ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25
DE NOVEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/47
Dia i hora: 25/11/2014 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:
- JGL2014/46 Ordinària 18/11/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- CONTRACTACIÓ
2.1
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
D'UNA
ASSEGURANÇA QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DE
PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.Aprovació de plecs i inici de procediment.
Vist l’expedient de contractació d’una assegurança que cobreixi les pèrdues o danys
materials de patrimoni de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de serveis, de conformitat amb l’article 10 i següents del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet la
tramitació d'expedients de contractació de manera anticipada a l'exercici de la seva
execució.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d’una assegurança que cobreixi les
pèrdues o danys materials de patrimoni de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms, amb un valor estimat de contracte de 60.000,00 euros, sense IVA ( tipus
aplicable del 21%), amb una durada inicial d'un any prorrogable d'any a any fins a un
màxim de 4 anys en total.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP i al perfil
del contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
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documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.

2.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, GESTIÓ DEL
SERVEI DE MEDIÁCIÓ I CONVIVÈNCIA.- Aprovació de plecs i inici procediment.Vist l’expedient de contractació del servei de gestió del centre de mediació i
convivència.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de serveis, de conformitat amb l’article 10 i següents del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet la
tramitació d'expedients de contractació de manera anticipada a l'exercici de la seva
execució.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió del centre de
mediació i convivència, amb un valor estimat de contracte de 226.511,58 euros, sense
IVA ( tipus aplicable del 21%), amb una durada inicial de dos anys, prorrogable d'any a
any fins a un màxim de 4 anys en total.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP, al
DOUE, BOE i al perfil del contractant per tal que les empreses que compleixen les
condicions de capacitat i solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar
oferta.
Quart.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.
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3.- ASSESSORIA JURÍDICA
3.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR FRANCESC BOERA LLUIS. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Francesc Boera Lluis, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat del senyor Francesc Boera Lluis
afectats pel Projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a la riera de Ca
L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Deixar sense efecte el conveni subscrit en data 31 d'octubre de 2013 entre
l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Francesc Boera Lluis i la societat TAPONES Y
ESPECIALIDADES DEL CORCHO, S.A. (TESA).
Segon.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell
i el senyor Francesc Boera Lluis.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PEL MANTENIMENT DEL
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA.Aprovació.Vist que ha finalitzat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
Consell Comarcal del Baix Empordà, pel servei de suport psicològic a l’equip bàsic de
serveis socials de Palafrugell.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat en el manteniment d’aquest servei
de suport psicològic, per aquest any 2014
Vistos els antecedents de raó,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Empordà i l’ajuntament de Palafrugell pel manteniment del servei de suport
psicològic, amb una dedicació total per part de la professional de l’Àrea d’Atenció a la
família del Consell Comarcal del Baix Empordà, de 30,5 hores setmanals, i per a tot
l’any 2014.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.22609; servei extern
psicòleg, una despesa de 30.500€ (trenta mil cinc-cents) en concepte de despeses
derivades d’aquest conveni.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

4.2 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
CÀRITAS DIOCESANA, CÀRITAS PARROQUIAL DE PALAFRUGELL I
L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA DE PALAFRUGELL, PER A LA POSADA
EN MARXA DEL SERVEI: CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE
PALAFRUGELL.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social en el qual es posa de manifest que
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió
directa d’una subvenció al Centre de Distribució d’aliments, de Palafrugell.
La subvenció està prevista nominativament al pressupost, a l’aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Aplicació
Subvenció Centre Distribució d’aliments) 52 231 489 02

Import
25.000,00 €

És d’aplicació 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:
1. ENTITAT: Caritas Diocesana
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell amb el Centre
de Distribució d’Aliments, de Palafrugell.
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SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 24.406,00€
IMPORT A JUSTIFICAR: 24.406,00
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30/03/2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 489 02
2. ENTITAT: Creu Roja Palafrugell
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell amb el Centre
de Distribució d’Aliments, de Palafrugell.
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 594,00€
IMPORT A JUSTIFICAR: 594,00€
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30/03/2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 489 02
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 realitzin 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 beneficiari 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
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b)
El detall d’altres ingressos o subvencions que 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.
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f)
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
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.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la present
subvenció que també regularà la subvenció atorgada a Creu Roja Palafrugell pel
mateix objecte
QUART.- 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.

5.- EDUCACIÓ
5.1 CONCESSIÓ DE BEQUES DE L'ESCOLA DE MÚSICA - CURS 2014-2015. Aprovació
Atesa la vigència del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Escola de Música de Palafrugell per prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de
Música.
Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de
concedir 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim
d’un 50% de l’import.
Atès que en data de 2 de setembre de 2014 es van aprovar les bases que regien la
concessió d’aquestes beques per al curs 2014-2015.
Atesa la valoració feta per la Junta de valoració de les beques en data de 13 de
novembre de 2014, d’acord al barem que figura en aquestes bases i al conveni vigent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de les beques pels estudis 2014-2015 de l’Escola de
Música per import de 4.586,40€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.321.48907
“Servei de Música” del pressupost de despeses 2014, d’acord amb el següent detall:
Nom
pare/mare
Sergi
Espinosa

del

Matèries

Import

%

Import
becat

Alumne
López

JLR

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)
Instrument 2n (1/2h)

52€
86€
51€

35%

595,35€

Valerie Kennedy

CGK

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)
Cant coral

52€
86€
18€

35%

491,40€

Fausto Rodríguez

ART

Llenguatge musical

52€

50%

792€
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Sánchez

Jordi
Martí

Cant coral
Instrument 1r (1 h)
Conjunt instrum. 1

18€
86€
20€

Bruguera

JBA

Llenguatge musical
Instrument 1r (1/2h)
Cant coral

52€
51€
18€

25%

272,25€

M. Àngels Júdez
Pi

EGJ

Llenguatge musical
Instrument 1r (1h)

52€
86€

25%

310,50€

Núria Boix Coll

OJB

Llenguatge musical
Instrument 1r (1/2h)

52€
51€

50%

229,50€

Esther Sebastián
Montijano

JK

Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1r (1/2h)
Instrument 2n

52€
18€
51€
69€

50%

855€

Anna M. Guevara
Moreno

MIN

Llenguatge musical
Instrument 1r (3/4h)

52€
69€

35%

381,15€

Judit
Sánchez

Parals

LAP

Llenguatge musical
Instrument 1r (3/4h)
Cant coral
Instrument 2n (1/2h)

52€
69€
18€
51€

25%

427,50€

Jordi
Frigola

Bonay

NBS

Llenguatge musical
Instrument 1r (1/2h)

52€
51€

25%

231,75€

Total

4.586,40€

Segon.- Informar els beneficiaris que el pagament de la beca es realitzarà mitjançant
pagament trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell de
que l’alumnat continua cursant els estudis pels quals ha obtingut la beca.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud de beca presentada per Xavier Bosch Comas, per
superar el barem econòmic establert en les bases.

