ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18
DE NOVEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/46
Dia i hora: 18/11/2014 09:04:00
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 convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretaria acctal. Senyora JÚLIA GIRÓ VAL
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
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:
- JGL2014/45 Ordinària 11/11/2014
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 538/14.- 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: TORRAS*SAIS,MARGARITA
Representat per DORADO*TEIXIDOR,JORDI
Obra Reparació puntual de coberta
Carrer: Rajola, 16
Població: PALAFRUGELL
Expedient 538/14
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: Andreu Xicoira Gallart
Núm. Visat: V/P.14.0093
P.E.M.: 1.907 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
74,37 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 477/14.- 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: PIÑOT*SANT,JORDI
Representat per ORRA*SERRA,JORDI
Obra Ampliació d´un habitatge aïllat
Carrer: Illa Blanca, 36
Població: TAMARIU
Expedient 477/14
Condicions:
- Eliminar els graons existents a la vorera, realitzant una única
pendent constant lliure d'obstacles.
- 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.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 477/14).
- 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: Jordi Orra Serra
Núm. Visat: ---P.E.M.: 40.827 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.592,25 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 451/14.- 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
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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: GERSEN,PIETER GERRIT WILLEN
Representat per ALGUERO*ABELLO,RAMON
Obra Ampliació i reforma d´habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: Barcelonès, 17
Població: TAMARIU
Expedient 451/14
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.
- 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: Ramon Alguero Abello
Núm. Visat: 2014 401483
P.E.M.: 23.028,87 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 898,13 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 420/14.- 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
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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: SALLENT*AGUILERA,JOAN
Representat per CARBONELL*COMES,ARTUR
Obra Instal·lació de bastida
Carrer: Torres Jonama, 84
Població: PALAFRUGELL
Expedient 420/14
Condicions:
Tècnic redactor del projecte: Artur Carbonell Comes
Núm. Visat: ARG548
P.E.M.: 1.400 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
54,60 €

2.1.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 361/14.- 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: SALLENT*AGUILERA,JOAN
Representat per CARBONELL*COMES,MARIA JOSE
Obra Rehabilitació d’elements puntuals d’estructura i reforma interior sense
modificació de distribució original amb mitjans auxiliars
Carrer: Torres Jonama, 84
Població: PALAFRUGELL
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Expedient 361/14
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: Artur Carbonell Comes
Núm. Visat: 23/07/2014 ARB804
P.E.M.: 34.780 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra
I.C.I.O.

162,70 €
15,80 €
1356,42 €

2.1.6 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 477/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 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: HOFMANN,CRISTINA
Obra Modificació de projecte d'ampliació terrassa
Carrer: Codina, 18
Expedient 477/13 Annex
Condicions:
Tècnic redactor del projecte: Antoni Batllori Miquel
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

Població: CALELLA

Núm. Visat: ----

2.1.7 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 463/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
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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: CASALS*HAENSLER,MANUEL
Representat per DABAN*ISERN,MARIA LLUISA
Obra Muntatge de Bastida
Carrer: Bofill i Codina, 19
Població: CALELLA
Expedient 463/13 Annex
Condicions:
Tècnic redactor del projecte: Jordi Soles Plaja
Núm. Visat: V/W.14.1109
P.E.M.: 2.148,36 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
I.C.I.O.
83,79 €

2.2. AUTORITZACIÓ PER REALITZAR OBRES A LA VIA PÚBLICA PER
MILLORAR
L’ACCESSIBILITAT
AL
PASSATGE
JIMMY
RENA
DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 5 de novembre de 2014 amb número de registre
d’entrada 14699, per Lluís Corbella Jordi, en representació de Elisabet Rosa Trias, on
sol·licita autorització per la realització d’obres a la via pública per millorar
l’accessibilitat al passatge Jimmy Rena ubicat davant de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al passeig de la Torre núm. 16 de Calella, al terme municipal de
Palafrugell.
Atès que actualment s’estan realitzant obres d’adaptació i rehabilitació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres a l’immoble ubicat al passeig de la Torre núm. 16 de Calella
de Palafrugell, promogudes per Elisabet Rosa Trias, per tal de poder adaptar els
espais interiors de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- AUTORITZAR a la senyora Elisabet Rosa Trias a realitzar obres a la via
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pública per millorar l’accessibilitat al passatge Jimmy Rena, per tal de poder adaptar
aquest espai a persones amb mobilitat reduïda.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Lluís Corbella Jordi, en representació de
Elisabet Rosa Trias, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Espaseria núm. 15
principal bis de Barcelona (CP 08003)
Tercer.- D’acord amb les converses mantingudes en relació a la proposta presentada,
notificar el present acord al Servicio Provincial de Costas de Girona, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente, amb domicili a efectes de notificació al
carrer Jaume I núm. 47 4ª planta de Girona. (CP 17001), pel seu coneixement.

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
PALAFRUGELL, FASE VII.- Adjudicació.
En data 16 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 de les obres de reposició de l’enllumenat públic de
Palafrugell, Fase VII, per mitjà de procediment negociat amb publicitat.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis perfil del contractant en data 17 de setembre
de 2014, es va presentar oferta per les següents empreses
LICITADORS
Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA "SIMSA"
Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL "EMELEC
Servei Instal·lacions Tècniques EMPORDÀ SL
Enllumenats Costa Brava SL
ACISA
ETRABONAL
TRENASA SA

NIF
A-17031659
B-17595414
B-17613563
B-17378621
A-28526275
A-08522955
A-80375058

La mesa de contractació es va reunir amb data 7 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.
En data 9 d’octubre de 2014 es va reunir novament la mesa per l’obertura del sobre 2,
relatiu als criteris automàtics i realitzar la proposta d’adjudicació, amb el següent
resultat:
PROPOSTA
LICITADORS
ECONÒMICA
Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA "SIMSA"
64.775,00 €
Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL "EMELEC"
65.883,00 €
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Servei Instal·lacions Tècniques EMPORDÀ SL
Enllumenats Costa Brava SL
ACISA
ETRABONAL
TRENASA SA

58.485,72 €
53.598,99 €
64.422,52 €
57.587,72 €
81.654,42 €

I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
En data 14 d’octubre de 2014, es va requerir a l’empresa ENLLUMENATS COSTA
BRAVA SL, per tal que presentés la fiança definitiva per import de 2.679,95 euros, fet
que va realitzar en data 20 d’octubre de 2014.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, amb
domicili al carrer Gas, 7 B (17200) Palafrugell, el contracte d’obres de reposició de
l’enllumenat públic de Palafrugell, Fase VII, mitjançant procediment negociat amb
publicitat, pel preu de 53.598,99 euros IVA exclòs (tipus aplicable del 21%) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 71 155 61900 “millores enllumenat públic”, d’acord amb les
demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos
annexes d’aquest acord.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, 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.
ANNEX I.- Actes de la mesa
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3.2 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
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.
Vist l’expedient de contractació per a les obres de reposició de l’enllumenat públic del
nucli antic de Llofriu, Fase VIII.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és d’obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment amb publicitat i es tramita de
forma ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a les obres de reposició de
l’enllumenat públic del nucli antic de Llofriu, Fase VIII, amb un valor estimat de
contracte de 33.484,82 euros, sense IVA (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 71.155.61900 “millores enllumenat públic”, amb un termini
d’execució de 21 dies.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Convocar licitació pública a través del perfil del contractant per tal que les
empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els termes dels
plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.

