ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28
D' OCTUBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/43
Dia i hora: 28/10/2014 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.

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:
- JGL2014/42 Ordinària 21/10/2014
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 463/14.- 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: FINQUES CALELLA SL
DNI: B17319310
Representat per DABAN*ISERN,JUAN
Obra Construcció d´un cobert desmuntable per a animals
Carrer: Cap de Gall, 27
Població: PALAFRUGELL
Expedient 463/14
Condicions:
- Separar la tanca proposada de l'eix del camí situat a l'oest de
la finca un mínim de 3,75 m, i respecte l'eix del camí situat al sud, un mínim de 4 m.
- Condicionada a que quan no es dipsosi de la propietat dels
animals s'haurà de desmuntar la construcció.
Tècnic redactor del projecte: Joan Jordi Homs Casas
Núm. Visat: ---P.E.M.: 3.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
117,00 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 438/14.- 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.
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Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 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: PROMEDITER SL
DNI: B17204892
Representat per LLINERO*CENIZO,ANTONIO
Obra Canvi de coberta
Carrer: Garriga, 14
Població: PALAFRUGELL
Expedient 438/14
Condicions:
- Mantenir la tortugada ceràmica existent.
Tècnic redactor del projecte: Angel Toribio Caparros Núm. Visat: V/P.14.0076
P.E.M.: 11.045,62 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 430,78 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 383/14.- 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:

SERRANO*PASCUAL,JOAN
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Representat per
HONTANGAS*CANELA,LUIS
Obra Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: Veneçuela, 5
Població: LLAFRANC
Expedient 383/14
Condicions:
- 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, així com els treballs de connexió a
la xarxa de clavegueram situada al carrer de Veneçuela. (Expedient 383/14)
- 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.
- 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.
- 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: Lluis Hontangas Canela
Núm. Visat: ---P.E.M.: 281.471,82 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 10.977,40 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1
CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
PER
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.- Adjudicació.
En data 23 de setembre 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 d’una assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament
de Palafrugell i els seus organismes autònoms, per mitjà de procediment obert.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona (núm. 187 de data 1
d’octubre de 2014), i perfil del contractant en data 1 d’octubre de 2014, es va presentar
oferta per les següents empreses:
·
·
·

ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (NIF: A-28007748)
AXA Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros (NIF: A-60917978)
SEGURCAIXA ADESLAS SA, de seguros y Reaseguros (NIF: A-28011864)
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·

ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en España (NIF: W-0072130-H)

La mesa de contractació es va reunir amb data 21 d’octubre de 2014 per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a totes les empreses licitadores, donat que complien amb els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de clàusules administratives particulars.
Seguidament es realitza l’obertura del sobre 2, la mesa comprova la presentació de la
documentació exigida al plec de clàusules.
S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a les empreses licitadores en relació als criteris subjectes a
judici de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa ZURICH
INSURANCE PLC Sucursal en España.
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’empresa ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en
España, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 431 bis (08036) Barcelona, el contracte
d’una assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament de Palafrugell i els seus
organismes, mitjançant procediment obert, pel preu de 17.230,00 euros, impostos
inclosos, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.920.22400 “assegurances serveis
generals”, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la
motivació que s’inclou a l'annex 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 i al BOP de Girona, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a les empreses interessades 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.
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4.- ACTIVITATS
4.1 LLAM2005000003 MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL, TRANSMISSIÓ
LLICENCIA AMBIENTAL ACTIVITAT SERVEIS FUNERARIS AMB INCINERACIÓ,
TANATORI C. CEMENTIRI, 43.- Aprovació.Vista la instància i documentació que l'acompanya presentada per la societat
MÈMORA SERVICIOS FUNERÀRIOS SL, amb NIF B-81693442, el 8 de maig de
2012, amb número de registre d'entrada 6704, de transmissió de la Llicència
Ambiental atorgada per acord de Junta de Govern Local de 26 de gener de 2006 a la
societat SERVEI COMARCAL DE POMPES FÚNEBRES SA, per la instal·lació de
l'activitat de serveis funeraris amb incineració, classificada en l'Annex II.1 codi 12.29
de la Llei 3/98, de 27 de febrer, d'Intervenció integral de l'administració ambiental,
expedient d'activitats número LLAM2005000003, ubicada en l'establiment del carrer
Cementiri, número 43 amb carrer Vall d'Aran, sn de Palafrugell.
Atès que en data 28 de setembre de 2012 la societat MEMORA SERVICIOS
FUNERARIOS SL va demanar una pròrroga per presentar la documentació requerida
en l'escrit de sortida 8969 de 10 de juliol de 2012, la qual es va entregar en primer lloc
el 2 de setembre de 2013, amb número de registre d'entrada 11921, i posteriorment es
va completar el 18 de setembre de 2014, amb número de registre d'entrada 12404,
amb informe favorable número 101-13, de 14 d'octubre de 2014, emès per l'Enginyer
Tècnic Municipal.
Vista la proposta de resolució formulada per la Regidora d'Activitats de l'Ajuntament
de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar-se per assabentat de la transmissió de la Llicència Ambiental atorgada
en l'acord de Junta de Govern Local de 26 de gener de 2006, per l'activitat de serveis
funeraris amb incineració, ubicada en el carrer Cementiri, número 43 amb carrer Vall
d'Aran, sn de Palafrugell, cap a la societat MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL,
amb NIF B-81693442, i actualitzar la inscripció en la base de dades municipal
d’activitats en l’expedient LLAM2005000003, conforme en data 18 de setembre de
2014 aquesta societat exerceix la titularitat de l'activitat, sens perjudici de les
atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els possibles drets de tercers, i
amb subjecció a la normativa urbanística i de la regulació administrativa vigent de les
activitats.
Segon.- Notificar la present Resolució de l'Alcaldia a les persones interessades.

