Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 06/10/2016
Número: 40/2016
Dia: 06/10/2016
Hora d’inici: 09.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
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 Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
Regidora convidada Senyora Margarita Mauri Junqué
Regidor convidat Senyor Xavier Rangel Martínez
Regidora convidada Senyora Vanessa Palacios Ruiz
Regidora convidada Senyora Marta Baserba Muñoz
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustau Tapias Solà
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 06/10/2016 la Junta de Govern Local per
fer sessió Ordinària en Primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
El senyor Guillem Genover excusa la seva absència.

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:
Ordinària de data 29 de setembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
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2.1.1 Expedient obra major 3/2016. Devolució garantia
Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 6 de setembre de 2016, amb registre
d’entrada número 10887, pel senyor DBG, i retornar la garantia de 500.-€ dipositada en aquest
ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres majors amb expedient número
3/2016, 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.

2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 60/2016
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: INPAFINSA SL
NIF: B58163411
Representat per FPE
Obra: 2 Edificis Plurifamiliars aïllats amb piscina en els àmbits A i B del PMU 4.8b A
Carrer: C CHOPITEA, 19
Nucli: CALELLA
Expedient: 60/2016
Condicions:
- Condicionada a dipositar la quantitat de 250.160,51 € per garantir l’execució
simultània de les obres d’urbanització i edificació, d’acord el què estableix l’article 40 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
(Expedient 60/2016)
- Condicionada a aportar certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a l'acabament
de la totalitat de les obres d'urbanització del sector, i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, 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 concessionària.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació dels habitatges,
una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del
Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny.
- Es condiciona la primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades, a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, d’acord amb l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Aquesta condició ha de constar
en les escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de
constar en la inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa
aplicable.
- Condicionada, a donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments de data 29 de juliol de 2016.
- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de l’activitat de l’aparcament,
caldrà presentar a aquest Ajuntament, el certificat d’acte de comprovació favorable, realitzat per
una entitat col•laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria
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d’incendis, per verificar que compleix totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial
aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb el que estableix l’article 25
de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 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.
- 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.
Núm Visat: --P.E.M.: 2.109.209,71€
I.C.I.O. pendent de liquidar: 82.259,18€

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 543A1/2013
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: HOTEL PARAISO SL
NIF: B17023326
Representat per PMM
Obra: Modificació de Projecte (Reforma i rehabilitació casa de colònies Albatros Polígon 6
Parcel·la 133 ID 457).
Carrer: CAMI FONT D'EN XECU
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 543A1/2013
Núm Visat: 2011400568
P.E.M.: --I.C.I.O. pendent de liquidar: ---

2.2.3 Desistiment de llicència d'obra major. Expedient 64/2016
Acords
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 64/2016 corresponent a
la realització de plataforma en parcel·la per aparcament, al carrer Brisa núm. 69 de Llafranc, al
terme municipal de Palafrugell, a nom de MCPB.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 64/2016.

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Acta preus contradictoris M.V execució sortida Vins i Licors Grau a la C-31
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Acords
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de la memòria valorada per a l’execució de la
sortida a la C-31 de la nau de Vins i Licors Grau, a Palafrugell, d’acord amb l’acta de preus
contradictoris que consta a l’expedient.
Aquests preus contradictoris no han suposat cap increment de despesa, ni suposen un increment
del preu d’adjudicació de l’obra i liquidació del contracte.
Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris d’aquestes obres.

