ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9
DE DESEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/49
Dia i hora: 09/12/2014 09:10:00
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
Secretària acctal. Senyora JÚLIA GIRÓ VAL
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:
- .JGL2014/48 Ordinària 02/12/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
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2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 373/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 3 de juliol de 2014, amb registre d’entrada
número 8984/14, per la senyora Anna Portillo Rubira, sol·licitant la devolució de la
garantia de 1.000 -€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 373/13, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 15 d’octubre de 2013.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 1 de desembre
de 2014.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 21 de novembre de
2013 per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 3 de juliol de 2014, amb registre
d’entrada número 8984/14, per la senyora Anna Portillo Rubira, i retornar la garantia
de 1.000 -€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 373/13, prèvia presentació de l’original de
la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà
un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Anna Portillo Rubira i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 133/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
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del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, i d’ altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: GALAN*HIDALGO,LUIS
Representat per Adria Felip Campistol
Obra Modificació de projecte per aprofitament sota coberta habitatge existent
Carrer: Llevant, 23 Pis:2 Porta:1
Població: LLAFRANC
Expedient 133/13 Annex
Condicions:
- Aquesta llicència s'atorga sense perjudici de l'ordre d'enderroc
acordat en la Junta de Govern local de data 15 d'abril de 2011, per les obres
consistents en augment de volum en planta coberta.
- Efectuar l'Acta de replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament, un cop enderrocat el volum existent i abans d'iniciar la
nova proposta.
- Caldrà disposar de l'autorització de la comunitat de propietaris
per a la realització dels treballs de la nova proposta.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Adrià Felip Campistol
Núm. Visat: 2013 400539
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 513/14.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, i d’ altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
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expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: VILASECA*BAÑERAS,FRANCESC XAVIER
Obra Reforma façana, canvi de coberta i reforma interior
Carrer: Ample, 37
Població: PALAFRUGELL
Expedient 513/14
Condicions:
- D'acord amb l'informe de la Comissió de Patrimoni de
l'Ajuntament de Palafrugell de data 16 de setembre de 2014, es recomana substituir
les bigues de formigó proposades per bigues de fusta, eliminant així els fals-sostre
existent per deixar vist el nou forjat.
- 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.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 513/14).
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: ---P.E.M.: 19.939,69 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
777,65 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 27/14.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, i d’ altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: KHOROSHYLOVA,OLGA
Representat per ROS*FERNANDEZ,PABLO
Obra Modificació de projecte per reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat.
Carrer: Cap de Planes, 10
Població: CALELLA
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Expedient 27/14 Annex
Condicions:
- Donar compliment a l'autorització del Servei de Costes de data
30 d'octubre de 2014.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 136 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
Tècnic redactor del projecte: Pablo Ros Fernandez
Núm. Visat: 2014 401269
P.E.M.: 151.901,88 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 5.924,17 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 133/13.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la
mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta
de Govern Local la competència per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: GALAN*HIDALGO,LUIS
Representat per Adria Felip Campistol
Obra Aprofitament sota coberta habitatge existent
Carrer: Llevant, 23 Pis:2 Porta:1
Població: LLAFRANC
Expedient 133/13 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 5 de juliol de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Adrià Felip Campistol
Núm. Visat: 2013 400539
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €
JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014

5

2.4 EXPEDIENT CORRESPONENT A LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 173/06, A
NOM DE FRANCISCO ALONSO ROBLES.- Desestiment i arxiu d’expedient.
S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL
TRAM DE L'AV.ESPANYA, ENTRE EL C.AMPLE I LA PLAÇA JOSEP PALLACH, A
PALAFRUGELL.- Adjudicació.
En data 18 de novembre de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com
els plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte
que han regir la contractació de les obres per la instal·lació d’enllumenat públic en el
tram de l’Avinguda Espanya, entre el carrer Ample i la Plaça Josep Pallach, a
Palafrugell, per mitjà de procediment negociat sense publicitat.
A la licitació es varen convidar a les següents empreses:
LICITADORS
Servei Instal·lacions Tècniques EMPORDÀ SL
COBRA Instal·lacions y Servicios SA
EMTE SLU
Enllumenats Costa Brava SL
ETRABONAL

NIF
B-17613563
A-46146387
B-64381072
B-17378621
A-08522955

La mesa de contractació es va reunir amb data 26 de novembre de 2014 per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a totes les empreses licitadores, donat que complien amb els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de clàusules administratives particulars.
En data 27 de novembre de 2014 es va reunir novament la mesa per l’obertura del
sobre 2, relatiu als criteris automàtics i realitzar la proposta d’adjudicació, amb el
següent resultat:
LICITADORS

PROPOSTA
PUNTS
ECONÒMICA

Servei
Instal·lacions
44.081,94 €
Tècniques EMPORDÀ SL
COBRA Instal·lacions y
44.183,67 €
Servicios SA
EMTE SLU
45.320,67 €
Enllumenats Costa Brava
43.979,78 €
SL
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EXECUCIÓ
MILLORES

PUNTS

TOTAL
PUNTS

17 Pts

5.316,95 €

25 Pts

42 Pts

17 Pts

5.316,95 €

25 Pts

42 Pts

16 Pts

5.316,95 €

25 Pts

41 Pts

18 Pts

5.316,95 €

25 Pts

43 Pts
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ETRABONAL

42.624,25 €

19 Pts

0 €

0 Pts

19 Pts

I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
En data 2 de desembre de 2014, es va requerir a l’empresa ENLLUMENATS COSTA
BRAVA SL, per tal que presentés la fiança definitiva per import de 2.198,98 euros, fet
que va realitzar en data 03 de desembre de 2014, amb número d'operació
320140015742.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, amb
domicili al carrer Gas, 7 B (17200) Palafrugell, el contracte de les obres per la
instal·lació d’enllumenat públic en el tram de l’Avinguda Espanya, entre el carrer Ample
i la Plaça Josep Pallach, a Palafrugell, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, pel preu de 43.979,78 euros IVA exclòs (tipus aplicable del 21%) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 71 165 61900 “inversió enllumenat públic Av.Espanya”,
d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que
s’inclou als annexes d’aquest acord.
Segon.-. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Tercer.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.
ANNEX I.- Actes de la mesa