5.2 CONCESSIÓ D'AJUTS PER A FAMÍLIES QUE ES TROBIN EN SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES I QUE ÉS ESCOLARITZAT A LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 2014-2015 (SETEMBRE-DESEMBRE).Aprovació.
Vista la convocatòria d’ajudes per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que
es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides aprovada per acord de la Junta
de Govern Local en data 16 de setembre de 2014.
Vistes les peticions d’ajuda presentades per famílies amb infants escolaritzats a les
escoles bressol municipals Els Belluguets i Tomanyí.
Vista la baremació de la Comissió per a la valoració i adjudicació d’aquestes beques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'atorgament dels següents ajuts, d'acord amb la baremació
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efectuada per la Comissió de valoració de les peticions d'ajudes per famílies en
situacions econòmiques desfavorides i infants escolaritzats a les Llars d'Infants
municipals, per import total de 3.300 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària
34.321.48100 "Beques Llar d'Infants", d’acord amb el següent detall:
-

Escola bressol municipal Els Belluguets

BENEFICIARI
MARIA
DEL
CARMEN
ALTAMIRANO
ALBA BOADA SAÑA
CARLOS JIMÉNEZ PAEZ
JULIA POLO LLORENT
ADRIÀ RUEDA VALÈNCIA
IGOR TYKHONOV
-

Nom i cognoms infant
GVA

Curs
P1

Import
ajut
100€

EGB
GJM
USP
IRT
MT

P1
P2
P2
P2
P2

300€
100€
200€
300€
400€

Nom i cognoms infant
IPT
BRC

Curs
P1
P1

Import
ajut
100€
200€

PAR

P1

200€

AMR
LRG

P2
P2

100€
100€

MFM

P2

100€

LDSL
JMG
TMM
JDDG

P2
P2
P2
P2

200€
200€
300€
400€

Llar d’Infants municipal Tomanyí

BENEFICIARI
ESTER TUDELA GARCIA
GUILLERMINA
REX
CAVALLÉ
ALLEN IBRAHIM ARMAS
CESPEDES
TANIA RUBIROLA XICOIRA
TONI
RODRIGUEZ
PADILLA
IRENE
MARTINEZ
MARTINEZ
EDITH LANDIVAR SOLETO
PERE MARUNY COMAS
MARIA MORENO ARQUÉ
LOURDES
CESARINA
DESENA GONZALEZ

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

LRC
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Els Belluguets
Tomanyí
Tomanyí

POA
VMN
NMS

Baixa de la llar d’infants
Supera ingressos
Supera ingressos

Tercer.- Compensar mitjançant entrega a compte el pagament de l’ajut aprovat en el
punt primer del present acord amb les quotes mensuals de la taxa pel servei de
l’escola bressol municipal curs 2014/2015 d’acord amb el següent detall:
part
compensada
quota
desembre
100,00
157,60
100,00
157,60
157,60
157,60
100,00
157,60
157,60
100,00
100,00
100,00
157,60
157,60
157,60

TITULAR UNITAT FISCAL
MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO
ALBA BOADA SAÑA
CARLOS JIMENEZ PAEZ
JULIA POLO LLORENT
ADRIA RUEDA VALENCIA
IGOR TYKHONOV
ESTER TUDELA GARCIA
GUILLERMINA REX CAVALLÉ
ALLEN IBRAHIM ARMAS CESPEDES
TANIA RUBIROLA XICOIRA
TONI RODRIGUEZ PADILLA
IRENE MARTINEZ MARTINEZ
EDITH LANDIVAR SOLETO
PERE MARUNY COMAS
MARIA MORENO ARQUÉ
LOURDES
CESARINA
DESENA
GONZALEZ
157,60
TOTAL

part
compensada
quota gener
0,00
142,40
0,00
42,40
142,40
157,60
0,00
42,40
42,40
0,00
0,00
0,00
42,40
42,40
142,40

part
compensada
quota febrer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
compensat
100,00 €
300€
100€
200€
300€
400€
100€
200€
200,00 €
100€
100€
100€
200€
200€
300€

157,60

84,80

400€
3.300€

5.3 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A SUFRAGAR LES
DESPESES DE CONSERVACIÓ, NETEJA I VIGILÀNCIA DE L’ESCOLA
D’EDUCACIÓ ESPECIAL ELS ÀNGELS DE PALAMÓS.-Aprovació.Atès que la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell proposa l’aprovació
d’un conveni de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament per sufragar les despeses de conservació,
neteja i vigilància de l’escola d’educació especial Els Àngels, de Palamós.
Atès que la finalitat del conveni és, que donat que el Consell Comarcal del Baix
Empordà ha deixat de fer-se càrrec de les despeses de conservació, neteja i
vigilància d'aquest centre, contribuir proporcionalment a sufragar les despeses de
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conservació, neteja i vigilància de l'Escola “Els Àngels” ubicada al municipi de
Palamós, centre d'Educació Especial, on s'escolaritza l'alumnat de diversos municipis
de la comarca del Baix Empordà. El curs 2013-2014, l'alumnat del centre procedia dels
municipis següents: Begur, Calonge, Castell-Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà,
Palafrugell, Palamós, Pals, Parlavà, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Serra
de Daró, Torroella de Montgrí, Ullastret, Vall-llobrega, Verges.
Donat que el conveni es formalitza en exercici de les competències en matèria
d’Educació que disposa l’Ajuntament de Palafrugell, d’acord a l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Atès que 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.
Donat que en relació als convenis, són d’aplicació directa i 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 l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament per sufragar les despeses de
conservació, neteja i vigilància de l’escola d’educació especial Els Àngels, de Palamós,
amb vigència des de l’1 de gener de 2014 i amb una durada de dos anys, renovables
per dos anys més, sempre que no es comuniqui el contrari amb una antelació de
quatre mesos abans de la finalització del període.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del conveni que es determini a prinicpi de cada
curs escolar. En aquest sentit, els SSTT d’Ensenyament presentaran a cada
Ajuntament un esborrany del conveni de finançament de l’exercici econòmic següent.
L'esmentat esborrany, a més de la concreció de les quantitats que
aportarà cada Ajuntament en funció del nombre d'alumnat de cada municipi, adjuntarà
un informe que concretarà la previsió de les despeses, la liquidació i la justificació del
pressupost del curs anterior, i una valoració general de la gestió.
La despesa derivada de l’aprovació del conveni serà amb càrrec a l’aplicació
33.321.45000.
Tercer.- Facultar l’Alcalde o al regidor delegat d’Educació per tal de formalitzar el
conveni.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats una vegada s’hagi formalitzat.

6.- JOVENTUT
6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'INS BAIX EMPORDÀ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL. Aprovació.
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Atès que l’Institut Baix Empordà de Palafrugell, centre depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de
pràctiques de formació per part d’un alumne del curs de Gestió administrativa a l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat en acollir aquest tipus de tasques
formatives.
Atès que s’ha realitzat una proposta de conveni entre l’Àrea de Joventut i l’Institut Baix
Empordà per a la realització de les pràctiques de formació de l’alumne Pedro Puertas
Serrano, amb data d’inici el 26 de novembre de 2014 i de finalització el 30 d’abril de
2015, amb un total de 350 h i en l’horari de 16.30 a 20.30 h, els dilluns i dijous; i de
16.00 a 20.00 h, els dimarts, dimecres i divendres.
Atès l'interès de l’Àrea de Joventut en acollir aquest tipus de tasques formatives.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut Baix Empordà.
Segon: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

7.- PLA DE BARRIS
7.1 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 2. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 14538 amb data 31 d’octubre de
2014 presentada per Jordi Recuero Aranda, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 2, situada al carrer Barcelona 11 amb CIF H17275538.
Vista que el cost de l’InspeccióTècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
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subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org.

Pro. Eco.

20

152

Denominació

Crèdit disponible Crèdits
disp.
a
nivell de vinculació

78001 Transferències inversions ascensors edificis 137.377,92
pla de barris

137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 2, situada al carrer carrer Barcelona 11 amb CIF
H17275538.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 2, amb CIF H17275538 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.2 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 3. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 14121 amb data 23 d’octubre de
2014 presentada per José Jurado Molina, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 3, situada al carrer Barcelona 7 amb CIF H17275553.
Vista que el cost de l’InspeccióTècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org.