4. Secretaria
4.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció alié ASPY
Acords
Primer.- Aprovar el següents documents elaborats per ASPY PREVENCIÓN SLU, amb l’objecte
de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- General:
- Informe quadrimestral d’activitats de prevenció tècnica gener-abril 2016.
- Informe quadrimestral d’activitats de prevenció tècnica maig-juliol 2016.
2.- Espai Dona:
‐ Pla Emergència.
‐ Document conforme no hi ha treballadors municipals.
3.- Oficina de Turisme de Calella:
‐ Pla Emergència.
‐ Avaluació dels Riscos Laborals i Planificació de l’activitat preventiva.
‐ Document conforme no existeix soroll.
‐ Avaluació higiènica d’exposició a la il·luminació.
‐ Avaluació higiènica de condicions termohigromètriques.
4.- Local Social de Calella:
‐ Pla Emergència.
‐ Document conforme no hi ha treballadors municipals.
5.- Local Social Ass. Veïns La Sauleda:
‐ Document aplaçament activitats de Prevenció.

4.2 Aprovació de documents per decisió del Comité de Seguretat i Salut (CSiS) en la reunió
del 26_07_2016
Núm. exp.: 72/2016 de Expedients anteriors a l'any 2016
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Acords
Primer.- Aprovar el següent document elaborat pel Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals senyor
EGM:
Projecte d’aplicació pràctica en l’Especialitat Preventiva composat per:
‐
‐

Estudi ergonòmic
Avaluació dels riscos psicosocials i diagnosi

de l’àrea d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Palafrugell.

5. Contractació
5.1 Sanció contra Associació d'Amics i Veïns de Llafranc per incompliment de l'autorització
d'elements de fondeig
Acords
Primer.- Imposar una sanció a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I VEÏNS DE LLAFRANC amb CIF
G17099466, per import de mil euros (1.000€) per la comissió d’una falta greu consistent en la
instal·lació de boies que comportin un augment del nombre autoritzat en l’adjudicació, entre un 5%
i un 10% sobre el total.
Segon.- Liquidar l’import del cànon deixat de percebre per l’Ajuntament com a conseqüència de
l’incompliment de les condicions de l’autorització, per import de 2.265,45€, segons el següent
detall:
Preu total del lot 18= 9.364,00 euros
Dividit per un total de 62 boies= 151,03 euros per boia
Total liquidació addicional per 15 boies= 2.265,45 euros
Tercer.- Confiscar la fiança definitiva presentada per Associació d’Amics i Veïns de Llafranc pel lot
18, per import de 468,20 euros.

5.2 Sanció contra CLUB VELA CALELLA per imcompliment de l'autorització d'elements de
fondeig
Acords
Primer.- Imposar a l’entitat adjudicatària Club Vela Calella una sanció de 1.500€ per la comissió
d’una falta greu consistent en la instal·lació de boies que comportin un augment del nombre
autoritzat en l’adjudicació, entre un 5% i un 10% sobre el total.
Segon.- Confiscar la fiança definitiva presentada per Club Vela Calella pels lots 3 i 8, per import de
572,00 euros i 264,80 euros respectivament.
Tercer.- Liquidar l’import definitiu del cànon deixat de percebre per l’Ajuntament com a
conseqüència de l’incompliment de les condicions de l’autorització, per import de 1.507,60€,
segons el següent detall:
Preu total dels lots 3 i 8= 16.736,00 euros
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Dividit per un total de 222 boies= 75,38 euros per boia
Total liquidació addicional per 20 boies= 1.507,60euros

5.3 Contracte per l'execució de les obres de reposició de l'enllumenat de Palafrugell, fase XI
Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per l’execució de les obres de reposició de
l’enllumenat de Palafrugell, fase XI, amb un valor estimat de contracte de 65.113,50€, IVA no
inclòs (tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.1650.61904 “Obres de
reposició d’enllumenat públic fase XI”.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP 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 (únicament en el cas que el plec de clàusules administratives
particulars hagi fet aquesta previsió), procedir a realitzar la classificació de les propostes
presentades i admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò
que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei.