3.2 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES
INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ DELS
EDIFICIS MUNICIPALS DE PALAFRUGELL.Aprovació de plecs i inici
procediment.-
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Vist l’expedient de servei de manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió
dels equipaments municipals de Palafrugell.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de 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 negociat 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.
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 de servei de manteniment dels sistemes
de seguretat contra intrusió dels equipaments municipals de Palafrugell, amb un valor
estimat de contracte de 37.413,18 euros ( corresponent a un preu anual de 6.235,53
euros multiplicat per un total de 6 anys, que corresponen a durada inicial de 4 anys,
més 2 possibles pròrrogues), sense IVA ( tipus aplicable del 21%), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11.920.21200.
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 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.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ADDENDA AL CONVENI COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
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PALAFRUGELL, I MAXYVAL INVERSION SL (ABANS MANUEL FIEGO CRUZ I
BRUESA INMOBILIARIA SA), PER LA CESSIÓ D'ÚS DE LA FINCA CREU
ROQUINYOLA. Aprovació
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Manuel
Fiego Cruz i la societat Bruesa Inmobiliària, aprovat per Junta de Govern Local del dia
30 de juliol de 2013, pel qual l'Ajuntament obté l'ús de la finca amb referència
cadastral 3403229 durant un termini de 6 anys per tal de destinar-la a aparcament
públic i en contrapartida executarà les obres de reparació de l'aqüeducte i adequació
de l'aparcament i procedirà al pagament del lloguer anual que correspondrà sense IVA
a l'import que es meriti en concepte d'Impost sobre Béns Immobles durant la vigència
del conveni.
Atès que s'ha produït un canvi de titular en la propietat de la finca esmentada, essent
el propietari actual MAXYVAL INVERSIONS SL, representada per la senyora Begoña
Hernandez Fernandez, segons s'acredita mitjançant escriptura pública atorgada
davant el notari senyor José Luis de Gayaro Gallardo, protocol 2486.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell té interès en ampliar els usos permesos en els
terrenys objecte de cessió per reservar un espai dels mateixos a activitats esportives
veïnals.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell, i la
societat MAXYVAL INVERSIONS SL, representada per la senyora Begoña Hernandez
Fernandez (abans senyor Manuel Fiego Cruz i societat Bruesa Inmobiliària, pel qual
l'Ajuntament obté l'ús de la finca amb referència cadastral 3403229 durant un termini
de 6 anys per tal de destinar-la a aparcament públic.

4.2 REGISTRE ASSOCIACIÓ, ASSOCIACIÓ ISLÀMICA AL NOUR.- Aprovació.
Atès que el dia 3 de novembre de 2014, registre d’entrada número 14617,
ASSOCIACIÓ ISLÀMICA AL NOUR, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre
Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, ASSOCIACIÓ ISLÀMICA AL
NOUR que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
152 ASSOCIACIÓ ISLÀMICA AL NOUR
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
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5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXES OFICI PADRÓ D'HABITANTS PER NO CONFIRMACIÓ ESTRANGERS
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

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

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 5
persones, les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
MP
EMS
GAF
LMHM
PV

Adreça
C SANT SEBASTIA, 66 Esc 5
ATC 1 17200 PALAFRUGELL
C DARO, 31 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 20
17200 PALAFRUGELL
C VILAR, 20
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P03 1
17200 PALAFRUGELL

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR MANUEL BONET MARUNY. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Manuel Bonet Maruny, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat del senyor Manuel Bonet Maruny
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afectats pel Projecte complementari de les obres 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.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Manuel Bonet Maruny.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

7.- BENESTAR SOCIAL
7.1 SOL·LICITUD D'ACCÉS A UNA DE LES PLACES GRATUÏTES DE LA LLAR
D'INFANTS SANTA TERESA; GS: 200900525 .- Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que la filla
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200900525, pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa, nivell P1, aquest curs 2014-2015, amb el benentès que
aquesta plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es
comuniqui el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.2 SOL·LICITUD D'ACCÉS A UNA DE LES PLACES GRATUÏTES DE LA LLAR
D'INFANTS SANTA TERESA; GS: 200200225.- Aprovació.JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014

11

Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que la filla
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200200225, pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2014-2015.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa, nivell P2, aquest curs 2014-2015, amb el benentès que
aquesta plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es
comuniqui el contrari abans del 30 de juny de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

8.- CULTURA
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ENTITAT CULTURAL MESTRE SIRÉS PER A L'ANY 2014.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea de Cultura en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una
subvenció a l’Entitat Cultural Mestre Sirés de Palafrugell, per tal de finançar la seva
activitat ordinària:
1. L’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que porta a terme
l’activitat subvencionable i pel seu caràcter personal no és procedent la
realització d’una convocatòria pública.
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per 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 subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Entitat Cultural Mestre Sirés
OBJECTE: Programació d'activitats anual de l'entitat
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 2.160 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 2.160 €
JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014
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IMPORT A JUSTIFICAR: 2.160 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de març de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Subvencions Entitats Culturals (41.331.48903)
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:
A) 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 de 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.
B) 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 la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 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
subvenció.
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.
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9.- SERVEIS MUNICIPALS
9.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
9.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA LA BARBACOA - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 1 de desembre d'enguany, emès
per l'Àrea de Serveis Municipals d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat LA BARBACOA, situat al carrer
de Miguel Hernández, 17 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació d'una màquina expenedora, sense la
corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’Àrea de Serveis Municipals ha formalitzat amb l’acte de
reconeixement tenen presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la
càrrega de la prova al particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de :
CONTRIBUENT:

COLLS LARA S.C.