Pro.

Eco.

Denominació
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Crèdit disponible Crèdits
nivell

disp.

a
de
13

vinculació
20

152

78001

Transferències inversions ascensors edificis 137.377,92
pla de barris

137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 3, situada al carrer carrer Barcelona 7 amb CIF
H17275553.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 3, amb CIF H17275553 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.3 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 14. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 12265 amb data 16 de setembre
de 2014 presentada per Antonio Nieto Franco, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 14, situada al carrer Campillos 19 amb CIF H17298522.
Vista que el cost de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org. Pro.

Eco.

Denominació

20

78001

Transferències
inversions
edificis pla de barris

152

Crèdit disponible
ascensors 137.377,92

Crèdits
disp.
a
nivell de vinculació
137.377,92

137.377,92
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A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 14, situada al carrer carrer Campillos 19 amb CIF
H17298522.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 14, amb CIF H17298522 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.4 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 15. Aprovació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13807 amb data 16 d’octubre de
2014 presentada per Juana Pérez Sorroche, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 15, situada al carrer Campillos 21 amb CIF H17216912.
Vista que el cost de l’InspeccióTècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org.

Pro. Eco.

Denominació

20

152

Transferències inversions ascensors edificis 137.377,92
pla de barris

78001

Crèdit disponible Crèdits disp. a
nivell
de
vinculació
137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
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nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 15, situada al carrer carrer Campillos 21 amb CIF
H17216912.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 15, amb CIF H17216912 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.5 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 6. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 12545 amb data 22 de setembre
de 2014 presentada per Juli Feliu Rabionet, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 6, situada al carrer Carrilet 28 amb CIF H17275157.
Vista que el cost de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org. Pro.

Eco.

Denominació

20

78001

Transferències inversions
edificis pla de barris

152

Crèdit disponible

ascensors 137.377,92

Crèdits disp. a
nivell
de
vinculació
137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 6, situada al carrer carrer Carrilet 28 amb CIF
H17275157.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 6, amb CIF H17275157 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.6 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CPP LA SAULEDA PORTAL 10. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 13800 amb data 16 d’octubre de
2014 presentada per Moumouh Afilal El Khatib, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 10, situada al carrer Carrilet 35 amb CIF H17275488.
Vista que el cost de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org.

Pro.

Eco.

Denominació

20

152

78001

Transferències
inversions
edificis pla de barris

Crèdit disponible
ascensors 137.377,92

Crèdits disp. a
nivell de vinculació
137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 10, situada al carrer carrer Carrilet 35 amb CIF
H17275488.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
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La Sauleda portal 10, amb CIF H17275488 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.

7.7 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DINS L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE
BARRIS. CCPP LA SAULEDA PORTAL 13. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 13804 amb data 16 d’octubre de
2014 presentada per Francisco Novo Sánchez, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 13, situada al carrer Carrilet 41 amb CIF H17284928.
Vista que el cost de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici, segons pressupost adjunt, és de
801,30 euros.
Vist l'informe de la cap de l'àrea.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per a la realització de la
Inspecció Tècnica d’Edificis, dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris La Sauleda –
Carrer Ample, per l’any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local de Palafrugell el
dia 12 d’Agost de 2014.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que presenta el següent detall a data d’avui:
Org. Pro. Eco.

Denominació

20

Transferències
inversions
edificis pla de barris

152

78001

Crèdit disponible
ascensors 137.377,92

Crèdits disp. a
nivell de vinculació
137.377,92

137.377,92

A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a càrrec del crèdit disponible a
nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la Comunitat
de Propietaris La Sauleda portal 13, situada al carrer carrer Carrilet 41 amb CIF
H17284928.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
L'atorgament de subvenció per import de 801,30 euros a la Comunitat de Propietaris
La Sauleda portal 13, amb CIF H17284928 a càrrec del crèdit disponible a nivell de
vinculació existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions fer els pagaments al
número de compte corrent que la Comunitat de Propietaris ha presentat.
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8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ITALIAN FACTORY - Baixa
Atès l’acord de Junta de Govern Local en sessió del dia 8 de març de 2012 en el que
s’autoritzava a la senyora Maria Teresa Romaní Cruz a ocupar la via pública amb la
instal·lació d'expositors verticals davant del seu establiment anomenat ITALIAN
FACTORY, situat al carrer de Cavallers, 44 – Local 9 de Palafrugell, amb caràcter
anual i per un període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Vista la instància núm. 12550 de data 22 de setembre d'enguany en la que la senyora
Maria Teresa Romaní Cruz informa que ha deixat de gestionar l'explotació d'aquest
establiment, per la qual cosa sol·licita la baixa en el padró pel període 2015.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual per la
instal·lació d'expositors verticals aprovada per acord de Junta de Govern Local de data
8 de març de 2012, davant de l’establiment ITALIAN FACTORY, situat al carrer de
Cavallers, 44 – Local 9 de Palafrugell, a nom de la senyora MARIA TERESA ROMANI
CRUZ, amb efectes 01 de gener de 2015.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

8.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL ITALIAN FACTORY,
MAQUINA INFANTIL - Baixa
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de 2014 en el que
s’autoritzava a la senyora Maria Teresa Romaní Cruz, a ocupar la via pública amb la
instal·lació d’una màquina infantil davant del seu establiment anomenat ITALIAN
FACTORY, situat al carrer Cavallers, 44 – Local 9 de Palafrugell, amb caràcter anual i
per un període de quatre anys.
Atès que d'acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2015, 2016 i 2017.
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Vista la instància núm. 15070 de data 13 de novembre d'enguany en la que la senyora
Maria Teresa Romaní Cruz informa que ha deixat de gestionar l'explotació d'aquest
establiment, per la qual cosa sol·licita la baixa en el padró pels períodes 2015, 2016 i
2017.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual d’una
màquina infantil aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de
2014, davant de l'establiment ITALIAN FACTORY, situat al carrer de Cavallers, 44 –
Local 9 de Palafrugell, a nom de la senyora MARIA TERESA ROMANI CRUZ, amb
efectes 1 de gener de 2015.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

8.2 MODIFICACIÓ NETEJA GIMNÀS - IES FREDERIC MARTÍ CARRERAS Vistes les condicions contractades pel servei de neteja del gimnàs de l'IES Frederic
Martí i Carreres que consisteixen en una dedicació de 4 hores a la setmana des de
setembre i fins a juny.
Vistes les necessitats reals de neteja d'aquest espai manifestades per la direcció de
l'institut, que poden ajustar-se a 1,5 hores setmanals.
Vist l'informe emès pel Cap d'Àrea de l'Institut Municipal de l'Esport de Palafrugell
IMEP de data 11 de novembre d'enguany.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del servei de neteja del gimnàs de l'IES Frederic Martí i
Carreres, procedint a la reducció d'una hora i mitja a la setmana, quedant el servei de
la següent forma:
Nº Dependència

Hores Mes

27 Gimnàs IES Frederic Martí i 6,45
Carreres

Hores Any Preu / Hora Total Anual
64,5

15,77

1017,65

Segon.- Donar trasllat del present acord a Garbet SCCL, a la directora de l'IES
Frederic Martí i Carreres i al Cap d'Àrea de l'IMEP.