5.- COOPERACIÓ
5.1 AJUDA D'EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS A TINDOUF,
A TRAVÉS DE L'ENTITAT LEMBARKI.-Aprovació.JGL2014/43 de 28 d' octubre de 2014
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Atès que recentment la zona dels campaments de refugiats sahrauís han patit fortes
pluges, la qual cosa ha deixat en una greu situació de vulnerabilitat els seus habitants,
amb una necessitat urgent de reconstrucció dels seus habitatges i la falta de
medicaments, mantes i aliments.
Atès que a la reunió ordinària de la Taula Muncipal de Solidaritat i Cooperació,
celebrada el dia 13 d’octubre de 2012, es va acordar per unanimitat aportar 6.000,00 €
en concepte d’ajuda d’emergència als campaments de refugiats sahrauís, a l’entitat
Lembarki, prèvia presentació de la redacció d’un projecte i la corresponent sol·licitud.
Vist el projecte presentat per l’entitat Lembarki, amb registre d’entrada 2014/13856 de
17 d’octubre de 2014, en el qual es demana una ajuda de 6.000,00 euros per al
projecte d’emergència al Sàhara, relacionat amb la campanya general que ha engegat
la Mitja Lluna Roja, a través de les diferents entitats d’ajuda al poble sahrauí.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell manté un conveni d’agermanament amb la Daira
de Bu Craa, de la wilaya d’Al Aiun.
La subvenció està prevista nominativament al pressupost, a l'aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Aplicació
Import
Subvenció a Lembarki – 10 211 48900 Ajudes al 6.000,00 €
Ass.Ajuda al Poble Sahrauí Desenvolupament
És d'aplicació de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i
el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol (RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la Junta de Govern Local d'acord
amb la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Lembarki – Associació d'Ajuda al Poble Sahrauí de Palafrugell
OBJECTE: Projecte d'emergència als campaments de refugiats sahrauís
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 6.000,00 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 6.000,00 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 10 211 48900 Ajudes al Desenvolupament
BESTRETA: 100%
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
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l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzi en el
termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal del mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficari en la part que raonablement correspongui,
d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
La justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat,
d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà
integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel
beneficari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d'altres ingressos o subvencions que s'hagin finançat l'activitat o projecte
amb identificació de l'import i de la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses
d) Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e) Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2500 €
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.
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6.- CULTURA
6.1 SUBVENCIÓ A L'AVAC-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE CALELLA, PER A
L'EDICIÓ DE LA REVISTA ES CÒDOL.-Aprovació.Vista la sol·licitud de subvenció de l'AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella, per
a l'edició de la revista Es Còdol, de la qual es publiquen dos números anuals i d'acord
amb les converses prèvies mantingudes amb membres d'aquesta associació.
La subvenció està prevista nominativament al pressupost, a l'aplicació pressupostària
següent:
Descripció

Aplicació

Import

Subvenció AVAC (Revista 41 331 48903 Subvencions 900,00 €
Es Còdol)
entitats culturals
És d'aplicació de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i
el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol (RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la Junta de Govern Local d'acord
amb la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella
OBJECTE: Edició dels dos números de la revista Es Còdol 2014
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 900,00 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 900,00 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de novembre de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 41 331 48903 Subvencions entitats culturals
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzi en el
termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal del mercat.
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També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficari en la part que raonablement correspongui,
d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
La justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat,
d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà
integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel
beneficari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d'altres ingressos o subvencions que s'hagin finançat l'activitat o projecte
amb identificació de l'import i de la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses
d) Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e) Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2500 €
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

7.- EDUCACIÓ
7.1 PLA ANUAL DE CENTRE DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
DE PALAFRUGELL PER AL CURS 2014-2015.- Aprovació.Atès l’inici del curs escolar 2014-2015, de la Unitat d’Escolarització Compartida de
Palafrugell (UEC).
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Atès que la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Palafrugell és un recurs
emmarcat dins la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i gestionat de forma conjunta per
l’Ajuntament de Palafrugell i Suara Cooperativa.
Donat que l’objectiu de la UEC és donar una alternativa acadèmica als alumnes
d’entre 14 i 16 anys (encara en edat d’escolarització obligatòria) que no assoleixen els
aprenentatges acadèmics corresponents a la seva etapa escolar i que presenten
desajustaments de conducta que impossibiliten la seva estada normalitzada a l’Institut
(INS).
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Pla Anual del Centre de la Unitat d’Escolarització Compartida de Palafrugell
on es regulen els objectius globals del curs, horaris i calendaris de treball, proposta
formativa, metodologia, organització i avaluació per al curs 2014-2015.

7.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL D’UNA ALUMNA EN PRÀCTIQUES DEL CICLE
FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA A
L’ESCOLA MUNICIPAL BRESSOL ELS BELLUGUETS.- Aprovació.Atesa la proposta de l’Institut Obert de Catalunya, centre depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d’una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Educació infantil, a l’Escola bressol municipal Els Belluguets.
Atès que a la llar d’infants municipal Els Belluguets es desenvolupen bona part de les
tasques que ha d’aprendre l’alumne del cicle formatiu.
Atès que l’horari de pràctiques es pot adaptar a les hores d’obertura del servei i es
proposa del 20 d’octubre al 23 de desembre de 2014, ambdós inclosos, en horari de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Atesa la proposta de conveni entre l’Àrea d’Educació per a les pràctiques de l’alumna
a l’Escola bressol municipal Els Belluguets i l’Institut Obert de Catalunya per a la
realització de les pràctiques de Formació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2014-2015 i
s’accepti l’alumna proposada, VIRTUDES GONZÁLEZ CAMAS, per a la realització de
les pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior, d’Educació infantil, del 20
d’octubre al 23 de desembre de 2014, ambdós inclosos, en horari de dilluns a
divendres, de 9 a 14h.
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Segon.- Notificar a l’Institut Obert de Catalunya i a l’Escola Bressol Municipal Els
Belluguets.