DNI/NIF.:

J-17954215

DOMICILI FISCAL:

CONSTÀNCIA, 12 – 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: MIGUEL HERNÁNDEZ, 17 – 17200 PALAFRUGELL
Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l'ordenança fiscal número 15:
CONCEPTE TEMP.

TIPUS

UT.

TARIFA

REC*

TOTAL

Taxa OVP

Màquina expenedora

1

173,70 €

15,00%

199,75 €

Anual

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014

14

El total d'aquest import (199,75 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
2. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
3. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
4. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
5. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
6. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
7. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

10.- TRESORERIA
10.1 SOREA, S.A.- LIQUIDACIÓ TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
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POTABLE A DOMICILI DEL PERÍODE 01/07/2014 A 30/09/2014.- APROVACIÓ.Vista la liquidació corresponent al període del 01/07/2014 al 30/09/2014 presentada
per SOREA SA en data 16/10/2014 en concepte de taxes pel subministrament d’aigua
potable a domicili en relació als períodes següents (trimestrals i mensuals) :
PERÍODE

INGRESSOS

BAIXES

1.- 2n, 3r i 4rt trimestre 2010
2.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2011
3.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2012
4.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2013
5.- 1r i 2n trimestre 2014
6.- 05-06-07-08 / 2014

288,85
281,91
8.092,25
42.101,86
1.470.078,29
191.440,96
1.712.284,12

156,69
210,64
559,06
27.185,37
12.443,77
40.555,53

TOTAL

BAIXES
EXECUTIVA
-

ALTES
176,82
237,52
1.595,75
13.364,69
4.168,71
19.543,49

Vista la liquidació corresponent a preus públics per drets de connexió cobrat durant el
període del 01/07/2014 al 30/09/2014 per import de MIL TRES-CENTS QUARANTASIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (1.346,24 €).
Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/07/2014
al 30/09/2014 per import de DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (2.461,32 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/07/2014 al 30/09/2014 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012, 2013
i 2014 per import de UN MILIO SET-CENTS DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTAQUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (1.712.284,12 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/07/2014 al 30/09/2014 per import de MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (1.346,24 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/07/2014 al 30/09/2014 per import de DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (2.461,32 €).
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement.
Cinquè.-Traslladar, via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria als efectes que correspongui.

11.- RENDES
JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014
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11.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
11.1.1 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ QUOTA REDUïDA TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES PER ÚS DEIXALLERIA.
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c)1.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques, tal com segueix a continuació:
Exercici Número
pòlissa

Titular

Import

2014

4451810

ALSIUS JURIOL CARLES

44,64 €

2014

4473181

AVELLÍ MARQUÉS JOAN

44,64 €

2014

4468889

COMUNITAT
TRAMONTANA

2014

4454231

SÁNCHEZ CAÑAS GABRIEL

44,64 €

2014

4468958

VISUS GOLF ESTHER

44,64 €

PROPIETAT 44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

11.1.2 RECLAMACIÓ JOSE Mª PLANA PASCUAL APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS CEMENTIRI
Vist que en data 23 d'octubre de 2014 la resolució de l’alcaldia núm. 2014/2656, va
acordar el següent: “RESOLC:
1.- Acceptar la cessió del nínxol Via Migdia fila 35 de 2n i 3r. pis que figura a nom de
JOSEP Mª PLANA PASCUAL.
2.- Traslladar aquesta resolució a Intervenció, per tal que es doni de baixa el rebut
corresponent a taxes de conservació d’aquest any i procedeixin a l’anotació de la
baixa per a anys posteriors.
Atès que es comprova que en data 25 de novembre de 2014 es va pagar mitjançant
targeta bancària els rebuts 719375 i 719376 en concepte de Taxa de conservació del
cementiri municipal del nínxol núm. 62, fila 3, via B a nom del senyor PLANA
PASCUAL, JOSE Mª.
Atès que es comprova que el senyor PLANA PASCUAL, JOSE Mª no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor PLANA
PASCUAL, JOSE Mª per un import de VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS
---------23,10 euros, en concepte de Taxa Cementiri municipal i segons el detall
següent:
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ANY

REBUT CONCEPTE

IMPORT
RECÀRPRICIPAL REC

INTERESSOS

TOTAL

2014 719375 Nínxol Vila B F 62 Pis 3 9,50

1,90

0,15

11,55

2014 719376 Nínxol Vila B F 62 Pis 5 9,50

1,90

0,15

11,55

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

3,80

0,30

23,10

19,00

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte facilitat i que
consta a nom del senyor PLANA ILLA, PERE.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la
Recaptació i a la Tresoreria municipals, pels efectes oportuns.

11.1.3 RECLAMACIÓ FINQUES ESTEBA S.C. SOL•LICITUD
MILLORES
ADMINISTRATIVES
EN EL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
ESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada per la Sra. SANDRA ESTEBA ZURBRÜGG amb data 16
de gener de 2014 i amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 662,en
representació de FINQUES ESTEBA S.C. sol·licitant millores en el servei de
subministrament d’aigua, pel que fa a la presentació de les factures en un termini més
curt i a la modificació del sistema dels comptadors divisionaris de manera que el
comptador general sigui de titularitat de Sorea o de l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment el següent:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 30 de Gener de 2014, referent a
la reclamació a nom de Sandra Esteba Zurbrügg, actuant com a representant de la
societat Finques Esteba S.C., amb NIF G17860461, domiciliada al c/Chopitea núm.
14 de Calella de Palafrugell, els informem:
Que les facturacions s’han d'aprovar per Junta de Govern l'Ajuntament i fins que no
tenim l'aprovació no podem facturar, fet pel qual les factures arriben entre un i dos
mesos després de la lectura del comptador.
Que el comptador general és un comptador de control de característiques diferents als
comptadors d’usos domèstics o de serveis i està destinat a registrar tot el consum
d’aigua a l’entrada de l’edifici que posteriorment es repartirà entre els diferents
comptadors individuals. Les diferències que es puguin produir, poden ser a
conseqüència de diferents motius, possibles fuites o desperfectes en les instal·lacions
interiors, canonades, dipòsits, grups de pressió, etc. i per tant és responsabilitat de
l'abonat tal i com indica el Reglament de Servei en el punt 4 de l'article 40 on diu
textualment:
“ - Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i
dipòsit regulador, el Servei instal·larà un comptador general de control a l'entrada de
l'immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La
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instal·lació del comptador serà per compte de la comunitat de propietaris així com els
sobre-consums que es puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.”
Des del 2013 l’Ajuntament ha iniciat la substitució de comptadors d’aigua per nou
aparells que incorporen sistema de lectura digital i per tant agilitzen i redueixen de
manera notable el termini entre l’obtenció de la lectura i la emissió de la factura.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Informar a FINQUES ESTEBA S.C. en relació amb la consulta formulada
d’acord amb l’ establert en la part explicativa del presenta acord.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i a SOREA, S.A.