3.3 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL
TRAM DE L'AV.ESPANYA, ENTRE EL C.AMPLE I LA PLAÇA JOSEP PALLACH, A
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PALAFRUGELL.- Aprovació de plecs de condicions i inici de procediment.
Vist l’expedient de contractació de les obres d’instal·lació d’enllumenat públic en el
tram de l’Av.Espanya, entre el carrer Ample i la Plaça Josep Pallach, a Palafrugell.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és d’obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment negociat sense publicitat i es
tramita de forma ordinària.
Aquesta inversió es tramita d'acord amb l'establert a la disposició final del Reial decret
Llei 2/2014 referent a les inversions Financeres Sostenibles i, a tal efecte, a l'expedient
s'ha incorporat la memòria econòmica de l'Alcalde i informe d'intervenció.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a les obres d’instal·lació d’enllumenat
públic en el tram de l’Av.Espanya, entre el carrer Ample i la Plaça Josep Pallach, a
Palafrugell, amb un valor estimat de contracte de 51.980,78 euros, sense IVA ( tipus
aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71.165.61900 “inversió
enllumenat públic Av.Espanya”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació.
Tercer.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.
Quart.- Convidar a cinc empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins
el dia 25 de novembre de 2014, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
Convidar a les següents empreses:
-

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, NIF: B-17378621
SEITEC SL, NIF: B-17613563
ETRA BONAL SA, NIF: A-08522955
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-

EMTE SLU, NIF: B-64381072
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, NIF: A-46146387

3.4 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE CONCESSIÓ
DEMANIAL, DE L'ÚS PRIVATIU DE PART DE L'EDIFICI DE CAN GANXÓ DE
PALAFRUGELL .- Aprovació de plecs i inici de procediment.
Vist l’expedient de la concessió demanial, de l’ús privatiu de part de l’edifici de Can
Ganxó de Palafrugell, per a ser utilitzat com a establiment d’enoteca obert al públic.
La concessió es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el Reglament
de Mercats de l’Ajuntament de Palafrugell, la Llei de Patrimoni de les Administracions
Públiques, el Text Refós de la Lle Municipal i de Règim Local i el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, i supletòriament pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de
novembre, de contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò
que no resulti derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de concessió demanial, de l’ús privatiu de part de l’edifici
de Can Ganxó de Palafrugell, per a ser utilitzat com a establiment d’enoteca obert al
públic, amb una taxa inicial mínima de 1.200 euros mensuals.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
concessió.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP i al perfil
del contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP.

4.- RECURSOS HUMANS
4.1 CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ ADSCRIT
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL A L'AJUNTAMENT DE
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PALAFRUGELL.- Aprovació.La regidoria de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell proposa l'aprovació
d'un conveni de transferència del personal de la Diputació de Girona adscrit a la
Biblioteca Municipal de Palafrugell a l'Ajuntament de Palafrugell.
El conveni es formalitza en exercici de les competències en matèria de Cultura i
Recursos Humans que disposa l'Ajuntament de Palafrugell, d'acord amb l'article 25 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Fonaments de dret:
L'article 88 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre de règim jurídic i procediment
administratiu . comú estableix que els procediments administratius es poden finalitzar a
través de la formalització de convenis amb els interessats.
En relació als convenis, són d'aplicació directe o analògica els articles 303 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració amb la Diputació de Girona, de
transferència del personal de la Diputació de Girona adscrit a la Biblioteca Municipal
de Palafrugell a l'Ajuntament de Palafrugell, amb vigència a partir del dia 1 de gener de
2015.
Segon.- Aprovar les despeses i els ingressos que consten al conveni, per import de:
Ingressos

despeses

Any 2015

43.718,16 euros

0 euros

Any 2016

34.974,53 euros

8.743,63 euros

Any 2017

26.230,90 euros

17.487,26 euros

Any 2018

17.487,26 euros

26.230,90 euros

Any 2019

8.743,63 euros

34.974,53 euros

A partir de l'any 2020

0 euros

43.718,16 euros

Amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
– 44 3321 12000, retribucions bàsiques personal funcionari Biblioteca
– 44 3321 12100, retribucions complementàries personal funcionari Biblioteca
– 44 3321 16000, seguretat social treballadors Biblioteca
Tercer.- Facultar a l'alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la
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seu electrònica i al BOP de Girona (si escau), una vegada s'hagi formalitzat.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 REVOCACIÓ DE CESSIÓ DEL LOCAL A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MAS
MASCORT PEL SEU ACONDICIONAMENT I COMPLIR AMB LES FINALITATS DEL
REGLAMENT DE LOCALS SOCIALS
En data 24 d’abril de 2014 es va fer un requeriment a l’associació de veïns dels Mas
Mascort per tal que presentés la següent documentació:
- Declaració dels membres de la junta directiva
- Estatuts de l’associació adaptats.
- Relació d’activitat a desenvolupar durant l’any 2014.
Transcorregut sobradament el termini de 10 dies concedit, no s’ha rebut resposta per
part de l’associació.
En data 6 d’octubre de 2014 es va portar a terme una visita per tal de comprovar l’estat
de conservació del local, i es varen detectar nombroses deficiències pel que fa a la
conservació de l’edifici i la seva neteja.
Com a conseqüència de les situacions expressades, es considera oportú procedir a la
revocació de la cessió del local a l’associació de veïns del Mas Mascort atorgada per
Ple de l’ajuntament de data 31 de març de 1989, amb l’objectiu que el local quedi lliure
d’ocupants per poder realitzar una neteja del seu interior i exterior i portar a termes les
obres d'acondicionament necessàries per poder procedir de nou a la seva cessió.
Les llicències d’ocupació del domini públic són revocables per motius d’interès públic,
d’acord amb l’article 56.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
L’article 1 del Reglament de locals socials municipals estableix que les finalitats dels
locals socials municipals són:
- Donar suport infraestructural perquè les entitats realitzin activitats de manera puntual
o continuada.
- Oferir servei com a seu social d’entitats del barri o de la ciutat per promoure i
consolidar les associacions i entitat.
Per tant, als efectes de garantir el compliment d’aquestes finalitats, es proposa revocar
la cessió d’ús, per fer l’adaptació del local i posteriorment formalitzar les noves
cessions l’entitat o entitats interessades en el seu ús.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Revocar la cessió del local social municipal situat al carrer Bellcaire, 10 de
Palafrugell a l’associació de veïns del Mas Mascort, amb efectes al dia 31 de
desembre de 2014.
Segon.- Notificar aquest acord a l’associació, indicant-li que un cop finalitzades les
obres d’acondicionament del local podrà tornar a sol·licitar la cessió del local, en els
termes del Reglament de locals socials de l’Ajuntament de Palafrugell.