8.- PLA DE BARRIS
8.1 SOL.LICITUD DE MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL PLA FINANCER 2014 PLA DE BARRIS LA SAULEDA - CARRER AMPLE.- Aprovació.Atès que en data 7 de juliol de 2008, el titular del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques va resoldre atorgar al municipi de Palafrugell una subvenció de
4.134.860,14 euros dins la convocatòria per a l’any 2008 per a l’atorgament dels ajuts
previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desplega l’esmentada Llei.
Atès que en data 7 de febrer de 2009 es va signar el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Palafrugell per
al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al barri de La Sauleda.
Atès que en data 29 de setembre de 2011 el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de
la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar la modificació del Projecte
d’Intervenció integral de La Sauleda - Carrer Ample proposada per Palafrugell en data
21 de setembre de 2011.
Atès que en data 11 de desembre de 2012 el President de la Comissió de Gestió del
Fons de Foment del Programa de Barris, el Sr. Carles Sala i Roca, resol concedir una
pròrroga de dos anys (2013 i 2014) a l’Ajuntament de Palafrugell, per a l’execució del
Projecte d’Intervenció Integral del barri de La Sauleda – Carrer Ample.
Atès l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre.
Atès el Decret 53/2012, de 22 de maig pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7
de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de Barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. En aquest decret d’article
únic, es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret 369/2004 de 7 de setembre que
queda redactat de la manera següent: “15.2. Per la resolució de la presidència de la
comissió es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos anys, si existeix una
causa justificada no imputable al beneficiari, sempre que hagi estat sol·licitada amb
anterioritat a la finalització del termini d’execució de les actuacions. Excepcionalment,
per resolució de la presidència de la comissió, amb informe previ de l’Oficina Tècnica,
es podrà ampliar aquesta pròrroga fins a un termini màxim de quatre anys més,
sempre que sigui per finalitzar les actuacions finançades, existeixi una causa
justificada no imputable al beneficiari i es mantingui l’equilibri pressupostari entre els
camps del projecte d’Intervenció Integral aprovat. Aquesta pròrroga excepcional s’ha
de sol·licitar abans que s’hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la
segona pròrroga i modificació del Pla Financer del projecte d’intervenció integral La
Sauleda – carrer Ample, tal i com figura a l’Informe de Sol·licitud de pròrroga i
modificació del Pla financer del projecte i al Pla Financer 2008-2018.

9.- SERVEIS MUNICIPALS
9.1 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PÚBLICS DE
REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES,
MOBILIARI URBÀ, PATRIMONI IMMOBILIARI I CLAVEGUERAM DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la instància núm. 12338 de data 17 de setembre de 2014 presentada per la
senyora Imma Giralt Ventura, com a representant de l’empresa Pere Giralt Sagrera,
SA sol·licitant la revisió de preus de l’1 de juny al 30 de novembre de 2014, del
contracte de servei de conservació de carrers, vials i voreres de les vies públiques,
reparació i neteja de les xarxes de clavegueram, així com la conservació del mobiliari
urbà i patrimoni immobiliari municipal.
Atès que la clàusula 10 del Plec de Condicions Tècniques del contracte, textualment
diu:
“Durant el primer any no hi haurà revisió de preus, essent el contracte a risc i ventura
de l’adjudicatari.
A partir de la segona anualitat els costos fixes de personal seran revisats en funció de
l'increment salarial que s'aprovi en el conveni col·lectiu de treball del sector de la
construcció i obres públiques de la província de Girona.
Els costos fixes per la maquinària i material d'adscripció permanent, així com també, la
maquinària d'adscripció no permanent, seran revisats mitjançant l'increment
experimentat per l’índex de preus al consum (INE estatal)”
Atès que consultades les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex
de preus al consum (IPC) corresponent al període de maig de 2013 a maig de 2014 és
del 0,2%.
Atès que l’increment salarial del conveni col·lectiu de treball del sector de la
construcció i obres públiques de la província de Girona estableix un augment salarial
del 0%.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus corresponents als costos del material i
maquinària d’adscripció permanent al servei de la següent forma:
COSTOS FIXES DE MATERIAL I MAQUINÀRIA
REVISIÓ
Import mensual vigent
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IPC 2013 / 2014 (+0,2%)
TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 21%
TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

11,94 €
----------------------5.982,50 €
1.256,33 €
---------------------7.238,83 €

SEGON.- Aprovar la revisió de preus corresponent als costos de personal de la
següent forma:
REVISIÓ
Import mensual vigent
IPC 2013 / 2014 (SENSE AUGMENT)
TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 21%
TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

51.575,20 €
0,00 €
--------------------51.575,20 €
10.830,80 €
-------------------62.406,00 €

TERCER.- Aprovar la revisió de preus unitaris per hora (IVA inclòs) de la següent
maquinària i personal no fixa però preferent al servei:
Preu h
+ 0,2%

Preu h
amb IVA

Màquina retroexcavadora mitjana
Màquina mini retroexcavadora

Preu h
sense
IVA
47,53
36,22

47,63
36,29

57,63
43,91

Màquina retroexcavadora giratòria 360º
Pala “carregadora” sobre pneumàtics
Màquina mini retroexcavadora amb martell
Màquina retroexcavadora amb martell
Màquina retroexcavadora giratòria amb martell
Motonivelladora

55,46
52,07
44,14
50,94
73,57
64,51

55,57
52,17
44,23
51,04
73,72
64,64

67,24
63,13
53,52
61,76
89,20
78,21

Corró vibratori autopropulsat de 12-14 Tn.
Camió cisterna per a reg asfàltic
Màquina tallajunts
Camió grua

46,41
52,07
15,84
48,67

46,50
52,17
15,87
48,77

56,27
63,13
19,20
59,01

MAQUINÀRIA
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Camió trailer (20 Tn)
Camió dumper (12 Tn)
Camió transports (7,5 Tn)
Tractor 70 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.
Motocompressor

52,07
47,53
36,22
35,10
31,70

52,17
47,63
36,29
35,17
31,76

63,13
57,63
43,91
42,56
38,43

Motosserra / desbrossadora de fil
Tractor 120 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.
Tractor 160 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.
Camió cuba-rata
Màquina mini retroexcavadora amb escombradora
Maquina trituradora de brossa vegetal

