120090003922
120090006739
120090003871
120090003914
120090006722

30/01/2009
24/04/2009
05/06/2009
05/06/2009
20/02/2009
31/12/2009
06/11/2009
07/08/2009
16/10/2009
18/09/2009
11/12/2009
31/12/2009
08/05/2009
24/07/2009
24/04/2009
08/05/2009
10/07/2009

A17020256
B17455932
A08775009

ABELLI BAULIDA, JOAN
AGUILERA ARTACHO, MIGUEL
BARCLAY, JAMES ALEXANDER
BATLLE REIXACH, LLUIS
BAUDOT, JEAN CLAUDE
BOOTH WILLIAMS JOHN
CERON PEREZ, RAFAEL
CERON PORCEL, ALEJANDRO
CRUZ RIERA, JOSEP
CRUZ PLAJA, ENRIC
DALMAU ROQUE, SERGI
DE LA CRUZ PALOMINO, MARIA ELENA
HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SL
INSTAL.LACIONS FRIGOLA DEULOFEU SL
INTERNACIONAL
DE
GESTION
INMOBILIARIA SL
LLACH BORRELL, FRANCISCA
MARTI BOSCH, JOSE
MILENA BOLIVA, ENCARNACION
MINGUEZ ARNEDO, FRANCISCO
MOYA HERRERA, JESUS
OLIVER CARRERAS, ENRIC
PAGES BOIX, ISABEL
PELING BREIG, JULIANA
PEY VILLAREJO, ANTONIO
SABATER LARIOS, JUDIT
SERRA RIDAO, JOAN
SOLE BONAY, MONTSERRAT
SUÑER CASADEVALL, JOAQUIM
TANE CASADEVALL, JORDI
VILA LLONCH, CARLES
VILA SITJAS, FRANCISCO JAVIER

16,85
65,21
20,22
30,74
29,22
38,23
218,48
84,95
4,23
209,45
2,11
88,00
830,25
164,31
404,20
189,60
30,42
87,40
20,00
137,66
16,30
16,30
683,92
240,53
4,23
1,59
18,11
81,14
1.636,06
14,49
60,67

TOTAL

5.462,80

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a
ells, en compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).
4rt.- Notificar aquest acord al Servei d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

11.- RENDES
11.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
11.1.1 RECLAMACIÓ. DOLORS COLLS PRATS SOL.LICITUD BAIXA TAXA
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RECOLLIDA ESCOMBRARIES COM A LOCAL BUIT. ACORD DESESTIMATORI
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13414 de data 8 d’octubre del
2014, presentada pel senyor Lluís Ros Colls com a representant de la senyora Dolors
Colls Prats, en la qual sol.licita l’anul.lació corresponent a la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials com a local sense activitat de l’immoble situat al carrer
Estrella, número 6, al.legant que actualment el local comercial s’utilitza com a garatge.
Atès que segons el certificat cadastral de l’immoble situat al carrer Estrella, número 6
amb referència cadastral 3408225EG1430N0001BL es comprova que consta un local
d'us industrial i de superfície de 216 metres quadrats.
Vist l’article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del cadastre Immobiliari, que diu textualment:
Article 4. Competències.
La formació i el manteniment del cadastre immobiliari, així com la difusió de la
informació cadastral, és de competència exclusiva de l'Estat. Aquestes funcions, que
comprenen, entre d'altres, la valoració, la inspecció i l'elaboració i la gestió de la
cartografia cadastral, les exerceix la Direcció General del Cadastre, directament o a
través de les diferents fórmules de col·laboració que s'estableixin amb les diferents
administracions, entitats i corporacions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la funció superior de coordinació de
valors i la d'aprovació de les ponències de valors l'exerceix en tot cas la Direcció
General del Cadastre.
Vist el que disposa l’article 12è punt 8. de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
8. Locals sense activitat ......................... 60,00€.
Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent,
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, modificar el canvi d’ús
de la finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de baixa en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials com a local sense activitat de l’immoble situat al carrer
Estrella, numero 6, presentada a nom del senyor Lluís Colls Prats com a representant
de la senyora Dolors Colls Prats.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i d’intervenció.