8.3 DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
18 DE NOVEMBRE DE 2014 REFERENT A LES ACTUACIONS ADDICIONALS A
INCLOURE A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
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DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES PER A L'ANY 2014.Aprovació.Vist l'acord adoptat en el punt número 11.1 de la Junta de Govern Local del dia 18 de
novembre de 2014, referent a les 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.
Atès que en l'esmentat acord es va incloure com a subvencionable l'obra de repàs
asfàltic d'un tram e la calçada i substitució de la canonada d'aigua potable al carrer
Lluís Marquès Carbó de Llafranc, i es considera oportú modificar-la per la Contractació
de maquinària per a l'execució de les obres de repàs asfàltic de l'avinguda d'Espanya,
travessia amb Rosa Laviña i carrer Ample de Palafrugell, adoptant un nou acord.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Deixar sense efecte l'acord adoptat en el punt número 11.1 de la Junta de Govern
Local del dia 18 de novembre de 2014, referent a les 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.

8.4 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 (NOU ACORD).- 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
•
Obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell fase VII: import
adjudicació.

Atès que d'acord amb l'article 18è de les bases específiques reguladores de les
subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014, es poden
sol.licitar canvis de destí de la subvenció atorgada abans del 30 de novembre de 2014.
Atès que d'acord amb l'article 7è de les bases específiques reguladores de les
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subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014, es poden
sol.licitar fins a un màxim de quatre actuacions.
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, que incloguin 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 de
l'avinguda d'Espanya, travessia amb Rosa Laviña i carrer Ample de Palafrugell.
•
Obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli antic de Llofriu, fase VIII.
Segon.- D'acord amb el punt primer del present acord i amb l'anterior petició
aprovada per la Junta de Govern Local en data 20 de maig de 2014, la sol.licitud
definitiva de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions incloses al Pla Especial
d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014 seria la següent:
Actuació

Pressupost

Subvenció

Arranjament xarxa municipal de sanejament del carrer 98113,19
Mestre Sagrera

83396,21

Obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell 81976,79
fase VII

69680,27

Obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli antic 40516,03
de Llofriu, fase VIII

36464,43

Contractació de maquinària per a l'execució de les 24000
obres de repàs asfàltic de l'avinguda d'Espanya,
travessia amb Rosa Laviña i carrer Ample de
Palafrugell

21600

Total

211140,91

224606,01

Tercer.-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.
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.
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9.- TRESORERIA
SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS, MES D'OCTUBRE 2014.- APROVACIÓ.

D'AIGUA

A

GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes
d’octubre de 2014, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota
3.045,15
(2) Consum
4.994,82
Sobreelevació
Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ

60
7.893
0

B. IMPOS.

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

8.039,97
76,29
83,75
1.228,48
3.360,40
6,24
12.795,13
9.093,27
9.093,27
21.888,40

804,00
7,63
811,63
909,33
909,33
1.720,96

17,59
17,59
17,59

8.843,97
83,92
101,34
1.228,48
3.360,40
6,24
13.624,35
10.002,60
10.002,60
23.626,95

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’octubre de 2014, grans
consumidors, que importa la quantitat total de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS VINT-ISIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS ( 23.626,95 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
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- Horari de cobrament :

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

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

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ. PROMOMIR 6 S.L. ANUL.LACIÓ TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES C.ANSELM CLAVÉ, 75. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14486 de data 30 d’octubre del
2014, presentada pel senyor Julián López Hernández com a representant de la
societat PROMOMIR 6 S.L. (NIF B63818041), per la qual sol.licita la baixa
corresponent a la Taxa per Entrada de Vehicles de l’immoble situat al carrer Anselm
Clavé, número 75, al.legant que han anul.lat l’entrada de vehicles.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 5 de novembre de 2014, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha observat que no hi ha
entrada de vehicles a la finca objecte de la inspecció del carrer Anselm Clavé, número
75, atès que s’ha comprovat que aquesta ha estat tapada amb paret d’obra “.
Atès que és procedent la baixa en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles per
l’immoble situat al carrer Anselm Clavé, número 75.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa del padró en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles a
nom de la societat PROMOMIR 6 S.L. amb NIF B63818041, per l’objecte tributari situat
al carrer Anselm Clavé, número 75.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i de recaptació.

10.1.2 RECLAMACIÓ MARIA DOLORES SIMÓN AGUSTÍ, INTERESSOS DE
JGL2014/47 de 25 de novembre de 2014

24

DEMORA EN RELACIÓ ALS INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
20/5/2014 .- Estimada.Vista la instància número 13583 presentada el 13 d'octubre de 2014 per la senyora
MARIA DOLORES SIMÓN AGUSTÍ, on sol·licita que se li abonin els interessos de
demora en relació a la devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre
béns immobles dels anys 2009 a 2013, aprovats per la Junta de Govern Local de 20
de maig de 2014, en relació a la finca amb referència cadastral
6282109EG1368S0006YF.
Atès que es comprova que les liquidacions pagades per la senyora Simon (núm.
663103 i 663104) procedien d'una càrrega massiva de dades del Cadastre, fet que va
provocar que es generessin, des de l'Ajuntament, unes liquidacions amb les titularitats
errònies.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec de l'aplicació 12.934.35200
en concepte d'interessos de demora a favor de la senyora M.DOLORES SIMÓN
AGUSTÍ, per un import total de 64,09 euros, d'acord amb el següent detall:
Exercici

Data
pagament

Data
aprovació
devolució

Dies
meritats

Import

Tipus
interès

Import
interessos

2009-2012 04/01/14

10/05/14

136

2672,65

5,00%

50,48

2013

10/05/14

136

720,39

5,00%

13,61

TOTAL

64,09

04/01/14

Segon.- Informar a la senyora SIMÓN que l'abonament d'aquests interessos de
demora es farà efectiu al compte corrent que consta a la seva sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció,
Tresoreria i Recaptació.

10.1.3 RECLAMACIÓ SERGIO PINA TREMOL, DEVOLUCIÓ RECÀRREC PAGAT
EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2014.- Estimada.Vista la instància número 14564 presentada el 31 d'octubre de 2014 pel senyor
SERGIO PINA TREMOL, on sol·licita la devolució del recàrrec pagat en els rebuts en
concepte d'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2014, en relació a les finques
amb referència cadastral 7309101EG1470N, carrer Aigua Xelida, 10, i
4506171EG1440N, carrer Gavarres, 37, al·legant que tenien el rebut domiciliat i el
banc el va retornar, i que no han rebut cap notificació per part de l'Ajuntament, perquè
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no es va enviar la liquidació al domicili fiscal correcte.
Atès que es comprova que els rebuts de l'any 2014 es van enviar a una adreça
incorrecta, i que a la base de dades d l'Ajuntament ja constava, des del 9/1/2012, el
domicili fiscal actual del senyor PINA.
Atès que l'11/11/2014 el senyor PINA va fer efectius els rebuts d'Impost sobre béns
immobles núm. 707341 i 70342, amb el recàrrec del 5%.
Atès que es comprova que l'interessat no té deutes pendents en fase executiva al
servei de Recaptació.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència, aprovar la devolució
d'ingressos indeguts, en concepte d'Impost sobre béns immobles de l'any 2014, a nom
del senyor PINA, per un import total de 64,65 euros, d'acord amb el següent detall:
Ref. Cad.

Rebut/any

Concepte

Recàrrec pagat A retornar

7309101EG1470N

707341/14

Impost
sobre 29,19
béns immobles

29,19

4506171EG1440N

707342/14

Impost
sobre 34,56
béns immobles

34,56

TOTAL

64,65

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en
el termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer.- Informar-vos que actualment el pagament de l'Impost sobre béns immobles
no està domiciliat. Cal que torneu a fer la domiciliació bancària.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció,
Tresoreria i Recaptació.