22,64
41,87
46,41
73,89
47,53
41,87

22,69
41,95
46,50
74,04
47,63
41,95

27,45
50,76
56,27
81,44
57,63
50,76

de 73,08

73,23

80,55

Preu h
+ 0,0%

Preu h
amb IVA

15,79
13,71
12,65
11,59
11,98

19,11
16,59
15,31
14,03
14,50

Càmara de
clavegueram

TV

per

inspecció

de

xarxa

Preu h
sense
IVA
15,79
13,71
12,65
11,59
11,98

DESCRIPCIÓ PERSONAL
Encarregat
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Manobre i peó
Ajudant especialitzat

QUART.- Reconèixer la quantitat de 57,79 euros impostos inclosos en concepte de
revisió de preus dels costos fixes de material i maquinària dels mesos de juny a
setembre 2014, havent de presentar la corresponent factura i d’acord amb el següent
quadre:
VIGENT
SENSE
IVA
Revisió juny a setembre 5.970,56
2014
TOTAL

IPC
MESOS TOTAL
+0,2%

IVA
21%

TOTAL IVA
INCLÒS

11,94

10,03

57,79

4

47,76

--------------57,79

CINQUÈ.- Reconèixer la quantitat de _118,83 _ euros impostos inclosos en concepte
de revisió de preus de la maquinària d’adscripció no fixa dels mesos de juny a
setembre de 2014, havent de presentar la corresponent factura i d’acord amb el
següent quadre:
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IVA
01/06/14
01/07/14
01/08/14
01/09/14

IPC +0,2%
IVA
TOTAL

HORES MAQUINÀRIA IVA
10.914,38
4719,2
11.691,44
12.297,43
-------------------

HORES CUBA
1.691,95
1.146,44
4.253,05
3.327,07
------------------

39.622,45

10.418,51

79,25
21% 16,65
------------------95,90

10%

20,84
2,09
-----------------22,93

SETÈ.- Notificar el present acord a l’interessat i a Comptabilitat i Pressupostos de
l’Ajuntament de Palafrugell.

9.2 BAIXA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS ANTI-ROBATORI DE L'ÀREA DE JOVENTUT AL CARRER
PROGRÉS, 13 DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Vist que l'Ajuntament de Palafrugell té un contracte subscrit amb l'empresa PROTEC
per portar terme el manteniment de les instal·lacions anti-robatori de l'antiga Àrea de
Joventut situada al carrer Progrés, 13 de Palafrugell (contracte núm. 025574).
Atès que l'Àrea de Joventut es troba ara situada al carrer Cervantes, 8-10 i es
considera que es podria donar de baixa l'alarma esmentada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar de baixa el manteniment de l'alarma esmentada amb efectes a partir del dia 1
de novembre de 2014.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ FRANCESC FAURA FAURA. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
PERÍODE 2014/02 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 16 de setembre de 2014 del Sr. FRANCESC FAURA FAURA
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i en el seu nom i representació JOSEP Mª ESTEVE ORTELLS, sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2014/02, amb núm. de pòlissa
4471603, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe de data 16 d'octubre de 2014 a nom de
FRANCESC FAURA FAURA, del l'Av. Costa Blanca núm. 17 6 de Calella de
Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d'aigua del període 2014/02 al·legant que l'excés de consum és degut a una fuita
d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat, en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat, addicionant el major
consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2014/02 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2014/02 per import de
3.197,35€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
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Pòlissa: 4471603
2014-02

Consum
FACTURAT

TOTAL REBUT

3.197,35 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4471603
2014-02

NOVA
LIQUIDACIÓ

TOTAL REBUT

839,67 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 839,67
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.2 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS HORTAL D'EN POU NÚM.
54-56. DEVOLUCIÓ PER NOVES LIQUIDACIONS PERÍODE DEL 2013/04 AL
2014/02. ESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada en data 12 d’agost de 2014 per COMUNITAT DE
PROPIETARIS HORTAL D’EN POU 54-58 amb NIF H55168827, i en el seu nom i
representació DR GISCOM S.L., amb NIF B17967779, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua al·legant que es tracta d’una
boca d’incendis.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
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“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de COMUNITAT DE
PROPIETARIS HORTAL D'EN POU Nº 54-58 amb N.I.F. B17967779, i com a
representants DR GISCOM S.L. del carrer Hortal d'en Pou 54-58 de Palafrugell
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua , al·legant
que se li factura quota de Servei i és tracta d'una boca d'incendis.
En aquests moments no té rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos i en conseqüència retornar l’ import total
de 128,23 euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i el consum
correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’interessat, d’acord amb
el següent detall:
Pòlissa: 4474761
PERÍODE

CONSUM
FACTURAR
2013/04
73,17
2014/01
63,81
2014/02
64,34
TOTAL A RETORNAR

NOVA LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA
PER FUITA
A RETORNAR
26,32
46,85
23,12
40,69
23,65
40,69
128,23

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

10.1.3 RECLAMACIÓ MIMMOUN CHAOUCH. NOVES LIQUIDACIONS AIGUA A
INGRESSAR PERÍODE DEL 2013/04 AL 2014/02. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 18 d’agost de 2014 del Sr. MIMMOUN CHAOUCH, sol·licitant
la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2013/04 al 2014/02,
amb núm. de pòlissa 4452070, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de MIMMOUN CHAOUCH, i com a
titular del comptador el Sr. Fernando JUANGICH LLAHI, del cr. Joan Maragall nº4 2ª
de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d'aigua del període 2014/02 al·legant que no se li ha fet la lectura del comptador
durant els trimestres 2013/04 i 2014/01, i que se li ha acumulat el consum en el
període 2014/02.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponents als trimestres
2013/04 a 2014/02 repartint els consums.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2014/02 per import de
620,47€.”
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions deduint els imports ja pagats, en
concepte de subministrament d’aigua, corresponents als períodes des del 2013/04 al
2014/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4452070
PERÍODE
2013/04

CONSUM FACTURAT
56,19

CONSUM CORRECTE
112,51

2014/01
Total.............................