11.1.2 RECLAMACIÓ. AVÍCOLA MARIA S.A. SOL.LICITUD MODIFICACIÓ TAXA
PER ENTRADA DE VEHICLES. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13112 de data 3 d’octubre del
2014, presentada per la societat AVÍCOLA MARIA S.A. (NIF A17041948), en la qual
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sol.licita la modificació de la Taxa per Entrada de Vehicles de l’immoble situat al carrer
Pals, número 64, al.legant que tenen dos portals de sortida de vehicles els quals
sumen un total de 12 metres lineals però han anul.lat un portal col.locant un element
no movible.
Vist el que disposa els article 9è punt 3. de l’Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes
per Entrada de Vehicles i Reserves de la Via Pública, el qual diu textualment:
3.- La inutilització d’una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un
element no movible que impossibiliti l’accés dels vehicles a la finca i en tot cas la baixa
no tindrà efecte fins a l’exercici següent.
Atès que es comprova han col.locat un element no movible que impossibilita l’accés
dels vehicles a la finca i no afecta a la via pública.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol.licitud presentada a nom de la societat AVÍCOLA MARIA S.A.,
en relació a la modificació en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles.
Segon.- Modificar el padró en concepte de Taxa per Entrada de vehicles del carrer
Pals, número 64 a sis metres lineals amb placa de gual.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i de recaptació.

11.1.3 RECLAMACIÓ. SÍLVIA VIU ROSILLO APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE PREU PÚBLIC CURSOS CENTRE MUNICIPAL.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13149 de data 3 d’octubre del
2014, presentada per la senyora Maria Rosillo Cuadrench com a representant de la
seva filla Sílvia Viu Rosillo, en la qual sol.licita la devolució dels rebuts pagats
números 734493 i 734494 en concepte de Preu Públic corresponent al curs d’iniciació
al rus, al.legant que ha trobat una feina amb un horari no compatible amb la realització
del curs.
Vist l’informe emès per la cap d’eduació de data 9 d’octubre de 2014, el qual diu
textualment:
“ Atès que la senyora Sílvia Viu Rosillo es va matricular el passat 25 de setembre al
curs d’iniciació al rus programat per aquest quadrimestre.
Donat que el dia 29 del mateix mes va comunicar (per correu electrònic) que es
donava de baixa perquè acabava de trobar feina i els horaris li resultaven
incompatibles.
Donat que el dia 29 del mateix mes va comunicar (per correu electrònic ) que es
donava de baixa perquè acabava de trobar feina i els horaris li resultaven
incompatibles.
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Atès que s’ha pogut ocupar la vacant amb una altra persona.
I tenint en compte que el curs tot just comença avui dia 9 d’octubre.
Demano que es tingui en compte la petició d’aquesta senyora i, si és possible, se li
retornin els 80€ que ha abonat en concepte de preu públic del curs.”
Donat que tot alumne es compromet quan signa el full amb l’advertiment que només
es pot cancel.lar la inscripció en cas de sol.licitar-ho per escrit abans del 8è dia natural
des de l’inici del quadrimestre ( perquè, en aquest cas, una altra persona podria
ocupar la vacant que deixa). “
Atès que és procedent la devolució dels rebuts pagats números 734493 i 734494 a
nom de la senyora Sílvia Viu Rosillo.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Sílvia Viu
Rosillo, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

Import a retornar

2014

734493

Preu públic curs centre municipal

40,00 €

2014

734494

Preu públic curs centre municipal

40,00 €

Total a retornar

80,00 €

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

11.1.4 RECLAMACIÓ. P C
MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ

P

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 13730 data 15 d’octubre del 2014,
presentada per la senyora P C P, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -8026-HXF,
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 transportarJGL2014/42 de 21 d' octubre de 2014
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les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -8026-HXF, 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 -8026-HXF a nom de la senyora P C P amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

11.1.5 INVALIDACIO COMPTES LLAR D'INFANTS OCTUBRE 2014
Vist que l’Ajuntament de Palafrugell té la possibilitat de realitzar el pagament
mitjançant domiciliació bancària dels tributs i altres ingressos de Dret públic.
Vist que els senyors:
- Lourdes Cesarina Desena González (UF 110)
- Juan Carlos Reina Berdún (UF 44)
- M. de los Ángeles Garcia Perea (UF 125)
van acceptar, en el seu moment, el pagament dels rebuts generats pels serveis
prestats als seus fills per la Llar d’Infants per domiciliació bancària, prèvia signatura del
document oportú establert amb aquesta finalitat .
Atès que els rebuts girats pel concepte esmentat han estat retornats per les entitats
financeres respectives, corresponents als mesos de setembre i octubre de 2014.
Aquesta circumstància invalida de fet l’eficàcia d’aquesta forma de pagament i dilata
injustificadament el període de recaptació dels deutes.
Atesa la legislació vigent en la matèria:
Llei 58/2003, General Tributària, art. 60 apart. 1
R.D. 939/2005 pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació art.34 apart.1 i
art.25 apart.2, últim paràgraf.
I en compliment del que disposa l’art. 25 apart.2 últim paràgraf del R.G.R. que diu
textualment:
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...
“Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas
por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o la Administración disponga
expresamente su invalidez por razones justificadas. En este última caso, la
Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez al
obligado al pago y a la entidad colaboradora”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar expressament la invalidesa de les domiciliacions bancàries
següents.
NOM SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