10.1.4 RECLAMACIÓ.
MINUSVALIDESA.

J

C

H

R

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 15267 data 18 de novembre del
2014, presentada pel senyor J C H R, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7826-BJZ, al.legant
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que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -7826-BJZ 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 -7826-BJZ, a nom del senyor J C H R amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.5 RECLAMACIÓ. PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE PALAFRUGELL
APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS CONCEPTE ICIO. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15071 de data 13 de novembre
del 2014, presentada pel senyor Felip Hereu Pla, com a representant de la
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE PALAFRUGELL S.L. (NIF R1700002G), sol.licitant
l’exempció de la liquidació pagada número 29/14p corresponent a l’exercici 2014, en
concepte de l’Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres, amb motiu de la
instal.lació d’un parallamps a l’església de Sant Martí, al,legant que estan exempts de
l’esmentat impost.
Vist el que disposa l’ordre ministerial de data 5 de juny de 2001 (BOE 16) article
4t.1.b), el qual diu textualment:
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“De l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa seus sobre assumptes econòmics de 3
gener de 1979 estableix que < primer. - l'Impost sobre construccions, instal · lacions i
obres, regulat en els articles 101 a 104 de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, està inclòs entre els impostos reals o de producte a
què fa referència la lletra b) de l'apartat 1 de l'art. IV de l'acord entre l'estat espanyol i
la santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979. Segon. - La santa
seu, la conferència episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions
territorials, les ordres i congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les
seves províncies i les seves cases gaudeixen d'exempció total i permanent en l'Impost
sobre construccions, Instal · lacions i obres.> En conclusió, l'església catòlica està
exempta de l'ICIO en virtut de l'acord de l'estat espanyol amb la santa seu.”
Atès que és procedent la devolució corresponent a la liquidació número 29/14p en
concepte de l’ICIO.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Construccions
Instal.lacions i Obres presentada a nom de la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell
per l’expedient número 29/14p.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la Parròquia de Sant
Martí de Palafrugell amb NIF R1700002G, tal com segueix a continuació:
Exercici Número liquidació

Concepte

2014

Impost
sobre
Instal.lacions i Obres

29/14p

Import
retornar

a

Construccions 80,00 €

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

10.1.6 RECTIFICACIÓ D'OFICI, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014, NOVA
LIQUIDACIÓ I COMPENSACIÓ D'OFICI, PERE PARÍS SULÉ.Atès que la segona fracció del rebut núm. 706654, d'import 202,20 euros, d'Impost
sobre béns immobles de l'any 2014, en relació a la finca amb referència cadastral
4772108EG1347S0001YU, va ser emès, per error, a nom del senyor ERIK PARÍS
GALLEGO, i va ser pagat, mitjançant domiciliació bancària, el dia 1/11/2014.
Atès que el titular correcte d'aquesta finca és el senyor PERE PARÍS SULÉ.
Vist l’article 73.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que diu
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textualment:
Artículo 73. Compensación de oficio.
1. La Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se
encuentren en período ejecutivo.
Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario
las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de
comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por
haber sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 26 de esta ley.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts (rebut 706654/2), per un import de
202,20 euros, a nom del senyor ERIK PARÍS GALLEGO.
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte d'Impost sobre béns immobles(núm.
736935) d'import 202,20 euros, a nom del senyor PERE PARÍS SULÉ, corresponent al
50% de l'import total de la quota íntegra de l'exercici 2014.
Tercer.- Compensar la liquidació aprovada en el punt anterior amb la devolució
aprovada al primer punt.
Quart.- Enviar la carta de pagament del rebut 736935 al senyor PERE PARÍS SULÉ.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Tresoreria i Recaptació, als efectes oportuns.

10.1.7 RECLAMACIÓ. ESPAI DE DESCANS ANUL.LACIÓ REBUT TAXA
RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ
VOLUNTÀRIA. ESTIMACIÓ
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, va acordar desestimar
la sol.licitud de baixa del rebut número 726011 a nom de la societat ESPAI DE
DESCANS S.L. (amb NIF B17999947), en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2014 de l’activitat immoble situat al
carrer Torroella, número 6.
Atès que es comprova que el servei de correus va notificar incorrectament l’esmentat
acord.
Vist el que disposa l’article 102 punt 3. de la Llei General Tributària, el qual diu
textualment:
“Notificació de les liquidacions tributàries
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
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corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de notificar al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin,
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general
autoritzades per les lleis.”
Atès que es comprova que el rebut número 726011 és una primera entrada en padró.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut pendent número 726011 a nom de la societat
ESPADI DE DESCANS S.L. amb NIF B17999947, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

Objecte tributari Import

2014

726011

Taxa
Recollida C/ Torroella, 6
Escombraries Industrials

3.801,20 €

Segon.- Arpovar una nova liquidació a nom de la societat Espai de Descans S.L., en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, corresponent a l’exercici
2014, per import de 3.801,20€, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva
notificació expressa.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.8 RECLAMACIÓ. D T APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15086 de data 13 de novembre
del 2014, presentada per la senyora Mercy Tauchnitz com a representant del senyor D
T, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle turisme matrícula -1353-HZK, 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.
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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 turisme matrícula -1353-HZK,
reuneix els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -1353-HZK a nom del senyor D T amb efectes de l’any
2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.9 RECLAMACIÓ MICHELE GALVEZ FABREGAT, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES DELS ANYS 2015 A 2017, PER TENIR INSTAL·LADES
PLAQUES SOLARS D'APROFITAMENT TÈRMIC.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 7339 presentada en data 29 de
MAIG de 2014 per la senyora MICHELE CALVEZ FABREGAT, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles pels anys 2015 a
2017, en relació a la finca amb referència cadastral 001900400EG13G0001WU,
objecte tributari paratge Ermedàs, 3, al·legant reunir tots el requisits establerts en
l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat ús residencial o comercial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
JGL2014/47 de 25 de novembre de 2014

31

en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Per a les instal·lacions d’energia elèctrica per aprofitament elèctric.
o
Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per
l’Entitat d’Inspecció i Control.
o
Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la
Memòria tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa
autoritzada.
b. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar
a la sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kw, o de la
Memòria tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa
autoritzada.
c. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic que,
degut a la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida
s’haurà d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent , enginyer o
arquitecte, on es faci constar les principals característiques de la instal·lació,
entre les quals haurà de figurar necessàriament els següents aspectes:
Si es aprofitament tèrmic o elèctric
Situació de la instal·lació
Potència en kw de la instal·lació
Superfície de captació
Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica .
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen tots els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2015, 2016 i
2017, de la finca amb referència cadastral 001900400EG13G0001WU, objecte
tributari paratge Ermedàs, 3.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns. í