6.- ACTIVITATS
6.1 LLAM2005000003 RECTIFICACIÓ ERROR EN ACORD JUNTA DE GOVERN
LOCAL 28 D'OCTUBRE DE 2014: MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL,
TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT SERVEIS FUNERARIS AMB
INCINERACIÓ, TANATORI C. CEMENTIRI, 43.-APROVACIÓ.Vist l'acord de Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2014, sobre 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.
Atès que del contingut dels punts primer de la part expositiva i de la part resolutiva
d'aquest acord de Junta de Govern Local, s'hi exposa:“NIF B-81693442”, quan en
realitat, i tal com es desprèn de la documentació que consta a l'expedient, el NIF que
es comunica és B-85012441. Per la qual cosa cal esmenar l'error advertit en aquest
acord, de manera que allà on diu “NIF B-81693442”, hi ha de dir “NIF B-85012441”,
ratificant la resta del seu contingut.
Atès el contingut de l'article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/21999, de 13 de gener, que en el seu apartat segon disposa que “ les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vista la proposta de d'acord de Junta de Govern Local formulada per la Regidora
d'Activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Rectificar el contingut de l'acord de Junta de Govern Local de 28 d'octubre de
2014, només en el sentit de fer constar que on diu NIF B-81693442, ha de dir NIF B85012441, ratificant la resta del seu contingut.
Segon: Donar trasllat del contingut d'aquest acord de Junta de Govern Local als
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interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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

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

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 13
persones, les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet

Adreça

MI

C RAMIR MEDIR, 5 PBJ
17200 PALAFRUGELL

CARR

C TERME, 58
17200 PALAFRUGELL

RJB

C ANDORRA, 2
17200 PALAFRUGELL

CPMC

C CARRILET, 28 PBJ B
17200 PALAFRUGELL

ECC

C SOLSONES, 5 P01 2
17200 PALAFRUGELL

MM

C AMPLE, 130 P05 H
17200 PALAFRUGELL

AGE

C MIQUEL VINCKE I MEYER, 16
Esc B PBJ B 17200 PALAFRUGELL

MU

C PALAMOS, 49
17200 PALAFRUGELL
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FEBD
CD
CIC
LP
SGP

PL NOVA, 7 P01
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P07 O
17200 PALAFRUGELL
PRAGE RAPINYA, 3
17210 PALAFRUGELL
C PESCADORS, 13
17212 PALAFRUGELL
C VILAR, 50 P01 3
17200 PALAFRUGELL

8.- ARXIU MUNICIPAL
8.1 DONACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE JOSEP M. VIVES I SUREDA PER PART DE
NÚRIA VIVES PARÉS
Vista la sol·licitud de Núria Vives Parés de donació a l'Ajuntament de documentació del
seu pare, Josep M. Vives i Sureda.
Vist l'informe de l'arxivera municipal en el que es manifesta l'interès de conservar
aquesta documentació, datada entre 1939 i 2007, que ocupa 0'65 metres lineals i que
aporta informació sobre la trajectòria de Josep M. Vives i sobre activitats festives,
culturals i esportives locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar la donació de documentació de Josep M. Vives i Sureda que
ofereix Núria Vives Parés.
Segon.- Agrair a Núria Vives Parés la seva donació, que permet incrementar el
patrimoni documental local conservat a l'Arxiu Municipal i posat a l'abast de la
ciutadania.

8.2 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 SECRETARIAT DE L'INSTITUT OBERT DE
CATALUNYA A L'ARXIU MUNICIPAL.
Vista la proposta de conveni de l'Institut Obert de Catalunya, centre depenent del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, interessat en la
realització de pràctiques de formació per part d'una alumna del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Secretariat, a l'Arxiu Municipal.
Vist l'informe de l'arxivera municipal en el que es manifesta l'interès d'acollir les
pràctiques.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2014-2015 i
acceptar l'alumna proposada, Anabel López Balló, per a la realització de les pràctiques
del Cicle Formatiu de Grau Superior de Secretariat, del 25 de novembre de 2014 al 13
de març de 2015, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'Institut Obert de Catalunya i a l'Arxiu Municipal.