Lourdes Cesarina Desena González
Juan Carlos Reina Berdún
M. de los Ángeles Garcia Perea

Llar d’Infants Tomanyí
Llar d’Infants Tomanyí
Llar d’Infants Tomanyí

ENTITAT
FINANCERA
Bankia of. 9128
La Caixa of. 0545
La Caixa of. 8103

Segon.- Posar en coneixement dels interessats que a partir del mes de novembre de
2014 els deutes pel concepte de Llar d’Infants els seran notificats de forma fefaent, i
a partir d’aquest moment el pagament l’hauran de realitzar en el lloc, termini i forma
senyalat en aquest document.
Tercer.- Notificar aquest acord a :
–
–
–

Lourdes Cesarina Desena González i Bankia, Torres Jonama, 45 de
Palafrugell
Juan Carlos Reina Berdún i La Caixa, Barris i Buxó, 2 de Palafrugell
M. de los Ángeles Garcia Pereira i la Caixa, Torres Jonama 39 de Palafrugell

També es notificarà als efectes que correspongui a les àrees d’Intervenció, Tresoreria i
a la Llar d’Infants Tomanyí.

11.1.6 RECLAMACIÓ. IMMACULADA GARCIA CRUZ APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM . ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13777 de data 16 d’octubre del
2014, presentada per la senyora IMMACULADA GARCIA CRUZ, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts per import de 49,31 Euros, al.legant una duplicitat de
cobrament del deute corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè el deute havia estat donat de baixa o
bé cobrat mitjançant alguna de les formes següents:
.Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
.Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
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.Embargaments de sou.
.Ingressos en excés.
.Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que la senyora Immaculada Garcia Cruz, no té cap deute
pendent de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Immaculada
Garcia Cruz, tal com segueix a continuació:
Titular

Concepte

Import a retornar

Garcia Cruz Immaculada

Ingrés en excés

49,31 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i al departament de
tresoreria i .intervenció.

12.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.1 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 33 321 21200

2.819,14

2014 11 920 63200

2.904,00

2014 21 150 61904

1.563,07

2014 21 150 61904
2014 21 150 61905

2.516,80
5.868,50
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Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA SA. REPARACIONS A
LES ESCOLES PUBLIQUES DURANT LES
VACANCES ESCOLARS (AS)
COBERTES PALAHI SL. IMPERMEABILITZACIO
DE LA FOSSA
DE L'ASCENSOR
DE
L'AJUNTAMENT (AS)
LACROIX SEÑALIZACION SA. ADQUISICIO I
COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRANSIT (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA. ADQUISICIO I
COL·LOCACIÓ DE PILONES DE TRANSIT (PO)
GERMANS TURRO SL. PERGOLA QUIOSC
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2014 33 321 22708

3.566,00

2014 81 130 22004

8.075,36

2014 12 920 62600
TOTAL RELACIO

4.066,21
31.379,08

PARC SAULEDA (UR)
ASSOCIACIO
SERVEI
SOCIOCULTURAL
IL·LUSIONS. TALLER ESTUDI ASSISTIT A LES
ESCOLES. PEE. DOS EDUCADORS OCT-DES
2014 (ED)
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO HORITZONTAL (PO)
INSTITUT
TECNOLOGIA
CONSTRUCCIÓ.
PROGRAMARI
GENERACIO
DE
PRESSUPOSTOS I BANC DE PREUS PER
URBANISME I SERVEIS (IN)

12.2 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/2014/111 per un
import total de 742.970,18 euros.
Aplicació
2014 12 011 91300

Import
58.856,89
53.631,73

2014 12 011 31000

5.224,79

2014 12 934 22610

0,37

2014 12 011 91300

46.021,00
45.352,80

2014 12 011 31000

667,83

2014 12 934 22610

0,37

2014 12 011 91300

42.981,25
39.965,83

2014 12 011 31000

3.015,42

40.221,09
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Text lliure
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2010 (5206)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2010 (5206)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2010 (5206)
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2008 (5203)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2008 (5203)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONSS 2008 (5203)
TOTAL BSCH
BSCH. QUOTA 3T/2014 PRESTEC BANESTO
INVERSIONS 2009 (5204)
BSCH. QUOTA 3T/2014 PRESTEC BANESTO
INVERSIONS 2009 (5204)
TOTAL BSCH
22