5.4 Adjudicació contracte pel subministrament de la senyalització vial del municipi de
Palafrugell.
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de l’empresa DIEZ Y COMPAÑÍA SA, pels motius que
s’han indicat a la relació de fets d’aquest acord.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa LACROIX SEÑALIZACION SA, amb NIF A12329827 i
domicili al carrer Gran Via, 6, 28013 de Madrid el contracte contracte pel subministrament de la
senyalització vial del municipi de Palafrugell, licitat mitjançant procediment obert, pels preus
unitaris que a continuació es transcriuen, IVA exclòs (tipus aplicable del 21%) amb un termini de
garantia addicional per articles sense elements reflectants i amb elements reflectants
respectivament de 10 anys, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 81133063202 “Inversió
senyalització vertical policía local”, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada,

i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
POSICIÓ DESCRIPCIO
6.a.1 SENYALITZACIO VERTICAL. Senyalització de reglament dirigida a vehicles
1
Senyal triangular 500 mm nivell 1 de reflectància
2
Senyal triangular 700 mm nivell 1 de reflectància
3
Senyal triangular 900 mm nivell 1 de reflectància
4
Senyal triangular 1350 mm nivell 1 de reflectància
5
Senyal triangular 500 mm nivell 2 de reflectància
6
Senyal triangular 700 mm nivell 2 de reflectància

UNITARI
16,99
38,79
48,30
51,38
14,71
37,92
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Senyal triangular 900 mm nivell 2 de reflectància
Senyal triangular 1350 mm nivell 2 de reflectància
Senyal disc 500 mm nivell 1 de reflectància
Senyal disc 600 mm nivell 1 de reflectància
Senyal disc 900 mm nivell 1 de reflectància
Senyal disc 500 mm nivell 2 de reflectància
Senyal disc 600 mm nivell 2 de reflectància
Senyal disc 900 mm nivell 2 de reflectància
Senyal quadrada 500 mm nivell 1 de reflectància
Senyal quadrada 600 mm nivell 1 de reflectància
Senyal quadrada 900 mm nivell 1 de reflectància
Senyal quadrada 500 mm nivell 2 de reflectància
Senyal quadrada 600 mm nivell 2 de reflectància
Senyal quadrada 900 mm nivell 2 de reflectància
Senyal octogonal 500 mm nivell 2 de reflectància
Senyal octogonal 600 mm nivell 2 de reflectància
Senyal octogonal 900 mm nivell 2 de reflectància
Senyal rectangular 600x900 mm nivell 1 de reflectància
Senyal rectangular 600x900 mm nivell 2 de reflectància
Senyal rectangular 600x900 mm nivell 1 de reflectància per impressió digital a tot color, amb
làmina antivandàlica
Senyal rectangular 600x900 mm nivell 2 de reflectància per impressió digital a tot color, amb
làmina antivandàlica
Senyal rectangular 600x900 mm nivell 3 Fluor de reflectància de 3M (certificat CE-retrorreflexió
amb mes de 270 Cd/lux/m2)
Senyal rectangular 600x400 mm nivell 1 de reflectància
Senyal rectangular 600x400 mm nivell 2 de reflectància
Senyal rectangular 900x1350 mm nivell 1 de reflectància
Senyal rectangular 900x1350 mm nivell 2 de reflectància
Senyal rectangular 900x1350 mm nivell 3 Fluor de reflectància de 3M (certificat CE-retrorreflexió
amb mes de 270 Cd/lux/m2)
Senyal placa complementària rectangular de 600x200mm nivell 1 de reflectància
Senyal placa complementària rectangular de 600x300mm nivell 1 de reflectància
Senyal placa complementària rectangular de 500x300mm nivell 1 de reflectància
Senyal placa complementària rectangular de 600x200mm nivell 2 de reflectància
Senyal placa complementària rectangular de 600x300mm nivell 2 de reflectància
Senyal placa complementària rectangular de 500x300mm nivell 2 de reflectància
6.a.2 SENYALITZACIO VERTICAL. Senyalització direccional per a vehicles
Cartell d’orientació 700x200mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 1000x200mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 1470x250mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 1470x400mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 1700x250mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 1700x400mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 2240x300mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 2240x600mm nivell 2 de reflectància
Cartell d’orientació 2200x2100mm nivell 2 de reflectància
6.a.3 SENYALITZACIO VERTICAL. Senyalització dirigida a vianants
Lama d’orientació per a vianants a doble cara de 800x120mm lacada
Lama d’orientació per a vianants a doble cara de 800x150mm lacada
Lama d’orientació per a vianants a una cara de 800x120mm lacada