54,84
111,03

116,95
229,46

Segon. Donar de baixa la liquidació en concepte de consum facturat per
subministrament d’aigua que consta pendent de pagament i aprovar una nova
liquidació en concepte de consum correcte, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4474761
PERÍODE

CONSUM FACTURAT

CONSUM CORRECTE

2014/02

620,47

109,43

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la diferència, entre les liquidacions ja pagades i les
noves liquidacions, esmentada en l’apartat primer per import de 118,43 euros i l’ingres
de la nova liquidació que figura pendent de pagament esmentada en l’apartat segon
per import de 109,43 euros, sumen un import total del 227,86 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.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.4 RECLAMACIÓ Mª LLUISA JANOHER CASANOVAS.
ESCOMBRARIES LIQUIDACIO SOREA 2014/01. ESTIMACIÓ.
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Vista la queixa presentada per la SRA. LLUISA JANOHER CASANOVAS, amb data
12 de maig de 2014 al·legant que se li han facturat dos conceptes de brosses en el
període 2014/01, amb núm. de pòlissa 9078560.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 12 de maig a nom de Mª LLUISA
JANOHER CASANOVAS del carrer del Pedró Gran núm. 1 de Palafrugell sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua , al·legant que se li
han facturat dos conceptes de Brosses en el trimestre 2014/01, ja que es va fer un
canvi de nom i se li han facturat tant en el contracte de baixa com en el d'alta.
En aquests moments no té rebuts pendents de pagament.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2014/01,
descomptant les brosses de la factura del nou contracte.”
Pòlissa
9078560

Període
2014/01

Concepte
Escombraries

Import erroni
81,45

Import correcte
44,25

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries del període detallat en
l’informe, per un import total de 37,20 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de la interessada.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessada.

10.1.5 RECLAMACIÓ PERE FARRARONS TURRO. DEVOLUCIÓ PER NOVES
LIQUIDACIONS AIGUA PERÍODE 2013/04 AL 2014/01. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada en data 4 d’agost de 2014 presentada pel Sr. PEDRO
FARRARONS TURRO sol·licitant la revisió de les liquidacions període del 2013/04 al
2014/02 de subministrament d’aigua, al·legant error de lectura, de la pòlissa 4451138.
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 Pere
Farrarons Turro del contracte del cr. Daró núm. 9 de Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 0m3 en la liquidació del període 2013/04 i 2014/01 quan s’haurien
de haver facturat 19m3 respectivament a cada trimestre, degut a la no lectura del
comptador, fet que ha produït que se li acumuli el consum en el 2014/02. Procedim a
fer el càlcul que correspondria a les nova liquidació dels períodes establerts amb el
repartiment corresponent del consum.
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Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos i en conseqüència retornar l’ import total
de 77,43 euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i ja pagat i el
consum correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat,
d’acord amb el següent detall:
PERÍODE
2013/04
2014/01
2014/02
Total.....

CONSUM FACTURAT
56,19
56,98
165,50
278,67

CONSUM CORRECTE
65,97
67,51
67,76
201,24

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

10.1.6 RECLAMACIÓ. JOAN MARTÍNEZ PADILLA SOL.LICITUD DESESTIMADA
BAIXA REBUT IVTM.
Vista la instància amb número de registre de entrada 13203 de data 6 d’octubre de
2014, presentada pel senyor JOAN MARTÍNEZ PADILLA, per la qual sol.licita que es
doni de baixa el rebut pendent número 678990 corresponent a l’exercici 2014 en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle matrícula -9343BCM, al·legant que l’esmentat vehicle es trobava a l’any 2013 com a baixa temporal i
va ser transferit fora del municipi de Palafrugell en data 9 de gener de 2014.
Vist l’historial emès per la prefectura de trànsit del vehicle matrícula -9343-BCM, pel
qual es comprova que en data 23 de desembre de 2013 constava com a titular el
senyor Joan Martínez Padilla domiciliat a Palafrugell, el qual va tramitar baixa temporal
voluntària i posterior transferència al municipi de Maçanet de la Selva en data 17 de
gener de 2014.
Vist el que disposa l’article 97 de la llei reguladora d’Hisendes Locals el qual diu
textualment:
Gestió Tributària de l’impost
“ La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.”
Vist el que disposa l’article 96 punts 1 i 2 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
el qual diu textualment:
Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat del cas de primera
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adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu comença el dia en
què es produeixi l’adquisició.
2. “ L’impost es merita el primer dia del període impositiu”.
Atès que es comprova que en data 1 de gener de 2014 el titular del vehicle era el
senyor Joan Martínez Padilla.
Atès que d'acord amb el redactat de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica i amb els criteris de la Consulta vinculant V0896-05 de
18 de maig de 2005 de la Subdirecció General de Tributs Locals la baixa temporal
voluntària només causa baixa del padró de l'impost quan es motiva per la substracció
o robatori del vehicle.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor Joan Martínez Padilla i en
conseqüència ratificar el rebut pendent en via executiva número 678990, en concepte
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica la matrícula -9343-BCM.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

10.1.7 RECLAMACIÓ COM.PROP. GARATGE MARGELL RETORNAR RECÀRREC
IBI DESESTIMAR
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 13.862 de data 17 d'octubre de 2014,
presentada pel senyor MIQUEL ESTEBA ZURBRUGG en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS GARATGE MARGELL, sol·licitant la devolució del
recàrrec pagats en relació al rebut núm. 694541 a nom de la COM.PROP, GARATGE
MARGELL, al·legant que la comunitat no va rebre mai la notificació per part de
l'Ajuntament comunicant que el rebut havia estat retornat i que no se'ls va comunicar
mai que el termini de pagament era el 31 d'agost.
Vist l'article 102 punt de la Llei 58/2003, General Tributària; desenvolupat per l’article
núm. 88 del Reglament General de Recaptació, diu textualment: “
Article 102. Notificació de les liquidacions tributàries.
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.”.
Atès els paràgrafs 3er i 5 cinquè del punt 4 de l’article 9è. de l’Ordenança Fiscal 1
reguladora de l’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana ), els quals
diuen textualment:”Article 9è. Normes de gestió de l’impost
El període de cobrament per als valors- rebuts notificats col·lectivament es
determinarà cada any, a través de les Bases d’Execució del Pressupost o per acord de
la Comissió de Govern......
Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuar el pagament, s’obra la
via de constrenyiment i s’aplicaran els recàrrecs del període executiu.
JGL2014/43 de 28 d' octubre de 2014