9.- JOVENTUT
9.1 CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT
DURANT LA FESTA DE CAP D'ANY 2014 A LA BÒBILA.- Aprovació.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat a l’empresa PHOENIX Vigilancia y
Seguridad, SA pressupost pels serveis de seguretat durant la Festa de Cap d’Any
2014 (nit de l’1 de gener de 2015).
Atès que l’esmentada oferta consisteix en un servei de vigilància i de protecció a la
instal·lació habilitada a la Bòbila, la nit de Cap d’Any (nit del 31 de desembre de 2014
a l’1 de gener de 2015).
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre, del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad, SA, amb NIF A63321228, representada pel senyor Julio Álvarez Pérez, i domicili social al carrer dels
impressors Oliva núm. 2, baixos – 17005 GIRONA, el contracte administratiu per dur a
terme el servei de vigilància i de protecció, durant la Festa de Cap d’Any, a les
instal·lacions habilitades a la Bòbila de Palafrugell, que inclou disposar de personal
vigilant durant la nit del dia 1 de gener de 2015. La prestació i l’horari d’aquest servei
és el què seguidament es detalla:
• Dia 1 de gener de 2015: de les 01.00 hores a les 07.00 hores (4 vigilants de
seguretat sense arma) = 24 hores (x 50 €/h) = 1.200 € + 21% d’IVA = 1.452 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de mil quatre-cents cinquanta dos euros (1.450
€), IVA inclòs.
Segon: Adjudicar a l’empresa OPCIÓN A Servicios Generales, SL, amb NIF B63321251, representada pel senyor Julio Álvarez Pérez i domicili social al carrer dels
Impressors Oliva, 2 B – 17005 de GIRONA, el contracte administratiu per dur a terme
el servei de control, durant la Festa de Cap d’Any, a les instal·lacions habilitades a la
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Bòbila, que inclou el servei d’un controlador d’accessos. La prestació d’aquest servei
és el que seguidament es detalla:
• Dia 1 de gener de 2015: de les 01.00 hores a les 07.00 hores (1 controlador
d’accessos) = 6 hores (x 35 €/h) = 210 € + 21% d’IVA = 254,10 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de dos-cents cinquanta-quatre euros amb deu
cèntims (254,10 €), IVA inclòs.
Tercer: Autoritzar la despesa total de mil set-cents sis euros amb deu cèntims
(1.706,10 €) que anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22617.
Quart: Així mateix, per tal de reforçar preventivament les actuacions de seguretat, el
cap de la Policia Local i el representant de l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad,
SA, dos dies abans de l’acte, hauran de reunir-se per a la coordinació i el bon
funcionament del servei de vigilància, protecció i control durant el dia de la Festa de
Cap d’Any de Palafrugell. A més, a l’inici del servei caldrà posar-se en contacte amb el
responsable de l’operatiu policial per rebre les instruccions oportunes.
Cinquè.- Traslladar l’acord d’aquest contracte a la Policia Local.
Sise.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President per realitzar les actuacions pertinents
per a l’efectivitat d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.

9.2 FESTA DE CAP D'ANY 2014 A LA BÒBILA I PUJADA AL FAR DE SANT
SEBASTIÀ.- Aprovació.
Atès que la propera nit del 31 de desembre de 2014 a l’1 de gener de 2015 se
celebrarà la Festa de Cap d’Any de Palafrugell a la Bòbila i a la matinada la pujada al
Far de Sant Sebastià per veure el primer sol de l’any, organitzat per l’Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar la contractació de les infraestructures i actuacions que es detallen a
continuació:
MUSICAT
NIF G17734948
per a l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2013 a les 07.00 h
1.950,00 €, exempts d’IVA
AGMA, SL
NIF B43522192
per a l’actuació del DJ Pau Dunjó
484,00 €, IVA inclòs
SONOMAX Prosound, SL
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NIF B55144810
per al lloguer d’equips i tècnics de llum i de so
2.420,00 €, IVA inclòs
Emili Bosch Ripoll
pel de muntatge de 10 tanques antiempentes
360,58 €, IVA inclòs
Creu Roja Palafrugell
NIF Q-2866001G
pel del servei d’2 ambulàncies (1 a la Bòbila
i 1 al Far de Sant Sebastià)
477,95 €, exempts d’IVA
Poly-Klyn, SL
NIF B60484904
per a la instal·lació i lloguer de 2 cabines sanitàries
242,00 €, IVA inclòs
Autocars Celymar, SL
CIF B607566999
Per a 1 trajectes autobús
Palafrugell-far Sant Sant Sebastià-Palafrugell
220,00 €, IVA inclòs
SGAE
NIF G-28029643
reserva drets d’autor del grup El Coche Rojo i la
Cobla Baix Empordà 420,00 €, IVA inclòs
Total

6.574,53 €, IVA inclòs

Segon: La present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22617.
Tercer: Aprovar en motiu de la Festa de Cap d’Any, a la Bòbila, un horari màxim de
tancament del recinte a les 07.00 h.
Quart: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

9.3 REALITZACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
JOVENTUT PER LA FESTA DE CAP D'ANY A LA BÒBILA I LA BENVINGUDA AL
PRIMER SOL DE L'ANY AL FAR DE SANT SEBASTIÀ.- Aprovació.
Atès que el proper 31 de desembre de 2014 i 1 de gener de 2015 se celebrarà la
Festa de Cap d’Any a la Bòbila i la Benvinguda al primer sol de l'any al Far de Sant
Sebastià.
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Atès que el personal de l’Àrea de Joventut haurà de realitzar hores extraordinàries per
a la preparació i desenvolupament dels actes.
Atès el document adjunt elaborat pel tècnic de l’Àrea on es detallen les previsions
horàries i la quantificació econòmica de l’horari de cadascun dels treballadors.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar la realització d’hores extraordinàries dels treballadors i treballadores
de l’Àrea de Joventut per un import aproximat de 1.754,93 €.
Segon: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

10.- MEDI AMBIENT
10.1 DEVOLUCIÓ FIANCES COMPOSTATGE
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell fomenta el compostatge casolà com a via de
gestió dels residus orgànics a les llars del municipi.
Atès que per inscriure’s a la campanya i adquirir un compostador cal prèviament
efectuar el pagament d’una fiança de 20 euros.
Atès que la devolució d’aquesta fiança s’efectua per mitjà de les visites
d’assessorament quan es comprova que les persones inscrites usen correctament el
compostador.
Atès l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient.
Atès tots els punts que s’han exposat anteriorment, es considera oportú, aprovar la
devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la taula
següent. El sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el document
informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es
detallen a la taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de
complimentar el document informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució
de la fiança.
Nº INSCRIPCIÓ CAMPANYA
142
306
329
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COGNOM I NOM
Riera Vidal, Francesc Xavier
Rotllan Teixidó, Carlos
Saiz Perez, Josep Maria

IMPORT
40
20
20
21

131
328

Costa Bofill, Joan
Massó Cuní; Josep

20
20

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Tresoreria i l’Àrea d’Intervenció.