52,19
101,27
29,75
46,55
70,83
23,79
51,24
81,40
20,72
48,74
71,68
24,01
53,11
67,69
26,02
52,87
79,84
60,72
45,45
91,77
84,76
97,23
34,48
24,87
75,43
140,14
206,35
23,83
30,80
28,14
17,76
23,29
20,26
36,28
77,68
118,67
95,49
92,66
112,22
138,98
172,12
528,14
101,48
91,77
108,88
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Lama d’orientació per a vianants a una cara de 800x150mm lacada
6.b SENYALITZACIO OBRES
Senyal triangular d’acer de 700 mm nivell 1 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
Senyal triangular d’acer de 700 mm nivell 2 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
Senyal disc d’acer de 600 mm nivell 1 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
Senyal disc d’acer de 600 mm nivell 2 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
Senyal disc d’acer de 600 mm nivell 1 de reflectància, amb fletxa orientable per R-400a, b, c i R401a, b, seguretat per a obres, amb trípode

97,29

58

Senyal disc d’acer de 600 mm nivell 2 de reflectància, amb fletxa orientable per R-400a, b, c i R401a, b, seguretat per a obres, amb trípode

0,00

59
60

Senyal quadrada d’acer de 900 mm nivell 1 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
Senyal quadrada d’acer de 900 mm nivell 2 de reflectància, seguretat per a obres, amb trípode
6.c ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ
Abraçadora de 60mm de diàmetre d’alumini extrudit, anoditzat color plata i estriades per la seva
cara interior, amb cargolaria d'acer inox

60,68
52,07

53
54
55
56
57

61

41,89
48,62
58,55
56,66
98,12

1,28

62

Abraçadora a doble cara de 60mm de diàmetre d’alumini extrudit, anoditzat color plata i estriades
per la seva cara interior, amb cargolaria d'acer inox

3,55

63

Abraçadora de 76mm de diàmetre d’alumini extrudit, anoditzat color plata i estriades per la seva
cara interior, amb cargolaria d'acer inox

1,82

64

Abraçadora a doble cara de 76mm de diàmetre d’alumini extrudit, anoditzat color plata i estriades
per la seva cara interior, amb cargolaria d'acer inox

4,69

65
66
67
68
69
70

Abraçadora base i brida de 90mm diàmetre, amb cargolaria d’acer inox
Abraçadora a doble cara de 90mm diàmetre, amb cargolaria d’acer inox.
Abraçadora base i brida de 114mm de diàmetre, amb cargolaria d’acer inox
Abraçadora a doble cara de 114mm de diàmetre, amb cargolaria d’acer inox
Abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre, amb cargolaria d’acer inox
Parella de platines d’acer galvanitzat per col·locar senyal de codi de 600mm en banderola sobre
pal cilíndric d’alumini de 60 o 76mm de diàmetre, amb forats, cargolería inox i les fixacions
necessàries per la correcta instal·lació de la senyal.
Ancoratge de fundició per suport de 90 mm, amb la cargolaria d’acer inox i rosca autoblocant
Ancoratge de fundició per suport de 114 mm, amb la cargolaria d’acer inox i rosca autoblocant
Ancoratge de fundició per suport de 140 mm, amb la cargolaria d’acer inox i rosca autoblocant
Ancoratge de fundició per suport de 168 mm, amb la cargolaria d’acer inox i rosca autoblocant
Pal d’alumini 60x3x3.300mm
Pal d’alumini 60x3x3.500mm
Pal d’alumini 76x3x3.500mm
Pal d’alumini 76x3x3.800mm
Pal d’alumini 76x3x4.000 mm
Pal d’alumini 90x5x3000mm,
Pal d’alumini 90x5x3300mm,
Pal d’alumini 100x5x3000mm
Pal d’alumini 100x5x3500mm
Pal d’alumini 135x7x4000mm
Pal d’alumini 135x7x4500mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 114x3,5 i corredís de 90x5, amb alçada vista de 3.800mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 114x3,5 i corredís de 90x5, amb alçada vista de 4.000mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 114x3,5 i corredís de 90x5, amb alçada vista de 4.500mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 140x7 i corredís de 114x3,5, amb alçada vista de 5.000mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 140x7 i corredís de 114x3,5, amb alçada vista de 5.300mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 168x10 i corredís de 140x7, amb alçada vista de 5.500mm
Pal d’alumini telescòpic, pal base de 168x10 i corredís de 140x7, amb alçada vista de 6.000mm