23

Atès que es comprova que el període d’exposició pública del padró de l’IBI ( Impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana ) de l’any 2014 va finalitzar el dia 21 de
maig de 2014, i on es constata que s’estableix que el període de cobrament en
voluntària es el comprés entre el dia l'1 de juny del 2014 fins e l'1 de setembre del
2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS
GARATGE MARGELL per no ser procedent la devolució del recàrrec.
Segon.- Notificar el següent acord a la interessada pels efectes oportuns.

10.1.8 RECLAMACIÓ. F N L APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13760 data 16 d’octubre del 2014,
presentada pel senyor F N L en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -8692-DHT, 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 -8692-DHT, 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 -8692-DHT a nom del senyor F N L amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
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Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.9 RECLAMACIÓ. ENRIC VIGAS BONANY APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS I COMPENSACIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13791 de data 16 d’octubre del
2014, presentada pel senyor ENRIC VIGAS BONANY, per la qual sol.licita la devolució
dels rebuts pagats números 730415 i 730416 i la compensació dels rebuts pendents
en via voluntària en concepte de Taxa per Recollida Escombraries Industrials,
corresponent a l’activitat “ Bar musical “ situada al carrer Torres i Jonama, número 114,
al.legant que es van pagar incorrectament.
Vist l’article 72 punt 1. de la Llei General Tributària el qual diu:
“ Compensació a instància de l'obligat tributari.
1. L’obligat tributari pot sol.licitar la compensació dels deutes tributaris que estiguin tant
en període voluntari de pagament com en període executiu.”
Atès que es comprova que els rebuts pagats números 730415 i 730416 constaven en
procés de causar baixa perquè els imports eren superiors al que corresponia d'acord
amb la superfície del local que consta en el projecte i per tal motiu es van emetre unes
noves liquidacions pendents en via voluntària amb els imports correctes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Enric Vigas
Bonany, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut Objecte Tributari

2013

730416

C. Torres i Jonama, 114

2014

730415

C. Torres i Jonama, 114

Total a retornar

Concepte

Import
a
retornar
Taxa
Recollida 1.080,36 €
Escombraries
Industrials
Taxa
Recollida 1.520,48 €
Escombraries
Industrials
2.600,84 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts
pendents que consten a la recaptació municipal a nom del senyor Enric Vigas Bonany,
resultant un import a retornar de 204,68€, tal com es detalla seguidament:
Exercici Rebut

Objecte Tributari
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2013

compensat
733877

C. Torres i Jonama, 114

2014

735636

C. Torres i Jonama, 114

compensar
Taxa
Recollida 992,64 €
Escombraries
Industrials
Taxa
Recollida 1.403,52 €
Escombraries
Industrials

Total a compensar

2.396,16 €

Import Pagat

Import Compensat

Total a retornar

2.600,84 €

2.396,16 €

204,68 €

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i als departaments
de Recaptació i Intervenció.

10.1.10 RECLAMACIÓ LUCIA HUERTAS CARDENAS
DERIVACIÓ RESPONSABILITAT IBI . Aprovació

CONTRA

ACORD

Vista la instància núm. 6250 de data 07/05/2013, presentada per la Sra. Lucía
HUERTAS CARDENAS, demanant deixar sense efecte l’acord d’insolvència de
AKASVAYU SLU i l’anul·lació de l’acord de derivació de responsabilitat per l’Impost
sobre Béns Immobles any 2008, referència cadastral 3504148EG1430S0004YU,
s’informa el següent:
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 364 de data 08/03/2013 es va acordar la fallida per
insolvència de la mercantil AKASVAYU SLU, declarant-se crèdits incobrables i baixa a
comptabilitat per import de 33.480,95 Euros. En la mateixa resolució s’acordava donar
tràmit d’audiència als actuals titulars dels immobles, per un import global de 20.450,36
Euros, corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles dels anys 2008 i 2009.
L’acord d’insolvència de la societat AKASVAYU SLU es va anotar igualment, en el
Registre Mercantil, per tal de rebre qualsevol incidència que pugui afectar als drets de
l’Ajuntament de Palafrugell. Cal afegir que la Societat va ser declarada en Concurs
Necessari de creditors pel Jutjat mercantil 3 de Barcelona l’any 2010 i la denominació
figura extingida al Registre Públic de Resolucions Concursals.
Notificat l’acord d’audiència a la Sra. Huertas en data 12/02/2013 no es van presentar
al·legacions al tràmit inicial. Resta el dret de la interessada a consultar l’expedient en
qualsevol moment.
Referent a les al·legacions presentades:
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1.- en relació a l’al·legació de què no consta acreditat que no figurin béns a nom de
l’entitat deutora a l’índex central de registres de la propietat es comprova que no
consta i per tant caldria retrotraure les actuacions realitzades per tal que a l’expedient
consti complert aquest tràmit.
2.- en relació a l’al·legació sol·licitant que s’actui primer contra els administradors , no
es pot considerar que s’alteri el sentit de l'article núm. 64 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:
“En els casos de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixin el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels drets
queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de
responsabilitat subsidiària, en els termes que preveu la Llei general tributària.”
En el mateix sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 24/01/2004, declara la
següent doctrina legal: "En el supuesto de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos objeto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, no es precisa
la declaración de fallido del adquirente o los adquirentes intermedios para que,
declarada la del deudor originario transmitente de los bienes afectos al pago de la
deuda tributaria, pueda derivarse la acción contra dichos bienes tras la notificación
reglamentaria, al adquirente y titular actual de los mismos, del acto administrativo de
derivación”.
Atès que es comprova que consta un pagament parcial d'import 79,58 euros en data
12 de juny de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal la liquidació 659094/frac. 2a que
consta pendent a nom de la sra LUCIA HUERTAS CARDENAS en concepte d’Impost
sobre Béns Immobles urbana exercici 2008 per import de 412,19 euros.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a favor de la sra LUCIA HUERTAS
CARDENAS per import de 79,58 euros, d'acord amb el següent detall
Principal Impost sobre Béns Recàrrec
Interessos
Total
Immobles urbana
64,02
12,8
2,76
79,58
Tercer.- Informar a la sra Huertas que haurà de comunicar a la Tresoreria Municipal el
compte bancari on vol que es faci el pagament de la devolució aprovada en el punt
anterior.