11.1.4 RECLAMACIÓ S O APROVAR EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15602 de data 25 de novembre de
2014, presentada pel senyor O P, S, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -0042CJV, atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0042-CJV, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 07 de novembre de
2011 i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2015 i posteriors, a nom del senyor O P, S, pel vehicle amb
matrícula -0042-CJV.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat pels
efectes oportuns
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11.1.5 RECLAMACIÓ SAMIR EL BOUKHRISSI I ALIMENTACIÓ BAIX EMPORDÀ
S.L. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES PERÍODE DEL
2013/02 AL 2014/03. ESTIMACIÓ.
Vistes les instàncies de data 2 de setembre i 5 de novembre de 2014 presentada pel
Sr. SAMIR EL BOUKHRISSI i per ALIMENTACIÓ BAIX EMPORDÀ S.L. amb CIF.
B17540105, representada pel Sr. Lluís Jofra Hereu sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d’aigua, amb núm. de pòlissa 4473420,
al·legant que no li correspon la taxa per recollida d’escombraries domèstiques, perquè
és un local comercial i també paga les taxes per escombraries industrials.
Atès que es comprova que aquest local tributa en concepte de taxa d’escombraries
domèstiques incloses en el rebut de l’aigua emès per SOREA des del 2n. trimestre de
2013 i també tributa per escombraries industrials en el rebut emès per l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment :
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 2 de setembre a nom de SAMIR
EL BOUKHRISSI, i com a titular del comptador ALIMENTACIÓ BAIX EMPORDA S.L.
del carrer Carrilet nº29 bx-D de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua , al·legant que se li facturen brosses, i és un
local comercial i per tant es paguen directament a l'Ajuntament.
Comprovat que el titular del compte corrent dels rebuts domiciliats en concepte de
brosses domèstiques és el Sr. SAMIR EL BOUKHRISSI.
Comprovat que en aquests moments no hi han rebuts pendents de pagament.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions corresponent als trimestres des del
2013/02 al 2014/03, descomptant les brosses de cada factura.

PÒLISSA

IMPORT
TRIMES. ERRÒNI

4473420 2013/02
4473420 2013/03
4473420 2013/04
4473420 2014/01
4473420 2014/02
4473420 2014/03
TOTAL ERRONI

31,73 €
59,37 €
57,92 €
58,02 €
58,42 €
57,76 €
323,22 €

MOTIU
PER LA
MODIFICACIÓ
ERROR
COBRAMENT
ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES
PER
DUPLICITAT
AMB
ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

TOTAL CORRECTE

IMPORT
REBUT
MODIFICAT

9,67 €
22,17 €
20,72 €
20,82 €
21,22 €
20,56 €
115,16 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del Sr. SAMIR EL
BOUKHRISSI i en conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries
domèstiques dels períodes detallats en l’informe, per un import total de 208,06 euros,
els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats i a la Tresoreria Municipal.

11.1.6 CORRECCIÓ DELS ACORDS DE JGL 22/04/2014 I 12/08/2014 PUNTS.
NÚMS . 11.1.5 I 10.1.1 RENDES.- RECLAMACIÓNS.- DEVOLUCIÓ LIQUIDACIONS
AIGUA PÒLISSA 4469556. ESTIMACIÓ.
Vist
i comprovat els textos dels acords 11.1.5 i 10.1.1 EXACCIONS RECLAMACIONS de l’ordre del dia de les Juntes de Govern Local de data 22/04/2014
i 12/08/2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
1r.- Modificar els acords en l’apartat Primer, en el seu text de la Junta de Govern
Local de data 22/04/2014 apartat 11.1.5.
On diu:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques dels períodes
detallats en l’informe, per un import total de 1.530,84 euros, els quals seran
ingressats en el compte corrent de l’ interessat
Ha de dir:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’import
total de 1.530,84 euros, corresponent a la diferència entre la tarifa industrial i la tarifa
domèstica en concepte d’aigua clavegueram, escombraries i cànon d’ aigua, els quals
seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.
2n.- Modificar els acords en l’apartat Primer, en el seu text de la Junta de Govern
Local de data 12/08/2014 apartat 10.1.1.
On diu:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’interessat i en
conseqüència retornar l’import de 246,31 euros, corresponents a la diferència entre la
liquidació en tarifa domèstica i la nova liquidació modificada amb tarifa industrial, els
quals seran ingressats en el compte corrents de l’interessat.
Ha de dir:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’import
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total de 246,31 euros, corresponent a la diferència entre la tarifa industrial i la tarifa
domèstica en concepte d’aigua clavegueram, escombraries i cànon d’ aigua, els quals
seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.