11.- SERVEIS MUNICIPALS
11.1 ACTUACIONS ADDICIONALS A INCLOURE A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS
SOSTENIBLES PER A L'ANY 2014.- Aprovació
Vist l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona celebrada el 22 de juliol
on es va atorgar a l'Ajuntament de Palafrugell una subvenció a fons perdut de
227.668,61 € dins del Pla Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014, per a les
obres següents:
• Arranjament de la xarxa municipal de sanejament del carrer del Mestre Sagrera
(codi 161).
• Obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell fase VII (codi 155).
Atès que les obres subvencionades han sigut sotmeses a licitació pública, havent-se
obtingut una baixa important respecte al preu, d'acord amb el següent detall:
• Arranjament de la xarxa municipal de sanejament del carrer del Mestre
Sagrera: import adjudicació 68.992,49 €.
• Obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell fase VII: import
adjudicació: 64.584,78 €.
Vist l'article 18 de les bases específiques reguladores de les subvencions del Pla
Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014.
Atès l'interès de l'Ajuntament de cobrir l'import total de la subvenció atorgada.
Vistos els antecedents de raó:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, àrea Local, Cultural i d'Acció Social,
Assistència i Cooperació als Municipis, tinguin a bé d'incloure dues actuacions més
addicionals que compleixen tots i cadascun dels requisits de les bases específiques
reguladores:
• Contractació de maquinària per a l'execució de les obres de repàs asfàltic d'un
tram de calçada i substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Lluís
Marquès Carbó a Llafranc.
• Obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli antic de Llofriu, fase VIII.
Segon.- Acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació:
1. Informe d'intervenció relatiu al compliment de les ratios i les magnituds citades
a les bases específiques de la convocatòria.
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2. Memòries tècniques valorades de les dues actuacions.
3. Memòria econòmica.
4. Certificat de la titularitat dels béns i serveis municipals en els quals s'executarà
la inversió.
5. Document de sol-licitud tipus del Pla Especial d'Inversions Sostenibles.

11.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D'ARRANJAMENT DE LA
XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT DEL CARRER DEL MESTRE SAGRERA A
PALAFRUGELL - Aprovació
Vist el Pla de Seguretat i Salut de la memòria valorada de les obres d'arranjament de
la xarxa municipal de sanejament del carrer del Mestre Sagrera de Palafrugell redactat
per l'empresa PERE GIRALT SAGRERA S.A.
Vista l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la memòria valorada de les
obres d'arranjament de la xarxa municipal de sanejament del carrer del Mestre
Sagrera de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut i l'acta d'aprovació de la memòria valorada
de les obres d'arranjament de la xarxa municipal de sanejament del carrer del Mestre
Sagrera a Palafrugell.

12.- RENDES
12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ. THERON INVEST EMPORDÀ S.L. ANUL.LACIÓ TAXA PER
ENTRADA DE VEHICLES APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14213 de data 24 d’octubre del
2014, presentada pel senyor Miquel Santamaria Lalanda com a representant de la
societat THERON INVEST EMPORDÀ S.L. (NIF B55063721), per la qual sol.licita
l’anul.lació del rebut pendent número 725278 en concepte de la Taxa per Entrada de
Vehicles de l’immoble situat al carrer Pals, número 76, al.legant que es tracta d’un pas
comunitari i s’hauria de modificar a nom de la comunitat de propietaris.
Atès que es comprova que correspon a un edifici en règim de divisió horitzontal que té
constituïda la Comunitat de Propietaris.
Vist l'article 9è punt 1. de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de
Vehicles i Reserves de la Via Pública, el qual diu textualment:
1.- Cada any s’elaborarà un padró d’entrades de vehicles, així com un padró de
reserves.
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El padró d’entrada de vehicles es regirà per:
Pel que fa a l’entrada física: les existents en data 1 de gener.
Pel que fa als titulars de l’entrada. Els propietaris de les finques on està ubicada, al
Padró de l’IBI de l’exercici. En cas d’entrades de vehicles situades en finques en règim
de propietat horitzontal tindrà la consideració de titular de l’entrada la Comunitat de
Propietaris.
Atès que és procedent la baixa del rebut pendent número 725278 a nom de la societat
Theron Invest Empordà S.L. i l’aprovació d’una nova liquidació a nom de la Comunitat
de propietaris carrer Pals, 76-78.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Donar de baixa de la Recaptació Municipal el rebut pendent a nom de la
societat Theron Invest Empordà S.L. tal com segueix a continuació:
Exercici Número rebut Concepte
2014

725278

Taxa
per
Vehicles

Objecte tributari
Entrada C/ Pals, 76

Import
87,50 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació corresponent a l’exercici 2014 en concepte de
Taxa per Entrada de Vehicles a nom de la Comunitat de Propietaris Carrer Pals 7678 , per import de 87,50€, la qual s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.

12.1.2 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS PIREU DULCE CHACON.
DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ AIGUA 2014/03 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada amb data 25 de juny de 2014 i amb núm. de registre
d’entrada 8633 per FINQUES I ADMINISTRACIONS MIQUEL SL amb NIF
B17573627 en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS PIREU DULCE
CHACON amb NIF H17886763, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d’aigua 2013/04, amb núm. de pòlissa 4469938, 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 9 de juliol, a nom de FINQUES MIQUEL,
en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS PIREU DULCE CHACON,
amb N.I.F. H-17886763, del carrer Dulce Chacon Gutierrez núm. 8 de Llafranc,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del
període 2013/04 al·legant que l'excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les
seves instal·lacions interiors.
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Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
Aquesta mesura excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’una vegada
en un període de dos anys.
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/04 per
fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució i en conseqüència retornar l’ import total de 1.591,66
euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i la nova liquidació, els
quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa:4469938
PERÍODE

CONSUM REAL

2013/04

2.801,81
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NOVA LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA
PER FUITA
A RETORNAR
1.210,15
1.591,66
25

TOTAL.......

1591,66

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

12.1.3
RECLAMACIÓ
CONGREGACION
HERMANITAS
ANCIANOS
DESAMPARADOS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vista la resolució de l'alcaldia núm. 2014/1687 de data 04 de juliol de 2014, que
estima la sol·licitud de permuta de 23 nínxols de la Congregación Hermanitas
Ancianos Desamparados per dos criptes revertides i la cessió d'un nínxol de la Via
Migdia fila 162 pis 1er, a favor de l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que es comprova que en data 02 de juny de 2014 es van pagar els rebuts
717.114, 717.115, 717.121, 717.122, 717.123, 717.124, 717.125, 717.126, 717.127,
717.128, 717.129, 717.130, 717.131, 717.132, 717.133, 717.134, 717.135, 717.136,
717.137, 717.138, 717.139, 717.140, 717.141 i 717.110 en concepte de Taxa de
conservació del cementiri municipal a nom de la Congregación Hermanitas Ancianos
Desamparados, per un import de 228 euros, corresponent a l'any 2014.
Vist l'article 6è punt 13 b), de l'Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa del cementiri
municipal, que diu textualment el següent:
13. Conservació del cementiri:
b) Per cripta

28,5

Atès que es comprova que la Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados no
té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom Congregación Hermanitas
Ancianos Desamparados, amb NIF núm. Q1700100I per un import de DOS CENTS
VINT-I-VUIT EUROS-----------228 en concepte de Taxa conservació cementiri.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de Congregación Hermanitas Ancianos
Desamparados, segons el detall següent:
ANY