10.2 LIQUIDACIONS RENDES OCTUBRE 2014-. Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes d'octubre de
2014 corresponent a diferents conceptes tributaris.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
Codi
40
11200
11201
11300
31600
31306
38000
30004
31401
12
110
61
20302
80

Concepte
Entrada de vehicles
IBIR- Impost Béns Immobles de naturalesa rústica
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
Plaques ,Patents i Distintius
Preu Públic cursos centre municipal d'educació
Reintegrament exercicis tancats
Reintegrament despeses publicació contractes
Taxa Ajuntament Escorxador
Taxa altres Expedients o documents
Taxa Cementiri Municipal
Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials
Taxa Generalitat Escorxador
Taxa per ocupació via pública
Total general

Import
323,50
32,06
21.695,90
134,04
22,50
807,50
43,86
97,20
121,33
9,50
47,90
2.535,34
2,17
114,00
25.986,80

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 RECONEIXEMENT DE DESPESES PROCEDIMENT 173/2014 MARGARITA
ISERN MATO
Vist l'informe emès per l’Assessoria municipal, sobre la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, dictada en el procediment abreujat 173/2014,
interposat per la senyora MARGARIDA ISERN MATO, que diu el següent:”
“MOTIUS DEL PROCEDIMENT: S'interposa recurs contenciós administratiu contra la
resolució dictada en data 10 de març de 2014, dictada per l'Ajuntament de Palafrugell
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per import de 25.929.53
euros com a conseqüència d'una caiguda ocorreguda al c/ Pagès i Morató a l'alçada
del número 9 de Palafrugell.
INFORME: La sentència dictada estima parcialment el recurs interposat per la part
actora. Considera que de la prova documental i testifical practicada es pot concloure
que la caiguda de la part actora es va produir a la vorera just al costa de la vorada.
Que en aquell lloc hi havia un ferro que sobresortia 1,30 cm del nivell del terra, i que
es tractava d'unes restes del tub d'una antiga senyal de tràfic. Conclou que aquest
deteriorament de la via pública és conseqüència d'una obra mal executada i que,
malgrat que la vorera es trobava en bon estat, el fet que el ferro fos petit permet
presumir que difícilment era apreciable a simple vista, per la qual cosa descarta
qualsevol possible falta d'atenció al caminar.
Si bé, la sentència no estima íntegrament la quantitat reclamada per la part actora que
la modera i la fixa a 15.949,90 euros.
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Així la sentència anul·la la resolució impugnada, per ser contrària a dret, i condemna
de forma solidària a l'Ajuntament de Palafrugell i a Axa Assegurances el pagament de
la indemnització.
No es fa pronunciament per que fa a les costes. I la sentència és ferma.”
Vist que la companyia AXA ASSEGURANDES s'ha fet càrrec de la quantitat
reclamada per un import de 14.4449,90 Euros, restant pendent de pagament per un
import 1.500 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la senyora MARGARIDA
ISERN MATO per import de 1.500 € en concepte de responsabilitat patrimonial del
pagament d’indemnitzacions a càrrec de la partida 11.920.22608 del pressupost de
despeses de l’Ajuntament.
Segon.- Donar trasllat a l'interessat, a l’assessoria jurídica, l’àrea d’intervenció, i la
tresoreria municipal.
Tercer.- Informar a la interessada que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari
que informi a l'ajuntament el compte bancari on s'haurà de fer efectiva la transferència.

11.2 RECONEIXEMENT DE DESPESES PROCEDIMENT 88/14 MARIA ORLINDES
Vist l'informe emès per l'Assessoria municipal, sobre la sentència del Jutja Contenciós
Administratiu núm 2 de Girona, dictada en el procediment abreujat 88/14, interposada
per la senyora MARIA ORLINDES NIETO i MANUEL BONET MARUNY, que diu el
següent: “
MOTIUS DEL RECURS.- S’interposa recurs contenciós administratiu per la part actora
contra la desestimació presumpte per silenci negatiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada per la part actora en data 25 de juliol de 2013 i
per la qual es reclamava els danys ocasionats a la finca propietat de l’actora a arrel
d’unes obres realitzades al c/ Alfons XII, l’import reclamat ascendeix a 1.012,09 euros.
INFORME.- La sentència estima el recurs interposat per la part actora i reconeix el
dret de la part actora a que l’Administració l’indemnitzi en el quantia de 1.012,09 euros
incrementats amb els interessos legals de demora corresponents a comptar de la data
en que va fer la reclamació en via administrativa fins al seu pagament efectiu.
La sentència argumenta la seva decisió al considerar que de la prova pericial
practicada per la part actora s’acredita l’existència de nexe causal entre els danys
al·legats per la demandant i que aquests es podien atribuir a les obres executades.
Així mateix la sentència conclou que pel que fa a la responsabilitat patrimonial
d’Aglomerats Girona, SA no es pronuncia en tant que la demandant únicament va
exercitar l’acció contra l’Ajuntament de Palafrugell. Si bé disposa que l’Ajuntament
podrà repercutir contra l’empresa que va executar l’obra.
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La sentència imposa les costes a l’Ajuntament de Palafrugell. I contra la mateixa no es
pot interposar recurs, per la qual cosa la sentència és ferma.
Cal donar trasllat de la sentència a l’Àrea d’Intervenció per tal que s’adoptin els acords
pertinents per fer efectiu el pagament de les quantitats a les que ha resultat
condemnada aquesta administració, sense perjudici de la facultat de repetir aquests
imports a l’empresa adjudicatària de l’obra .”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de MARIA ORLINDES NIETO
i MANUEL BONET MARUNY per import de 1.012,19 € en concepte de responsabilitat
patrimonial del pagament d’indemnitzacions a càrrec de la partida 11.920.22608 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament.
Segon.- Donar trasllat a l'interessat, a l’assessoria jurídica, l’àrea d’intervenció, i la
tresoreria municipal.
Tercer.- Informar a la interessat que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari
que informi a l'ajuntament el compte bancari on s'haurà de fer efectiva la transferència.