11.1.7 RECLAMACIÓ BANKIA SA ANUL·LACIÓ EMBARGAMENT EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15715 de data 27 de novembre de
2014, presentada pel senyor FERNANDEZ MICO, JUAN MANUEL en nom i
representació de l'entitat BANKIA, SA, en la qual sol·licita l'anul·lació de l'Execució
Subsidiària, al·legant que l'immoble no és de la seva propietat que va motivar
l'expedient situat al carrer Àngel Guimerà núm.
Atès que es comprova que l'expedient d'execució subsidiària es va aprovar mitjançant
Resolució de l'Alcaldia de 4 de juny de 2013, previ requeriment aprovat per Resolució
d'Alcaldia de data 8 de maig de 2013.
Atès que l'esmentada resolució es va notificar a la interessada, informant de la
possibilitat d'interposar recurs contenciós administratiu de manera potestativa recurs
reposició.
Atès que es comprova que no es va interposar recurs potestatiu corresponent.
Atès que la notificació a la interessada de l'embargament d'un immoble per
impagament de la liquidació d'execució subsidiària , contra el qual es presenta el
present recurs, deriva d'un acte, que en relació a les al·legacions presentades, és ferm
en via administrativa.
Vist l'article 97 de la Llei 30/1992, que diu textualment:
“ Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse la cantidad líquida se
seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la societat BANKIA SA i en
conseqüència ratificar la liquidació impugnada.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a l'Àrea de Recaptació, pels
efectes oportuns.

11.1.8 RECLAMACIÓ. VARIS APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA-COMPOSTADOR.
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
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l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient pel qual es comprova que les
instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Número NIF
registre

Titular
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13587

FELIU CANALS VICENTE

60,00%

89,28 €

15149

MASSÓ DAUSSÀ DOLORS

20,00%

29,76 €

15135

MELCHOR SÁNCHEZ MANUEL 60,00%

89,28 €

15450

MENOR PEIRÓ RICARDO

60,00%

89,28 €

15114

SUAREZ UZAL JESÚS

60,00%

89,28 €

15129

SUBIRANAS MALLEU FERRAN 20,00%

29,76 €

15216

TORNÉ TORRENTS JAUME

89,28 €

60,00%

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran ingressats en
els comptes bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

11.1.9 RECLAMACIÓ MARIA SOLEDAD BOURRAT COMPENSAR DEVOLUCIONS
APROVADES PER JGL DE 15 DESEMBRE DE 2012 I 10 NOVEMBRE DE 2011
Atès que es comprova que en data 15 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local
va aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora BOURRAT, MARIA
SOLEDAD, per un import de 234,72 Euros, en concepte d'Ingrés en excés.
Atès que es comprova que en data 10 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local
va aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora BOURRAT, MARIA
SOLIDAD, per un import de 2,02 Euros, en concepte d'Ingrés en excés.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que la senyora BOURRAT, MARIA SOLEDAD, té un deute
amb la recaptació municipal en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ) de l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb el rebut núm.
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691.882, restant un total a retornar de 10,28 Euros.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.1 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SENTÈNCIA CONTENCIÓS GENERALI
ESPAÑA SA APROVACIÓ
Vist l'informe emès per l’Assessoria municipal, sobre la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, dictada en el procediment 215/2014, interposat per
GENERALI ESPAÑA SA de Seguros y Reaseguros, que diu el següent:”
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 Girona
Recurs: 215/2014 Generali España Sa de seguros y reaseguros.
Ajuntament de Palafrugell
MOTIUS DEL RECURS: Impugnació de l’acord de la Junta de Govern Local de data
28 de març de 2014 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’administració en relació als danys soferts en el vehicle amb matrícula 2060DBJ a
conseqüència d'una tapa de clavegueram que s'havia desplaçat del seu lloc original
mentre circulava pel carrer Indústria de Palafrugell. L'import dels danys que es
reclamaven ascendia a 1209,19 Euros.
INFORME: La sentència estima parcialment el recurs contenciós administratiu i
condemna a l'Administració demandada. Ajuntament de Palafrugell, a satisfer en
concepte de danys i perjudicis la quantitat de 483,68 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la societat GENERALI
ESPAÑA SA de Seguros y Reaseguros amb NIF núm. A28007268 per import de
483,68 € en concepte de responsabilitat patrimonial del pagament d’indemnitzacions a
càrrec de la partida 11.920.22608 del pressupost de despeses de l’Ajuntament.
Segon.- Donar trasllat a la interessada, a l’assessoria jurídica, l’àrea d’intervenció, i la
tresoreria municipal.
Tercer.- Informar a la interessada que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari
que informi a l'ajuntament del compte bancari on s'haurà de fer efectiva la
transferència.

12.2 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 :
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Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents
àrees:
Aplicació

Import

2014 72 170 22709

2.904,00

2014 72 170 22603

1.996,50

2014 12 920 62600

2.311,70

2014 12 920 62600

1.202,26

2014 52 231 22617

3.000,00

2014 71 150 62300

39.802,83

2014 71 155 61902

1.275,06

2014 71 150 62300

4.129,37

2014 71 150 62300

1.324,95

2014 71 155 61900
TOTAL RELACIO

23.244,10
81190,77

Text lliure
MIATEC INNOVA SL. MANTENIMENT GESTOR
ENERGETIC PISCINA I ESCOLA TORRES
JONAMA (MA)
CAMPILLO
BESSES
XAVIER.
DICTAMENT
PERICIAL DEL CAMI DE CALA PEDROSA (MA)
CARMIPERE SL. COMPRA TRES ORDINADORS
COMPLERTS
PER
ACTUALITZACIO
DE
MAQUINARIA (IN)
MICROGESTIO SL. COMPRA UN MACBOOK PER
INFORMATICA (IN)
ASSOCIACIO EMOCIONA. TALLERS A ALUMNES
DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS GRAU
MITJA ORGANITZAT PER MESA SALUT JOVE
(BS)
INSPECCIO I MANTENIMENT DE L’ENTORN.
INSTAL·LACIÓ
I
COL·LOCACIÓ
PAVIMENT
CAUTXU A VARIS PARCS INFANTILS (AS)
SEÑALES GIROD SL. SUBMINISTRAMENT DE
SUPORTS A PARET I PLAQUES DE CARRER (AS)
INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA
SL. SUBMINISTRAMENT DE TANCA PER PARCS
INFANTILS (AS)
INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA
SL. SUBMINISTRAMENTTAULA DE TENIS PER
EXTERIOR ANTIVANDALICA (AS)
SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGES.
OBRES DE REPOSICIO DE L'ENLLUMENAT
PUBLIC DE LLOFRIU FASE VIII (AS)

12.3 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/2014/127
per un import total de 255.417,13 euros.