CONCEPTE

IMPORT

2014

Taxa conservació Cementiri – Cripta Via Migdia núm. 2

28,50

2014

Taxa conservació Cementiri – Cripta Via Migdia núm. 7

28,50

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

57,00

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació
aprovada, restant un total a retornar de CENT SETANTA-UN EUROS.
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12.1.4 RECLAMACIÓ. DOLORS COLLS PRATS ANUL.LACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA
RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13413 presentada en data 8
d’octubre del 2014 pel senyor Lluís Ros Colls com a representant de la senyora
DOLORS COLLS PRATS, sol.licitant l’anul.lació de la liquidació pendent número
734718 corresponent als exercicis 2012 al 2014 en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials de l’activitat “ Fusteria ” situada al carrer Estrella, número 6,
al.legant que en data 28 de març de 2013 van rescindir el contracte de lloguer.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
Declaració i ingrés
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que s’adjunta còpia que la rescissió del contracte
d’arrendament del local comercial situat al carrer Estrella.
Vist l’article 12è punt 8 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
8. Locals sense activitat ...................................... 60,00€
Atès que és procedent l’anul.lació de la liquidació número 734718 i l’aprovació d’una
nova liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació pendent a nom de la senyora Dolors Colls Prats,
en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, tal com es detalla
seguidament:
Exercici

Liquidació

Objecte Tributari Concepte

2012

734718

C. Estrella, 6

Taxa Recollida
Industrials

Escombraries 233,92 €

2013

734718

C. Estrella, 6

Taxa Recollida
Industrials

Escombraries 233,92 €

2014

734718

C. Estrella, 6

Taxa Recollida
Industrials

Escombraries 233,92 €

Total.............

Import

701,76 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora Dolors Colls Prats en
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concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, corresponent als exercicis
2012 al 2014, tal com segueix a continuació:
Exercici

Concepte

2012

Objecte tributari

Activitat

Import

Taxa Recollida Escombraries C. Estrella, 6
Industrials

Fusteria

233,92 €

Primer
Taxa Recollida Escombraries C. Estrella, 6
trimestre Industrials
2013

Fusteria

60,00 €

2014

Local sense 60,00 €
activitat

Taxa Recollida Escombraries C. Estrella, 6
Industrials

Total.........

353,92 €

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

12.1.5 RECLAMACIÓ. JOAN BATALLER GUITART. APROVACIÓ BONIFICACIÓ
IVTM MOTOCICLETA PER ANTIGUITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14672 de data 4 de novembre del
2014, presentada pel senyor JOAN BATALLER GUITART en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la
matrícula GI-1988-U, al.legant que és una motocicleta històrica.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula GI-1988-U,
reuneix els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per la motocicleta matrícula GI-1988-U a nom del senyor JOAN BATALLER
GUITART amb efectes de l’any 2015 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

12.1.6 CORRECCIÓ DE L’ACORD DE JGL 12/08/2014 PUNT. NÚM. 10 RENDES.10.1 RECLAMACIÓNS.- 10.1.4 . RECLAMACIÓ DAVID OGDEN. DEVOLUCIONS
ESCOMBRARIES 2013/03 I 2013/04 I NOVA LIQUIDACIÓ 2014/01. ESTIMACIÓ.
Vist i comprovat el text de l’acord 10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
10.1.4. de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 12 d’agostde 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
On diu:
Tercer.- De la diferència entre les liquidacions ja pagades i las noves liquidacions que
figuren pendent de pagament resulta un import a ingressar de 4,24 euros, que s’haurà
de fer efectiu a les Oficines de Sorea carrer Rajola, 53 de Palafrugell en els següents
terminis des de la notificació del present acord.
Ha de dir:
Tercer.- La devolució que figura a l’apartat primer per import de 74,40 euros
s’ingressarà en el compte corrent de l’interessat.
La nova liquidació que figura pendent de pagament, per import de 78,64 euros, s’haurà
de fer efectiva a les Oficines de Sorea carrer Rajola, 53 de Palafrugell
Quart.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal a SOREA i a l’interessat.

13.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- APROVACIÓ
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/119
per un import total de 461.495,60 euros.
Aplicació

Import
60.976,04
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TOTAL CAIXABANK
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2014 12 011 91300 54.402,33
2014 12 011 31000 6.573,71

55.965,32
2014 12 011 91300 38.929,91
2014 12 011 31000 17.035,41
2014 71 161 22699 21.432,06

2014 71 161 22101 9.907,45

17.708,17
2014 12 934 22709 12,60

2014 81 130 22710 17.695,57

43.368,03
2014 10 336 22700 60,11
2014 10 925 22700 601,10
2014 10 924 22700 360,66
2014 10 924 22710 60,11
2014 11 920 22700 2.892,30
2014 12 934 22700 300,55
2014 20 231 22700 212,21
2014 31 924 22700 60,12
2014 32 430 22700 1.502,75
2014 32 432 22700 1.273,57
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CAIXABANK. QUOTA 3r T/2014 PRESTEC
INVERSIONS 2010 (5207)
CAIXABANK. QUOTA 3r T/2014 PRESTEC
INVERSIONS 2010 (5207)
TOTAL CAIXABANK
CAIXABANK. QUOTA 3r T/2014 PRESTEC
INVERSIONS 2012 (5208)
CAIXABANK. QUOTA 3r T/2014 PRESTEC
INVERSIONS 2012 (5208)
AGENCIA CATALA DE L'AIGUA. MODEL A1,
DECLARACIO NETEA I AUTOLIQUIDACIO
MES DE SETEMBRE 2014 (ABONAMENT MES
DE JUNY 2014)
AGENCIA CATALA DE L'AIGUA. MODEL C2,
LIQUIDACIO
CANON
DE
L'AIGUA
3r
TRIMESTRE 2014
TOTAL XALOC
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOX MES DE SETEMBRE
2014
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO
DE
GIRONA.
LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOX MES DE SETEMBRE
2014
TOTAL EULEN AGOST
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
30

2014 33 321 22720 5.261,16
2014 33 321 22730 5.261,16
2014 33 321 22740 5.261,16
2014 33 321 22760 200,38
2014 33 321 22770 2.583,81
2014 33 321 22780 5.264,96
2014 34 321 22700 2.016,20
2014 34 321 22710 2.016,20
2014 44 332 22700 2.052,27
2014 45 331 22700 360,67
2014 46 335 22700 1.412,60
2014 47 332 22700 60,11
2014 47 332 22700 300,55
2014 52 231 22700 657,18
2014 52 234 22710 240,46
2014 61 337 22700 1.051,94
2014 81 130 22700 2.043,74