10.1.10 RECLAMACIÓ NOVARA HOTELS SL, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS EN CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.- Desestimada.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 14243 presentada el 27 d’octubre de
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2014 pel senyor Xavier Nicolazzi i Angelats, en nom i representació de la societat
NOVARA HOTELS SL, amb CIF núm. B17246612, on sol·licita la devolució
d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles i Impost sobre
construccions, Instal·lacions i obres, i els interessos de demora corresponents, en
relació a la finca amb referència cadastral 5378102EG1357N0001RE, av. Joan Pericot
i Garcia, 53-55 (Hotel Alga), al·legant que han estat pagant indegudament per un valor
cadastral més elevat al que correspondria perquè aquesta finca està catalogada per
l’Ajuntament pel seu interès arquitectònic i està inclosa en un pla de protecció especial,
i considera que se li hauria d’aplicar uns coeficients correctors sobre el valor cadastral,
i a més a més estaria exempt de pagar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, d’acord amb les Ordenances Fiscals.
Vist l’article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del cadastre Immobiliari, que diu textualment:
Article 4. Competències.
La formació i el manteniment del cadastre immobiliari, així com la difusió de la
informació cadastral, és de competència exclusiva de l'Estat. Aquestes funcions, que
comprenen, entre d'altres, la valoració, la inspecció i l'elaboració i la gestió de la
cartografia cadastral, les exerceix la Direcció General del Cadastre, directament o a
través de les diferents fórmules de col·laboració que s'estableixin amb les diferents
administracions, entitats i corporacions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la funció superior de coordinació de
valors i la d'aprovació de les ponències de valors l'exerceix en tot cas la Direcció
General del Cadastre.
Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent,
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, aplicar, si s’escau, un
coeficient corrector sobre el valor cadastral del sòl o la construcció.
En base a les anterios consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè l’Ajuntament no té la competència
per modificar les descripcions cadastrals de les finques.
Segon.- Informar-vos que cal presentar recurs davant la Gerència Territorial del
Cadastre a Girona, amb la documentació acreditativa (certificat urbanístic) i un cop
aquest organisme resolgui, si s’escau, l’Ajuntament aprovarà la devolució d’ingressos
indeguts.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.11 RECLAMACIÓ ISABEL JACOMET FERRER.- DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA PERÍODE 2013/04. ESTIMACIÓ.JGL2014/47 de 25 de novembre de 2014

33

Vista la instància presentada per la Sra. ISABEL JACOMET FERRER, amb núm.
registre d’entrada 4894 de data 8 d’abril de 2014, al·legant error de lectura en la
liquidació d’aigua del període 2013/04 amb núm. de pòlissa 4455074.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de ISABEL JACOMET FERRER
del cr. Del Bruc núm. 41 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2013/04 al·legant que se li ha
facturat un consum estimat que no ha consumit, els informem:
Que des del període 2003/03 aquest comptador té la mateixa lectura sense que la
companyia ho hagi pogut comprovar al no tenir-hi accés, i que la última lectura
aportada pel client va ser en data 30/03/11, essent aquesta la mateixa des de
10/09/03.
En data 28/07/2014 es va presentar informe amb núm. de registre d’entrada 10180 a
l’Ajuntament i es va desestimar la reclamació.
En data 14/09/2014 per ordre de l’Ajuntament es va a comprovar amb la propietària de
la finca la lectura del comptador, resultant una lectura de 1372 m3,. fet que demostra
que l’estimació cobrada al rebut 2013/04 és incorrecte.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/04
anul·lant el consum estimat.
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 22,47 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 la interessada,
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa 4455074

2013-04

Consum
FACTURAT

Total…………………

78,67

Consum
CORRECTE
56,20

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

10.1.12 RECLAMACIÓ GESDIP SAU, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS EN
CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ANY 2014.- Estimada
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parcialment.Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 12968 presentada l’1 d’octubre de
2014 pel senyor Josep Font Fabregó, en nom i representació de la societat GESPID
SAU, amb CIF núm. A08785826, on sol·licita la devolució d’ingressos indeguts en
concepte d’Impost sobre béns immobles de l’any 2014 i els interessos de demora
corresponents, en relació a la finca amb referència cadastral 2314501EG1421S, entitat
1 i 2, al·legant que la Gerència territorial del cadastre a Girona ha modificat la
descripció cadastral d’aquestes dues finques, disminuint el seu valor cadastral.
Vistes les dues resolucions estimatòries de cadastre de l’expedient 143441.17/14 de
data 22 d’agost de 2014, amb efectes al Cadastre a 3/10/2013, on es modifica la
valoració cadastral de les dues finques esmentades.
Atès que la Junta de Govern Local del dia 3/11/2014 va aprovar la devolució
d’ingressos indeguts, en concepte d’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2014, a
nom de GESPID SAU, per un import total de 8.352,31 euros, d’acord amb el següent
detall:
Ref. Cad. 2314501EG1421S0001KJ
ANY

V. Cadastral

TIPUS

QUOTA

2014

3.469.398,07

0,9249

32.088,46

Rebut
a Import
A retornar
deduir
699.168
38.912,64 6.824,18

Ref. Cad. 2314501EG1421S0002LK
ANY

V.Cadastral

TIPUS

QUOTA

Rebut
deduir

2014

1.953.172,22

0,9249

18.064,89

699.169

a Import

A retornar

19.593,02 1.528,13

Atès que l’ingrés esdevé indegut des de la data de la resolució del Cadastre, no la
data de pagament, i que l’Ajuntament des del moment que ha tingut coneixement
formal de la Resolució de Cadastre ha emès els acords de devolució de manera
immediata, i per això no precedeix l’aplicació d’interessos de demora.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la devolució dels interessos de demora.
Segon.- Informar-vos que l’import total de la devolució aprovada per la Junta de
Govern Local de 3/11/2014 serà ingressat al compte corrent que ens heu facilitat a la
vostra sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
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Recaptació i Tresoreria.

10.2 LIQUIDACIONS RENDES NOVEMBRE 2014.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de novembre
de 2014 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
Codi
39107
40
11400
11201
11300
50002
39917
31600
31306
31401
12
110
61
20302
33900

Concepte
Cànon dret de superfície telefònica
Entrada de vehicles
Impost Increment valor terrenys nat. urbana
Impost sobre béns immobles de nat.esa urbana
IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica
Mercat exterior
Multa coercitiva
Plaques ,Patents i Distintius
Preu Públic cursos centre municipal d'educació
Taxa Ajuntament Escorxador
Taxa altres Expedients o documents
Taxa Cementiri Municipal
Taxa de recollida d'escombraries Locals Com.
Taxa Generalitat Escorxador
Taxa per ocupació edifici CAT
Total general

Import
2.103,54
458,90
17.510,27
32.257,42
181,36
320,80
600,00
22,50
2.252,50
240,90
33,50
57,00
7.067,18
24,69
8.400,00
71.530,56

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 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/2014/121
per un import total de 191.747,71 euros.
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Aplicació
Import
2014 21 150 77000 111.161,25

2014 33 321 22601 6.133,88

2014 21 150 61905 8.680,54

46.454,43
2014 11 920 22100 12.476,62

2014 32 430 22100 1.104,28

2014 33 321 22100 1.205,35

2014 33 321 22110 979,80

2014 33 321 22120 1.363,08

2014 33 321 22121 955,26

2014 34 321 22100 356,71

2014 46 335 22100 3.049,96

2014 71 165 22100 24.963,37

19.317,61
2014 45 331 48900 13.813,33
2014 45 331 48900 5.504,28
TOTAL

Text lliure
SARFA
SL.
2a
ADDENDA
CONVENI
URBANISTIC SIGNAT EL 25/06/2009 PA-1.16
C/TORRES JONAMA,GIRONA I NOU.
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA
OCTUBRE
2014.
JGL
31.03.2011 (ED)
PERE GIRALT SAGREGA SA. OBRA CIVIL
MODIFICACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA
PTGE ROS LLUNY-CAMI DEL CAU (UR)
TOTAL GAS NATURAL JULIOL
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC JULIOL 2014 PUBLIC I
DEPENDENCIES (AS)
TOTAL FUNDACIO JOSEP PLA
FUNDACIO JOSEP PLA. 3a APORTACIO
CONVENI 2013/2014
FUNDACIO JOSEP PLA. 3a APORTACIO
CONVENI 2013/2014

191.747,71
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11.2 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
2014
16200
2014
16200