Aplicació

Import
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2014 10 336 22700

43.368,02
60,11

2014 10 925 22700

601,10

2014 10 924 22700

360,66

2014 10 924 22710

60,11

2014 11 920 22700

2.892,30

2014 12 934 22700

300,55

2014 20 231 22700

212,21

2014 31 924 22700

60,12

2014 32 430 22700

1.502,75

2014 32 432 22700

1.273,57

2014 33 321 22720

5.261,16

2014 33 321 22730

5.261,16

2014 33 321 22740

5.261,16

2014 33 321 22760

200,38

2014 33 321 22770

2.583,81

2014 33 321 22780

5.264,96

2014 34 321 22700

2.016,20

2014 34 321 22710

2.016,20

2014 44 332 22700

2.052,27

2014 45 331 22700

360,67

2014 46 335 22700

1.412,60

2014 47 332 22700

60,11

2014 47 332 22700

300,55
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TOTAL EULEN JULIOL
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
28

2014 52 231 22700

657,18

2014 52 234 22710

240,46

2014 61 337 22700

1.051,94

2014 81 130 22700

2.043,73

2014 71 171 21000

36.622,15

2014 72 170 22714

46.250,94

2014 72 170 22714

8.794,99

2014 21 151 61000

14.746,68

2014 71 155 21001

95.743,04

2014 45 331 48900

9.891,31

TOTAL

EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL JULIOL 2014 (AS)

EN
EN
EN
EN

CESPA
JARDINERIA
SL.
CONTRACTE
SERVEI
CONSERVACIO
JARDINERIA
MUNICIPAL OCTUBRE 2014 (AS)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT OCTUBRE 2014 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS MATERIA ORGANICA
FORM OCTUBRE 2014 (MA)
FRANCESC
BOERA
LLUIS.
CONVENI
ADQUISICO PARCEL.LA 195 POL 2 .JGL
02/12/2014 (UR)
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE NOVEMBRE
2014
FUNDACIO JOSEP PLA. 4a I ULTIMA
APORTACIO MUNICIPAL 2014

255.417,13

Segon.- APROVAR la baixa de l’obligació reconeguda 2200140016927 a nom del
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA i d’import 30.500,00 € inclosa en la relació
O/2014/124 de la Junta de Govern del 02/12/2014.

12.4 SOL.LICITUDS SUBVENCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
DOMÈSTIQUES CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2013. ESTIMACIÓ
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2013.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 30 de desembre de 2013 pel
qual s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per
a l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici
2013, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00, als següents
contribuents, per una quantia de 148,80€ a cadascun, la qual es farà efectiva
mitjançant transferència en els seus comptes bancaris:
NIF

CONTRIBUENT
AGUILAR BERDÚN, MENCIA
ALONSO NAVARRO, JUANA ISABEL
ASENSIO GÓMEZ, MARIA PILAR
BAGUDÀ FERRER, EMILIA

IMPORT
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

BERMUDO DELGADO, INÉS
BOUDIBENT MILOUD
CAMON BELTRAN, ERNEST
CLIMENT ARTAL ENRIC
CODORNIU LLAFRENCH,SANTIAGO
CUFÍ BROSSA, PILAR

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

DOMEC MURILLO PILAR
DURAN FALGUERAS, MARIA TERESA
FENOLL GARRES, JOSEP MARIA
FERNÁNDEZ ESTEBAN, GENOVEVA
FERRER SAIS, M. DOLORS
FIGUERAS NICOLAU, JOAQUIM

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

GALERA SÁNCHEZ FRANCISCA
GARCIA CRUZ CARMEN
GÓMEZ ROSA, ANTONIO
GRANDE HERNÁNDEZ DOLORES
GRANDE HERNÁNDEZ, TRINIDAD
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROSA

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

JIMÉNEZ LORENZO, FRANCISCA
JIMÉNEZ SEGURA, CARMEN
JORDAN RODRÍGUEZ, PRIMITIVA
LLAMBIAS MARTI,MONTSERRAT
LONGO GARCIA DOLORES
MANZANO VALENTÍN, SERAFÍN

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

MARCA MORENO, MARIA
MARTÍNEZ GÓMEZ, PILAR
MARTINEZ LOPEZ, JOSE

148,80 €
148,80 €
148,80 €
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MARTÍNEZ PAVÓN, MARIANA
MORGADO PEÑA, DOLORES
MORLANS ROIG, BLAI
NARANJO MECA, CRISTÓBAL
PADROSA ROS ANGELA

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

PALOMINO FERNÁNDEZ, EDELMIRA
PARELLA LLAHÓ, MARIA
PÉREZ MARTÍNEZ, Mª. DOLORES
PIÑA URREA, GONZALO
PRIETO PÁEZ, JOSEFA
QUILES GÓMEZ, JESÚS

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

RAMÍREZ SÁNCHEZ, BENITO
ROCA BADIA ALÍCIA
REYES JIMÉNEZ DULCE NOMBRE
ROCHA NAVARRO ROSA EVA
RODRIGUEZ CAZORLA JUAN
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ESTRELLA

148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €

VARELA VÁZQUEZ, TERESA
TOTAL

148,80 €
7.291,20 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.