2014 72 170 22712 14.342,86

2014 72 170 22712 30.248,96

43.368,03
2014 10 336 22700 60,10
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EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2014 (AS)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS. REVISIO
PREUS I LIQU.ECONOMICA CONTRACTE
DEIXALLERIA/REC.SELECTIVA
NOV.13/ABRIL 14.JG:23/09/14
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA,
AMORT
MATERIAL,
RECOLLIDA
VIDRE,CARTRO,FORM
I
LLOGUER CONTENIDORS (MA)
TOTAL EULEN SETEMBRE
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
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2014 10 925 22700 601,10
2014 10 924 22700 360,66
2014 10 924 22710 60,11
2014 11 920 22700 2.892,30
2014 12 934 22700 300,55
2014 20 231 22700 212,21
2014 31 924 22700 60,12
2014 32 430 22700 1.502,75
2014 32 432 22700 1.273,57
2014 33 321 22720 5.261,16
2014 33 321 22730 5.261,16
2014 33 321 22740 5.261,16
2014 33 321 22760 200,38
2014 33 321 22770 2.583,81
2014 33 321 22780 5.264,96
2014 34 321 22700 2.016,20
2014 34 321 22710 2.016,20
2014 44 332 22700 2.052,27
2014 45 331 22700 360,67
2014 46 335 22700 1.412,60
2014 47 332 22700 60,11
2014 47 332 22700 300,55
2014 52 231 22700 657,18
2014 52 234 22710 240,46
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EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
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2014 61 337 22700 1.051,94
2014 81 130 22700 2.043,75

2014 72 170 22714 12.048,06

2014 72 170 22714 51.938,81

8.759,31
2014 11 920 22100 1.651,61

2014 33 321 22100 901,62

2014 71 165 22100 6.206,08

2014 62 211 41000 37.682,50
2014 32 430 41001 53.750,00
TOTAL

EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
EULEN
SA.
NETEJA
DEPENDENCIES
GENERALS SETEMBRE 2014 (AS)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIA ORGANICA FORM SETEMBRE
2014 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT SETEMBRE 2014 (MA)
TOTAL ENEDESA SETMEBRE
ENEDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2014
ENEDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2014
ENEDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2014
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS. 2a I
ULTIMA APORTACIO MUNICIPAL 2014
INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA. 3a I
ULTIMA APORTACIO MUNICIPAL 2014

461.495,60

13.2 PROPOSTA 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 21 150 61905

1.246,30

2014 72 170 61900

7.240,05
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Text lliure
AGLOMERATS
GIRONA
SA.
PERICÓ
INSTAL·LACIÓ TELEFONICA C/ PESCADORS
DE TAMARIU (UR)
COSELL
COMARCAL
BAIX
EMPORDÀ.
CENTRE
TRAMUNTANA.
MILLORA
ACCESSOS I LA ZONA FORESTAL AIGUA
XELIDA-CALA MARQUESA (MA)
33

2014 11 920 22002

1.118,04

2014 21 150 61905

1.718,95

2014 11 920 63200

1.192,91

2014 21 150 61905

1.996,50

2014 21 150 61905

2.291,26

2014 52 231 22603
TOTAL RELACIO

6.957,50
23.761,51

LYRECO ESPAÑA SA. COMPRA TONER HP
12A (IN)
RUBAU TARRES SA. SUBMINISTRAMNT
ASFALT CALENT PER ESTESA AGLOMERAT
PUJADA CARRER SANTA ROSA A LLAFRANC
(AS)
DESANET SCP. REVESTIMENT DE LA ZONA
DE DEIXALLES DEL MERCAT (AS)
ANEMCO SL. AÏLLAMENT LOCAL CARRER
JOAN FUSTER 20 (UR)
PERE GIRALT SAGRERA SA. CANALITZACIO
DE LES AIGUES PLUJANES C/ STA ROSA DE
LLAFRANC (AS)
MENDEZ
BARRIO
MARIA.
PROJECTE
MEDIACIO COMUNITARIA I FOMENT DE LA
DIVERSITAT DEL 15/09/2014 AL 31/12/2014
(BS)

13.3 CONTRACTE MENOR SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL. Aprovació
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea d’Informàtica en relació a la contractació dels
serveis de telefònia mòbil de l’Ajuntament de Palafrugell pel període l’1 de desembre
2014 a 1 de desembre de 2015.
Atès que d’acord amb l’informe emès , segons el qual desprès d’haver sol·licitat
propostes a tres operadors, la millor oferta és la presentada per Telefonica España
Moviles SAU amb un cost anual IVA exclòs de 11.629,19 euros (14.071,32 euros IVA
inclòs).
Vista la previsió pressupostària consignada en les següents aplicacions del
pressupost:
Org.
11
12
21
31

Pro.
920
934
151
924

Eco.
22200
22200
22200
22200

33

321

22210

33
34
41
44
52
61

323
321
331
332
231
337

22200
22200
22200
22200
22200
22200

Descripció
Telèfon dependencies municipals
Telèfon servei de recaptació
Telèfons area urbanisme
Despeses telèfon escoles llofriu
retecork
Telèfon
unitat
educativa
compartida
Telèfon escola d'adults
Telèfon llar infants
Telèfon cultura/teatre municipal
Telèfon biblioteca
Telèfons serveis socials
Telèfon joventut
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71
72
73
81

155
162
430
130

22200
22200
22200
22200

Telèfons: area de serveis
Telèfon deixalleria
Telèfon escorxador
Telèfons seguretat ciutadana

Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de
la llei de contractes del sector públic.
Atès que d’acord amb l’article 29 de les Bases d’Execució del Pressupost la Junta de
Govern Local és competent per aprovar despeses pluriannuals relatives a derivades de
contractes d'arrendament, subministraments, assistència tècnica i prestació de serveis.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per serveis de telefonia mòbil de
Palafrugell pel període l’1 de desembre 2014 a 1 de desembre de 2015 a Telefonica
España Moviles SAU (CIF A78923125) per un import de 11.629,19 euros IVA exclòs.
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa plurianual corresponent a l’exercici 2015
derivada del present contracte.
Tercer.- Dispensar de constituir cap tipus de garantia atesa la quantia del contracte