11

Import
920
1.452,00

11

920
560,00

2014
61905

21

150

2014
64002

21

2014
61905

21

2014
61905
2014
62200

21

150

44

332

2014
22609
2014
62600

41

331

12

920

2014
62600
2014
61901

12

920

71

155

2014
21000

71

3.547,72
151
6.050,00
150
3.788,43

1.116,71
3.090,34

1.701,26
1.525,56

9.376,29
2.108,83
155

2.403,67
36.720,8
TOTAL RELACIO 1
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MENDEZ BARRIO MARIA. ACCIO FORMATIVA:
GESTIO
POSITIVA
DEL
CONFLICTE
I
COMPETENCIES MULTICULTURALS (SG)
TEIXIDOR ARRIBAS ANNA. CURS DE CATALA- PLA
FORMACIO 2014 (SG)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. ALIMENTACIO
PROVISIONAL
PUNTS
DE
LLUM
ACCES
BENZINERA ESCLATOIL (UR)
FALCO HUGUET ARQUITECTES. VALORACIO 3
FINQUES URBANAES ACTUACIO UB3.8Z PMU-3.1
RIERA LLAFRANCII Pa4.3 PRAT XIRLO II (UR)
PERE
GIRALT
SAGRERA
SA.
REPAS
PAVIMENTACIO ASFALTICA C. SANTA ROSA DE
LLAFRANC (AS)
PERE GIRALT SAGRERA SA. DESBROSSAMENT
DE DIFERENTS FINQUES DE TITULARITAT
MUNICIPAL (AS)
TAPISSERIA MASJOAN SL. CORTINATGES SALA
POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA (CU)
SONOMAX PROSOUND SL. SERVEI DE LLOGUER
INFRAESTRUCTURA TECNICA CAVALCADA DE
REIS 2015 (CU)
MICROGESTIO SL. COMPRA DE DOS TABLETS
IPAD PER LA POLICIA LOCAL (PO)
CASTILLA
SOFTWARE
SL.
AMPLIACIO
PROGRAMARI GESTIO DE PERSONAL MODUL
EPSILON
ANALITICS
PER
QUADRES
DE
COMANDAMENT (IN)
PERE GIRALT SAGRERA SA. OBRES MILLORA
PAVIMENT C/PEDRO GRAN (AS)
BENITO URBAN SLU. ADQUISICIO DE CANALS I
REIXES DE FUNDICIO PER REPOSICIO A LA VIA
PUBLICA (AS)
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12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 CONTRACTACIÓ
12.1.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
NUCLI ANTIC DE LLOFRIU, FASE VIII.- Desestiment.
Vist l'acord de data 18 de novembre de 2014, d'aprovació de l'inici de l'expedient de
contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat, de les obres de reposició
de l'enllumenat públic del nucli antic de Llofriu, fase VIII i que literalment diu:
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.
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 l'informe d'intervenció.
Es proposa a la junta de govern local l’adopció dels acords següents:
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.- Simultàniament, convocar licitació pública a través del perfil del contractant
per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
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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.”
Donat que aquestes obres s'han inclòs en la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Girona per a l'execució d'inversions financerament sostenibles, i que el termini màxim
per adjudicar l'obra és el 15 de desembre.
Vist que per les exigències de tramitació del procediment no es preveu que es pugui
realitzar la proposta d'adjudicació abans d'aquesta data i que per la seva quantia (
33.484,82 euros sense IVA) es pot adjudicar com un contracte menor, prèvia sol·licitud
de 3 pressupostos com a mínim.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Desistir del procediment negociat amb publicitat, de les obres de reposició de
l'enllumenat públic del nucli antic de Llofriu, fase VIII, iniciat per acord de junta de govern
local, en data 18 de novembre de 2014.
Segon: Publicar aquest desistiment al perfil del contractant.
Tercer: Instar a l'àrea de Serveis Municipals per tal que sol·liciti com a mínim 3
pressupostos per adjudicar l'obra com a contracte menor.