12.5 SOL.LICITUDS SUBVENCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES EXERCICI
2013. DESESTIMACIÓ
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2013.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 30 de desembre de 2013 pel
qual s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per
a l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents no compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de
l’exercici 2013, als següents contribuents:
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NIF

CONTRIBUENT

REGISTRE Motiu desestimació

ANDÚJAR LUÍS FELISA

11466

Supera ingressos

CRESPILLO VARGAS JOSEFA

11467

Supera ingressos

ESCRIBANO CHECA RAMONA

11468

Supera ingressos

ESTRABAU GOTAS MARIA

6871

Supera ingressos

FERNÁNDEZ
DOLORES

ESTEBAN

MA 11261

Supera ingressos

GARCÍA GÓMEZ ANTONIA

11268

Supera ingressos i
saldo bancari

GRANDE HERNÁNDEZ ANTONIO

11270

Supera ingressos i
manté deute Sorea

MARTÍNEZ CASTILLO FRANCISCA

11279

Supera ingressos

MARTÍNEZ HOYO JOSÉ

11539

Fora de termini

MARTÍNEZ LÓPEZ ÁNGELES

11281

Supera ingressos

MENDOZA ESPINAL ISABEL

11284

Supera ingressos

MORALES PÉREZ ANTONIA

11286

Supera ingressos

MORENO FERÁNDEZ MANUELA

11287

Supera ingressos

PERAIRA TORRES DOLORES

11295

Supera ingressos

RAMÍREZ ESCOBAR INÉS

11531

Supera ingressos

ROCAS CABRUJA CARME

11300

Supera ingressos

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.

13.- PROPOSTES URGENTS
13.1 ASSESSORIA JURÍDICA
13.1.1 PRÒRROGA DE L’ACORD SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA SOCIETAT VILASECA LEMUS ASSOCIATS, S.L. EN DATA
10 DE DESEMBRE DE 2013. Aprovació.Vist l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Vilaseca Lemus
Associats, S.L. en data 10 de desembre de 2013, d’autorització i ús d’una porció de
terreny situada al carrer Camí Fondo, a Palafrugell, per a destinar-la a aparcament de
rotació.
Atès que el punt quart de l‘acord subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat
Vilaseca Lemus Associats, S.L. en data 10 de desembre de 2013, indicava
textualment:
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“ La cessió d’ús i autorització d’ocupació té naturalesa transitòria per un termini d’un
any amb possibilitat de prorrogar-se per terminis anuals sempre que així ho acordin
ambdues parts.
En tot cas, ambdues parts es comprometen a que aquesta cessió d’ús i autorització
d’ocupació es mantingui fins a la definitiva aprovació de la revisió del planejament
urbanístic municipal en virtut del qual i d’acord amb la qualificació que s’hi estableix
esdevindrà terreny dotacional qualificat de sistema urbanístic local SX5 sistema viari
aparcament, moment en el qual s’obtindrà el dit sistema bé per desenvolupament del
polígon d’actuació que defineix la revisió del POUM en tramitació o bé mitjançant
ocupació directa una vegada la revisió del POUM s’aprovi definitivament i així es
consideri oportú des del punt de vista dels interessos municipals. ...”
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió celebrada el dia 28 d’octubre
de 2014, va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Palafrugell, restant pendent a dia d’avui l’aprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Atès que actualment la porció de terreny situada al carrer Camí Fondo, ja es destina a
aparcament de rotació de vehicles, i atès que a dia d’avui el POUM de Palafrugell
encara no ha estat aprovat definitivament, per la qual cosa caldria prorrogar per un any
l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Vilaseca Lemus
Associats, S.L. en data 10 de desembre de 2013, d’autorització i ús d’una porció de
terreny situada al carrer Camí Fondo, a Palafrugell, per a destinar-la a aparcament de
rotació.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga per un any de l’acord subscrit entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la societat Vilaseca Lemus Associats, S.L. en data 10 de desembre de
2013, d’autorització i ús d’una porció de terreny situada al carrer Camí Fondo, a
Palafrugell, per a destinar-la a aparcament de rotació, amb els mateixos termes
pactats inicialment, i amb una previsió d’indemnització d’import mil dos-cents euros
(1.200 €) a càrrec de l’aplicació 11.920.22608, que s’haurà de fer efectiu abans del dia
10 de desembre de 2015.
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui, o el que exerceixi les
seves funcions, per a la formalització dels documents necessaris derivats de l’execució
del present acord.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014