14.- PROPOSTES URGENTS
14.1 PLANEJAMENT I GESTIÓ
14.1.1 RECEPCIÓ PARCIAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR
SUD 1.12 BRUGUERES 2, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que en data 26 de novembre de 2008, el Ple Municipal va aprovar definitivament
el Projecte d’urbanització del sector SUD 1.12 Brugueres 2, de Palafrugell, es varen
iniciar les obres el 3 d’agost de 2009, executant, i es varen executar la major part de
les mateixes, fins que es varen aturar a l’espera d’una solució alternativa referida a les
canalitzacions de les rieres, en funció de la proposta d’execució de les obres de la
riera de Ca l’Abellí.
Atès que en el moment d’aturar-se les obres, aquestes ja s’havien executat en un
percentatge important i contemplaven la pavimentació dels vials del sector, a excepció
de la part afectada per les obres de fàbrica de cobriment de les rieres, així com la
estesa de la totalitat dels serveis, si bé els referits a la xarxa elèctrica, l’enllumenat
públic i el sanejament de residuals no estava en funcionament.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, en data 17 de
novembre de 2014, on manifesta el que es transcriu a continuació:
“Que en la sessió de 29 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
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definitivament el Projecte Modificat d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic SUD-1.12
Brugueres 2, a Palafrugell. Aquest projecte incorporava les seccions dels caixons
previstes a l’Estudi Hidràulic i de Drenatge en l’Àmbit dels sectors de Sòl Urbanitzable
SUD-1.19 “Coll de la Morena 2”, SUD-1.11 “La Fanga” i SUD-1.12 “Brugueres 2” de
Palafrugell on quedava justificada una disminució de la secció hidràulica d’aquestes
estructures.
Que en data 9 de setembre de 2014 es va signar l’acta de replanteig que autoritzava la
continuació dels treballs de les obres iniciades en data 3 d’agost de 2009, aquest cop
respecte el projecte modificat.
Que a data d’avui els caixons de canalització de les dues lleres es troben executats i
que les obres estan es situació de poder asfaltar el tram de vial afectat per l’execució
dels caixons.”
Atès que al mateix informe, i pel que fa a l’estat actual de les obres d’urbanització i a
la possibilitat legal de tramitar una recepció parcial de les mateixes, manifesta el
següent:
“Les obres subsegüents van avançant a bon ritme i es preveu que en un termini d’un
mes estiguin completament acabades. Ara bé, en funció de la necessitat de posar en
servei les parcel·les que donen front a la carretera, i tenint en compte que el giratori
està completament finalitzat, es planteja fer una recepció parcial de les obres que
inclogui les tres parcel·les que donen front a la carretera.
La possibilitat legal de tramitar una recepció parcial de les obres d’urbanització ve
recollida a l’article 169.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, que estableix:
“Article 169

Lliurament i recepció de les obres d'urbanització
.....
169.2 L'esmentada cessió es pot referir a una part del polígon d'actuació urbanística,
encara que no s'hagi completat la urbanització de la totalitat del polígon, si es
correspon amb una fase determinada a aquests efectes pel projecte d'urbanització, o
si l'àrea ja urbanitzada constitueix una unitat funcional directament utilitzable, per
disposar de tots els serveis urbanístics.”
Aquesta recepció parcial afecta a les parcel·les que donen front a la carretera, que
corresponen a la finca on hi ha instal·lada una benzinera, a la finca qualificada
d’equipament municipal i a la finca ja construïda anomenada La Fanga.”
Atès que al citat informe, i pel que fa a la unitat funcional abans esmentada, la situació
actual de les obres d’urbanització del sector és la següent:
“1.- Paviments
Que l’àmbit assenyalat està pavimentat d’acord amb les previsions de projecte i
que les finques 1, 2 i E disposen d’accés rodat. La finca 1 té els accessos des
de la carretera C-31, la finca 2 té l’accés des del vial projectat i la sortida per la
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carretera. Als efectes d’evitar que hi hagi confusions caldrà senyalitzar de
manera que l’accés al vial executat dins del sector sigui d’ús exclusiu pels
usuaris de la benzinera.
2.- Enllumenat Públic
Que l’àmbit assenyalat disposa d’enllumenat públic i que ha entrat en
funcionament a través d’una línia provisional que desapareixerà un cop es posi
en funcionament la totalitat del sector, i en concret, el nou quadre d’enllumenat.
3.- Xarxa de Telecomunicacions
Que l’àmbit assenyalat tota la infraestructura de la companyia Telefònica i la
xarxa Localred es troben executades i en condicions de ser utilitzades atès que
hi ha trams de xarxa que ja estan en funcionament.
4.- Xarxa d’aigües pluvials
Que l’àmbit assenyalat la xarxa d’aigües pluvials es troba executada i en
funcionament.
5.- Xarxa d’aigües residuals
Que l’àmbit assenyalat la xarxa d’aigües residuals es troba executada i
connectada al dipòsit d’impulsió del sector, però les bombes d’aquest no poden
ser posades en funcionament. Donat que l’aportació d’aigües residuals, com a
màxim, pot ser de les tres parcel·les assenyalades anteriorment, es creu
suficient que aquesta situació es pot solucionat amb un buidat amb un camió
cuba.
6.- Xarxa d’aigua potable
Que la xarxa d’aigua potable del sector es troba en funcionament
7.- Xarxa de Baixa Tensió
Tot i que les xarxes de baixa tensió del sector no estan en condicions de ser
posades en funcionament, actualment, les finques 1 i 2 disposen de
subministrament elèctric de baixa tensió tot i no ser la xarxa de
subministrament del propi sector.
Atès que, a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal considera que les finques
esmentades, incloses en el sector SUD 1.12, conformen una unitat funcional
directament utilitzable i, per tant, poden ser objecte d’una recepció parcial de les obres
d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la recepció parcial de les obres d’urbanització del sector SUD 1.12,
Brugueres 2, a Palafrugell, que afecta a les parcel·les que donen front a la carretera, i
que corresponen a la finca on hi ha instal·lada una benzinera, a la finca qualificada
d’equipament municipal i a la finca ja construïda anomenada “La Fanga”, tal com es
recull a l’informe de l’Arquitecte Municipal de data 17 de novembre de 2014, transcrit
en aquest mateix acord, i tot fent constar, de manera expressa que, amb la finalitat
d’evitar que hi hagi confusions, caldrà senyalitzar l’accés al vial executat dins del
sector de manera que sigui d’ús exclusiu pels usuaris de la benzinera.
Segon.- Notificar aquest acord a la UTE Rubau Tarrés, SAU – Pere Giralt Sagrera,
SA, i a ASPEN, SL.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i
quaranta-un minuts 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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