12.2 ASSESSORIA JURÍDICA
12.2.1 EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
VULNERADA INSTRUÏT CONTRA LA SOCIETAT BON PREU, S.A.U. PER
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES A LA LLICÈNCIA
D’OBRES EXPEDIENT 183/14. a) Aixecament de l’ordre de cessament d’activitat.
b) Aprovació.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 23 de
setembre de 2014, que indica textualment:
“ Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 23 de
setembre de 2014, per mitjà del qual s’ha acordat com a resultat de les actuacions
prèvies iniciades, en relació a la denúncia urbanística formulada pel senyor Josep
Maria Ribas Ribot, que s’iniciï expedient per al cessament o clausura temporal de
l’activitat corresponent a l’estació de servei, instal·lació de subministrament de
combustible amb autoservei instal·lada al carrer del Suro, a Palafrugell, de la qual n’és
titular la societat Bon Preu, S.A.U.
Atès el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 8 d’agost de
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2014, segons el qual la societat Bon Preu, S.A.U., va portar a terme l’obertura de
l’activitat d’estació de servei situada al carrer del Suro número 30, a Palafrugell,
incomplint les condicions de la llicència, butlletí que fou notificat en data 8 d’agost de
2014, i en el qual es concedia un tràmit d’audiència de quinze dies, des de la data de
notificació del mateix, perquè els interessats poguessin formular totes les al·legacions
que creguessin convenient per a la defensa dels seus interessos, sense que
transcorregut el termini concedit en formulessin cap.
Atès el contingut del certificat de compatibilitat urbanística emès conjuntament per
l’arquitecte municipal i pel secretari general en data 4 de setembre de 2013, tramès al
Consell Comarcal del Baix Empordà en data 19 de setembre de 2013, per a l’emissió
del corresponent informe ambiental sobre l’activitat d’estació de servei sol·licitada a
nom de la societat Bon Preu, S.A.U., segons el qual: “ (...) En aquesta finca es podria
atorgar llicència d’obres condicionada a l’execució simultània de les obres
d’urbanització, dipositant prèviament una garantia del 100 % del cost de les obres
d’urbanització per aquesta parcel·la, i entre altres condicionada a no poder utilitzar
l’edificació fins a l’acabament de la totalitat de les obres d’urbanització del sector.”
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2014 va
concedir llicència d’obres majors expedient número 183/14 a la societat Bon Preu,
S.A.U. per a la construcció d’una estació de servei al carrer del Suro, a Palafrugell,
condicionada a:
“ - Aquesta llicència únicament contempla la realització de les obres, emparada en la
resolució provisional de la llicència ambiental, pel que si la resolució definitiva la
modifiqués, caldrà tramitar la modificació de la llicència d'obres.
- Aquesta llicència no contempla l'autorització pels rètols de l'edifici, pel que caldrà
tramitar la llicència corresponent ajustant-se a l'ordenança de publicitat de Palafrugell.
- Condicionada a aportar la certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a
l'acabament de les obres d'urbanització, així com a fer constar aquest compromís tant
en les transmissions de la propietat com en les cessions d'ús de tota l'edificació o parts
d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la persona adquirent o
cessionària.
- Condicionada a dipositar la fiança de 30.000 € en concepte de garantia de les obres
d'urbanització del sector.(Expedient 183/14).
- Aquesta llicència no autoritza el desplaçament ni la canalització del torrent situat dins
de la finca objecte d'aquesta llicència d'obres, a l'espera de la resolució final, per part
de l'Agència Catalana de l'Aigua, del projecte d'infraestructures hidràuliques a la riera
de Ca l'Abellí de Palafrugell, i de l'addenda del projecte, quina resolució pot alterar la
qualificació jurídica del torrent.
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- 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'estació de
servei, 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
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Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refòs de la Llei del Sòl, modificada per la Llei
8/2013 de 26 de juny. ...”
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2014 va
atorgar llicència ambiental definitiva a la societat Bon Preu, S.A.U., per a la instal·lació
de l’activitat d’estació de servei, instal·lació de subministrament de combustible amb
autoservei, al carrer del Suro, a Palafrugell, supeditada a l’estricte compliment de les
condicions i observacions imposades per l’òrgan tècnic ambiental comarcal i per la
resta d’òrgans tècnics que han emès informes preceptius i pels tècnics municipals.
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient es constata que la
societat Bon Preu, S.A.U. no ha donat compliment al condicionant establert a la
llicència d’obres consistent en aportar una certificació escrita de compromís de no
utilitzar l'edificació fins a l'acabament de les obres d'urbanització, així com a fer constar
aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions d'ús
de tota l'edificació o parts d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la
persona adquirent o cessionària i, contràriament, ha portat a terme l’obertura de
l’activitat, sense que les obres d’urbanització del Sector SUD-1.12 Brugueres 2
estiguin finalitzades.
Atès el que disposen els articles 187, 199, 206 i 212 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el contingut dels articles 112, 115, 116, 119 i 120 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular totes les al·legacions i
presentar tots els documents que creguin avinents per a la defensa dels seus
interessos.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern acorda per unanimitat:
Primer.- Iniciar expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada en relació a
l’activitat d’estació de servei, instal·lació de subministrament de combustible amb
autoservei, instal·lada al carrer del Suro número 30, a Palafrugell, de la qual consta
com a titular la societat Bon Preu, S.A.U., per no haver donat compliment al
condicionant establert a la llicència d’obres majors expedient 183/14 i, contràriament,
haver portat a terme l’obertura de l’activitat.
Segon.- Requerir inicialment a la societat Bon Preu, S.A.U. perquè de manera
immediata porti a terme el cessament de l’activitat d’estació de servei, instal·lació de
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subministrament de combustible amb autoservei, instal·lada al carrer del Suro número
30, a Palafrugell, que ha iniciat.
Tercer.- Així mateix, requerir inicialment a la societat Bon Preu, S.A.U. perquè en el
termini de deu dies, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment,
presenti una certificació escrita on es comprometi a no utilitzar l'edificació fins a
l'acabament de les obres d'urbanització, així com a fer constar aquest compromís tant
en les transmissions de la propietat com en les cessions d'ús de tota l'edificació o parts
d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la persona adquirent o
cessionària.
Quart.- Advertir a la societat Bon Preu, S.A.U. que en cas contrari aquest ajuntament
portarà a terme la clausura temporal de l’activitat, amb incoació del corresponent
expedient sancionador a efectes de dirimir responsabilitats.
Cinquè.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la data de notificació d’aquest acord, perquè els interessats puguin
formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin oportuns
en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no fer
al·legacions, l’acord s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a definitiu.
Sisè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu
coneixement i als efectes oportuns. ...”
Atès que el trasllat de l’esmentat acord fou notificat a la societat Bon Preu, S.A.U. i al
senyor Josep Maria Ribas Ribot en data 30 de setembre de 2014 i al senyor Miquel Pi
Costa en data 2 d’octubre de 2014, presentant el senyor Joan Font Fabregó, en
representació de la societat Bon Preu, S.A.U. en data d’entrada 27 d’octubre de 2014 i
número de registre 14264 un escrit d’al·legacions on, en síntesi, es compromet a no
utilitzar l’edificació de la seva estació de servei de subministrament de combustible per
a vehicles en règim d’autoservei, construïda en la parcel·la de la seva propietat al
Sector SUD-1.12, fins a l’acabament de les obres d’urbanització, així com fer constar
aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions d’ús
de tota l’edificació o parts d’aquesta, condicionant-les a la subrogació per part d ela
persona adquirent o cessionària.
Atès el contingut de l’acta d’inspecció i el reportatge fotogràfic que s’hi acompanya
efectuat per l’inspector d’obres municipal en data 10 d’octubre de 2014, segons la qual
es constata que l’activitat d’estació de servei, instal·lació de subministrament de
combustible amb autoservei, instal·lada a la parcel·la situada la carrer del Suro
número 30, a Palafrugell, es troba tancada amb tanques per impedir-hi l’accés, i un
rètol indicatiu que es troba temporalment fora de servei.
Atès així mateix l’escrit presentat el senyor Joan Font Fabregó, en representació de la
societat Bon Preu, S.A.U. en data d’entrada 27 d’octubre de 2014 i número de registre
14267, en el qual en síntesi indica que la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el dia 6 de maig de 2014 va atorgar a la societat Bon Preu, S.A.U. llicència d’obres
majors per a la construcció d’una estació de servei a la parcel·la de la seva propietat
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situada al sector SUD-1.12 “Brugueres-2”, condicionada al compliment de quatre
condicions, una d’elles la de dipositar una fiança de 159.567,09 euros en concepte de
garantia de les obres d’urbanització del Sector, que la mateixa Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2014 va modificar la quantia en 30.000 euros,
atès que les obres d’urbanització pendents d’execució eren inferiors al quaranta per
cent del total dels treballs; que el sistema d’urbanització del sector és per cooperació i
que segons les liquidacions en concepte de quotes urbanístiques provisionals
corresponents a les obres d’urbanització del sector a la parcel·la número 2 corresponia
pagar una quota de 414.362,82 euros de la qual ja s’han pagat el primer termini per un
import de 41.436,28 euros i el segon termini per un import de 186.463,27 euros en
total 227.899,55 euros, restant pendent de pagar el tercer termini per un import de
186.463,27 euros; que el sistema d’actuació del sector és per cooperació per la qual
cosa li correspon a l’Ajuntament de Palafrugell l’execució de les obres d’urbanització, i
per tant no podia condicionar-se la llicència a l’execució d’aquestes, i atès que les
obres d’urbanització ja executades comprenien tots els accessos a la parcel·la
propietat de Bon Preu, S.A.U., la qual actualment ja disposa dels corresponents
serveis i subministraments, i que s’havia reduït la fiança a dipositar en el seu moment
fins a trenta mil euros, la societat Bon Preu, S.A.U. va considerar que podia iniciar
l’activitat; que tenint en compte els fets exposats anteriorment l’Ajuntament de
Palafrugell pot efectuar una recepció parcial de les obres d’urbanització en la part on
està situada la parcel·la propietat de Bon Preu, S.A.U., per la qual cosa sol·licita la
recepció parcial de les obres d’urbanització del Sector SUD-1.12 en tota la part que
compren els accessos de la parcel·la propietat Bon Preu, S.A.U., i així mateix
s’autoritzi a la societat Bon Preu, S.A.U. perquè pugui tornar a iniciar l’activitat de la
seva estació de servei de subministrament de combustible per a vehicles en règim
d’autoservei.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 18 de
novembre de 2014, es va acordar aprovar la recepció parcial de les obres
d’urbanització del sector SUD-1.12 “Brugueres 2”, 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.
Atès el contingut de l’article 119 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Disposar l’aixecament de l’ordre de cessament de l’activitat d’estació de
servei, instal·lació de subministrament de combustible amb autoservei, instal·lada al
carrer del Suro número 30, a Palafrugell, a nom de la societat Bon Preu, S.A.U,
efectuada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de
setembre de 2014.i, en conseqüència, sobreseure l’expedient incoat contra la societat
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Bon Preu, S.A.U..
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

12.3 OBRES PÚBLIQUES
12.3.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I EL REPÀS ASFÀLTIC
D’UN TRAM DEL CARRER VILAR I DEL CARRER GARRIGA, A PALAFRUGELL.
Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la substitució de la
xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer Vilar i del carrer Garriga, a
Palafrugell, redactat per l’empresa Construccions Fusté S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer Vilar i del
carrer Garriga, a Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què
s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de substitució
de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer Vilar i del carrer
Garriga, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Fusté S.A.

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