33

13.2 OBRES PÚBLIQUES
13.2.1 RECEPCIÓ PARCIAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR
SUD 1.12 BRUGUERES 2, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que en data 26 de novembre de 2008, el Ple Municipal va aprovar definitivament
el Projecte d’urbanització del sector SUD 1.12 Brugueres 2, de Palafrugell, es varen
iniciar les obres el 3 d’agost de 2009, executant, i es varen executar la major part de
les mateixes, fins que es varen aturar a l’espera d’una solució alternativa referida a les
canalitzacions de les rieres, en funció de la proposta d’execució de les obres de la
riera de Ca l’Abellí.
Atès que en el moment d’aturar-se les obres, aquestes ja s’havien executat en un
percentatge important i contemplaven la pavimentació dels vials del sector, a excepció
de la part afectada per les obres de fàbrica de cobriment de les rieres, així com la
estesa de la totalitat dels serveis, si bé els referits a la xarxa elèctrica, l’enllumenat
públic i el sanejament de residuals no estava en funcionament.
Atès que en data 18 de novembre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local la
recepció parcial de les obres d’urbanització del sector SUD 1.12 Brugueres 2, de
Palafrugell, que afectava 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 i com es
recollia en l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de novembre de 2014 i on de
manera expressa es feia constar que calia senyalar l’accés al vial executat dins del
sector de manera que fos d’ús exclusiu pels usuaris de la benzinera.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, en data 5 de
desembre de 2014, on manifesta el que es transcriu a continuació:
“Que en la sessió de 29 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
definitivament el Projecte Modificat d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic SUD-1.12
Brugueres 2, a Palafrugell. Aquest projecte incorporava les seccions dels caixons
previstes a l’Estudi Hidràulic i de Drenatge en l’Àmbit dels sectors de Sòl Urbanitzable
SUD-1.19 “Coll de la Morena 2”, SUD-1.11 “La Fanga” i SUD-1.12 “Brugueres 2” de
Palafrugell on quedava justificada una disminució de la secció hidràulica d’aquestes
estructures.
Que en data 9 de setembre de 2014 es va signar l’acta de replanteig que autoritzava la
continuació dels treballs de les obres iniciades en data 3 d’agost de 2009, aquest cop
respecte el projecte modificat.
Que en la sessió de 18 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la
recepció parcial de les obres d’urbanització del sector SUD 1.12, Brugueres 2, a
Palafrugell, que afecta a les parcel·les que donen front a la carretera, i que
corresponen a la finca on hi ha instal·lada una benzinera, a la finca qualificada
d’equipament municipal i a la finca ja construïda anomenada “La Fanga”.
La possibilitat legal de tramitar una recepció parcial de les obres d’urbanització ve
recollida a l’article 169.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, que estableix:
“Article 169
Lliurament i recepció de les obres d'urbanització
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.....
169.2 L'esmentada cessió es pot referir a una part del polígon d'actuació urbanística,
encara que no s'hagi completat la urbanització de la totalitat del polígon, si es
correspon amb una fase determinada a aquests efectes pel projecte d'urbanització, o
si l'àrea ja urbanitzada constitueix una unitat funcional directament utilitzable, per
disposar de tots els serveis urbanístics.”
I l’article 235.5 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, que estableix:
“Article 235
Recepció i plaç de garantia
...
235.5 Podran ser objecte de recepció parcial aquelles part de l’obra susceptible de ser
executades per fases que puguis ser entregades a l’ús públic, segons l’establert al
contracte.”
Aquesta recepció parcial afecta a la totalitat del vial rodat, en el que ja s’ha executat la
pràctica totalitat de la capa d’aglomerat de la rodadura quedant pendent aquesta en
l’àmbit comprès entre les dues obres de fàbrica.
Pel que fa a la senyalització vertical, aquesta està col·locada i la senyalització
horitzontal s’ha executar en color groc com a zona d’obres atès que hi ha pendent
treballs d’acabat i la plantació de la vegetació del sector.
Per tot plegat, es considera que àmbit recepcionat és lliurable a l’ús públic i, per tant,
pot ser objecte d’una recepció parcial de les obres d’urbanització”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la recepció parcial de les obres d’urbanització del sector SUD 1.12,
Brugueres 2, a Palafrugell, que afecta a la totalitat del vial rodat, en el que ja s’ha
executat la pràctica totalitat de la capa d’aglomerat de la rodadura quedant pendent
aquesta en l’àmbit comprès entre les dues obres de fàbrica. Pel que fa a la
senyalització vertical, aquesta està col·locada i la senyalització horitzontal s’ha
d’executar en color groc com a zona d’obres atès que hi ha pendent treballs d’acabat i
la plantació de la vegetació del sector. Totes aquests consideracions es recullen en
l’informe de l’arquitecte municipal de data 5 de desembre de 2014, transcrit en aquest
mateix acord i es considera que l’àmbit recepcionat és lliurable a l’ús públic.
Segon.- Notificar aquest acord a la UTE Rubau Tarrés, SAU – Pere Giralt Sagrera,
SA, i a ASPEN, SL.

13.3 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.3.1 RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/11/14 SOL·LICITUD
DEFINITIVA SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DEL PLA D'INVERSIONS SOSTENIBLES
2014. Aprovació
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 de
novembre de 2014 pel qual s’aprova:
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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 dins de la subvenció del Pla Especial d’Inversions Sostenibles per
a l’any 2014
comunicar 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
d’acord amb el següent detall:
Actuació

Pressupost

Subvenció

Arranjament xarxa municipal de sanejament del 98.113,19
carrer Mestre Sagrera

83.396,21

Obres de reposició de l'enllumenat públic de 81.976,79
Palafrugell fase VII

69.680,27

Obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli 40.516,03
antic de Llofriu, fase VIII

36.464,43

Contractació de maquinària per a l'execució de les 24.000,00
obres de repàs asfàltic de l'avinguda d'Espanya,
travessia amb Rosa Laviña i carrer Ample de
Palafrugell

21.600,00

Total

211.140,91

224.606,01

Atès que en la sol·licitud de l’actuació addicional pel repàs asfàltic de l'avinguda
d'Espanya, travessia amb Rosa Laviña i carrer Ample de Palafrugell, no es va
incorporar per error el subministrament d’aglomerat asfàltic necessari per tal
d’executar la inversió.
Atès que degut a l’anterior ,el detall del quadre referent la sol·licitud definitiva de la
subvenció els imports establerts en concepte de pressupost i subvenció no són els
correctes i per tant procedeix la seva rectificació d’acord amb l’establert a l’article 105
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu Comú.
Vistos els antecedents de raó:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Rectificar la sol·licitud d’inclussió de les dues actuacions addicionals que
compleixen tots i cadascun dels requisits de les bases específiques reguladores
definitiva en el sentit d’incorporar el subministrament d’aglomerat asfàltic per la
inversió de repàs asfàltic de l'avinguda d'Espanya, travessia amb Rosa Laviña i carrer
Ample de Palafrugell
Segon.- Rectificar 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 que
correspondrà al següent detall:
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Actuació

Pressupost

Subvenció

Arranjament xarxa municipal de sanejament del carrer
Mestre Sagrera
138.993,69

83.396,21

Obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell
fase VII
113.971,45

69.680,27

Obres de reposició de l'enllumenat públic del nucli antic
de Llofriu, fase VIII
40.516,03

32.894,04

Contractació de maquinària
i subministrament
d'aglomerat asfàltic per a l'execució de les obres de
repàs asfàltic de l'avinguda d'Espanya, travessia amb
Rosa Laviña i carrer Ample de Palafrugell
49.632,09

41.698,10

Total

227.668,62

343.113,26

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

JGL2014/49 de 9 de desembre de 2014

37