11.3 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 81 130 22702

4.779,50

2014 11 920 16200

750,00

2014 11 920 16200

1.694,00

2014 11 920 21600
2014 33 321 22604

2.280,85
1.732,50
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Text lliure
EUROPEA
DE
INVESTIGACIONES
SL.
PROPOSTA D'INVESTIGACIÓ (PO)
MECA CENTRE SL. CONTRACTACIO CURS
AUTOCAD BASIC NIVELL 1 (SG)
MUNTADA CULELL MANEL. CONTRACTACIO
ACCIO FORMATIVA. ANALISIS I MILLORA DEL
TREBALL EN EQUIP. PLA FORMACIO 2014
(SG)
ESTANYS BLAUS SL. MANTENIMENT ANUAL
PLATAFORMA VMWARE VIRTUALITZACIO DE
SERVIDORS (IN)
FITZPATRICK ANNE. MODULS FORMATIUS
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2014 33 321 22708

462,00

2014 71 155 61900

3.023,73

2014 71 164 62201

42.836,71

2014 33 321 22604

511,50

PER ADULTS D'ANGLES. SETEMBRE 2014 (ED)
ASSOCIACIO
SERVEI
SOCIOCULTURAL
IL·LUSIONS. CURS INFORMATICA BASICA PER
A FAMÍLIES. PEE 2014-2015 (ED)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM OCTUBRE 2014 (AS)
CONIAL SL. CONSTRUCCIO 32 NINXOLS
CEMENTIRI MUNICIPAL FASE 4b (UR)
ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURALS
IL·LUSIONS.
MODULS
FORMATIUS
INFORMATICA 1 I 2. OCTUBRE 2014 (ED)

2014 33 321 22604

495,00

JAYME POOLE SAMANTHA. CLASSES ANGLES
ORAL 1 I 2 TARDA OCTUBRE 2014 (ED)

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604

247,50

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604

907,50

2014 33 321 22604

247,50

2014 12 934 22702
TOTAL RELACIO

1.950,00
62.908,29

TITFORD ADELE MARIE. CURSOS ANGLES
ORAL 2 I 3 TARDA I VESPRE OCTUBRE 2014
(ED)
GURB ALONSO OLGA. CURS ITALIA NIVELL 1
OCTUBRE 2014 (ED)
HEYMANN ANETTE. CURS ALEMANY NIVELL 1
I 2 OCTUBRE 2014 (ED)
JONES CATHERINE. CURSOS FRANCES
NIVELLS A1 A2 B1 I AVANÇAT OCTUBRE 2014
(ED)
ACADEMIA XALOC SC. CURS DE RUS NIVELL
1 OCTUBRE 2014 (ED)
SOMINTEC
SL.
TASQUES
EXTERNES
FORMACIO INTEGRACIO TAXA ESCORXADOR
A L'APLICATIU TAO DE RENDES (SG)

11.4 OBRES.-Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes
CERTIFICACIONS per un import de 129.470,00 euros.
Aplicació
2014
62
62700

Import
425 129.470,00
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O/2014/114

Text lliure
AITERM 2002 SL. REFORMA I SUBSTITUCIO
DEL SISTEMA DE DESHUMECTACIO DE LA
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PISCINA MUNICIPAL. JG.17/06/2014
TOTAL

129.470,00

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 MEDI AMBIENT
12.1.1 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL AL MUNICIPI DE
PALAFRUGELL.- Aprovació
Vist que el Consell Comarcal del Baix Empordà disposa d’una deixalleria mòbil per
donar servei als municipis de la Comarca.
Vist que l’Ajuntament de Palafrugell va formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Empordà per oferir aquest servei al nucli de Llofriu, de juny a setembre de
2014, amb l’objectiu de facilitar la correcta deposició dels residus als veïns i
establiments.
Atès que es creu convenient continuar oferint aquest servei els mesos d’octubre,
novembre i desembre de 2014.
Vista la disponibilitat per part del Consell Comarcal del Baix Empordà d’oferir aquest
servei els dies 31 d’octubre, 28 de novembre i 30 de desembre, de 10 a 14 h.
Vista la disponibilitat pressupostària a la partida 72.170.22712 “Contracte recollida
residus” per a fer front al cost del servei (250 €/dia durant 3 dies, total 750 €)
Es considera convenient l’aprovació de l’addenda a l’esmentat conveni per les
següents raons:
- Facilita la correcta separació dels residus per als que no hi ha contenidor a la via
pública a Llofriu, el nucli més allunyat de la deixalleria fixa.
- Fomenta la sensibilització de la població envers la correcta separació dels residus.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell per a la prestació del servei de
deixalleria mòbil al municipi de Palafrugell.
Segon.- El servei es seguirà duent a terme a Llofriu i s'amplia 3 jornades, els dies 31
d'octubre, 28 de novembre i 30 de desembre de 2014, en horari de les 10 a les 14h.
Tercer.- L'import a pagar serà de 750 € (250 €/dia), amb càrrec a la partida
pressupostària 72.170.22712 “Contracte recollida residus”.
JGL2014/43 de 28 d' octubre de 2014

32

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
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