2014 12 011 91300

39.823,55

2014 12 011 31000

397,54

2014 12 011 91300

29.169,54
19.572,48

2014 12 011 31000

9.597,06

2014 71 161 22101

9.410,98

2014 71 161 22101

140.266,88

2014 71 161 22101

42.107,71

2014 21 150 61905

6.300,91

2014 72 170 22712

6.109,19

2014 71 162 22710

116.439,97

2014 72 170 22712

86.188,80

2014 71 165 21000

20.320,70

2014 12 011 91300

58.300,30
58.134,09

2014 12 011 31000

165,84

2014 12 934 22610

0,37

TOTAL

702.695,21

BSCH. QUOTA 3T/2014 PRESTEC BANESTO
INVERSIONS 2007 (5202)
BSCH. QUOTA 3T/2014 PRESTEC BANESTO
INVERSIONS 2007 (5202)
TOTAL BBVA
BBVA.
QUOTA
3T/2014
INVERSIONS 2013 (5209)
BBVA.
QUOTA
3T/2014
INVERSIONS 2013 (5209)

PRESTEC
PRESTEC

SOREA SA. FACTURACIO RETRIBUCIO
VARIABLE SEGON TRIMESTRE 2014 (RM)
SOREA SA. FACTURA RETRIBUCIO FIXA
SEGON TRIMESTRE 2014 (RM)
SOREA
SA.
FACTURA
RETRIBUCIO
CONSERVACIO
COMPTADORS
I
ESCOMESES
SEGON TRIMESTRE 2014
(RM)
ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SL.
CONSTRUCCIO WC PUBLIC CARRER
LLADO DE CALELLA (UR)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS
RECOLLIDA
ORGANICA
SETEMBRE 2014 (MA)
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA
I REG VIA PUBLICA, MERCAT I PLATGES
SETEMBRE 2014 (AS)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
ABOCADOR SOLIUS SETEMBRE 2014 (MA)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
DE SETEMBRE 2014
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2005 (5200)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2005 (5200)
BANKIA. QUOTA 3T/2014 PRESTEC CAJA
MADRID INVERSIONS 2005 (5200)

13.- PROPOSTES URGENTS
13.1 SECRETARIA GENERAL
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13.1.1 RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE VOLUNTARI DE L'ASSOCIACIÓ
DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALAFRUGELL.D’acord amb la comunicació efectuada per l’associació de voluntaris de protecció civil
de Palafrugell en data 17 d’octubre de 2014, en la qual es fan constar les altes i baixes
de diferents voluntaris de l’associació que s’han produït durant aquest any 2014.
L’article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, estableix que:
Les AVPC, per tal de ser reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el
registre especial que es crea en el present Reglament, han d'estar integrades per
persones físiques, majors d'edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en
col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i
tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil acreditada per l'ajuntament
respectiu. Aquesta condició s'adquirirà exclusivament per nomenament expedit
per l'ajuntament corresponent
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Pujol,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Declarar la pèrdua de la condició de voluntaris de l’associació de voluntaris
de protecció civil de Palafrugell de les següents persones, amb efectes 1 de gener de
2014, donat que els mateixos han renunciat a aquesta condició:
Alexandre Monferrer de la Peña
Alexandre Bernat Monferrer Domingo
Jordi Lluís Monferrer Domingo
Rafael Recio Sanchez
Eduard Sabater Guisset
Daniel Recio Sanchez
Ramon Plaja Galí
Francisco Aguilar Muñoz
Jesus Federico Fernandez Peralta
Francesc Xavier Berengï Torres
Jaume Saló Mallol
Ana Iruela Ramos
Núria Prats Gimenez
Rosa Maria Riera Trias
Oscar Pujada Costoya
Dolores Florido Lancharro
Segon.- Nomenar a les següents persones voluntaris de l’associació de voluntaris de
protecció civil de Palafrugell, donat que compleixen els requisits de l’article 15.1 del
Decret 27/2001, de 23 de gener:
Manel Guerrero Díaz
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Josep Regincos Sitjas
Joaquim Viñas Rouco
Juan Antonio Simon Acebes
Angel Vila Peña
Xavier Guerrero Hernandez
David Sala Niell
Josep Maria Prats Matas
Josep Maria Cerquera Prado
Emilio Ferrer Martorell
Lluís Anglada Cabezas
José Garcia Rael
Sílvia Sanchez Jalao
Sebastian Peinazo Nuñez
Carmen Vega Fernandez
Ricardo Ortiz Amposta
Eduard Pujol Pascual
Tercer.- Notificar aquest acord a l’associació i a la Direcció General de Protecció Civil.

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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