2,81
7,42
3,62
4,36
1,68
26,95

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

42,43
43,98
36,38
65,50
30,49
30,69
42,69
21,17
47,97
34,50
61,11
154,14
170,68
265,78
255,51
129,20
140,40
146,40
169,05
173,65
154,96
162,08
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93
94
95
96
97
98
99
100

101

102

103

Pal d’acer galvanitzat de 80x40x3.200 mm
Pal d’acer galvanitzat de 80x40x3.500 mm
Pal d’acer galvanitzat de 100x50x4.000 mm
Pal d’acer galvanitzat de 100x50x4.500 mm
6.d ABALISAMENT
Balisa tipus H-75 amb dues bandes reflexives de nivell 2, flexible i resistent als atropellaments,
amb fixació solidaria inclosa
Fita de plàstic deformable irrompible cilíndric de 100mm de diàmetre i 1000mm d’alçada vista,
amb gorja a la part superior amb reflectant de nivell 2

21,07
22,87
31,74
35,54

Con de plàstic resistent als atropellaments de 500mm taronges amb banda reflectant de nivell 2
Rotllos de cinta d’abalisament o senyalització de polipropilè de 8 cm d’ample. Impresa a 1 cara,
en color vermell i blanc, presentades en rotllos de 250 mts, flexibles i resistents, recomanades
per senyalitzar rutes i delimitar zones.
Rotllos de cinta d’abalisament o senyalització de polipropilè de 8 cm d’ample. Impresa a 1 cara,
en color blau i blanc, presentades en rotllos de 250 mts, flexibles i resistents, recomanades per
senyalitzar rutes i delimitar zones.
Separador de carril 1m x 0,15m i alçada entre 5-15cm, fabricat en cautxú reciclat amb tires
reflectants. Inclou la cargolaria.
6.e REDUCTORS DE VELOCITAT
Element central de banda reductora de velocitat de 470x600x30mm, constituïdes per elements
modulars amb cintes grogues antilliscants d’alta retrorreflexió, amb fixacions

5,61
7,68

104
105

Element terminal de banda reductora de velocitat de 600x30mm, amb fixacions.
Element central de banda reductora de velocitat de 500x900x50mm, constituïdes per elements
modulars amb cintes grogues antilliscants d’alta retrorreflexió, amb fixacions

106
107

Element terminal de banda reductora de velocitat de 270x900x50mm, amb fixacions
Coixí berlinès 1700 x 2200 x 70 mm
6.f DEFENSA VIAL
Tanca contenció vianants i obres,
Tanca de senyalització d’obres, canvis i separacions de carril, desviaments i orientació del trànsit
tipus New Jersey.
Mirall convex acrílic irrompible, amb òptica de D 600mm en marc de D 750mm
Mirall convex acrílic irrompible, amb òptica de D 800mm en marc de D 950mm
Protector d’impactes per a pals de tanques de seguretat, perfils IPN-CPN 120, de polietilè de 50
cms d’alçada i 18 kg/m densitat.

108
109
110
111
112

16,56
89,78

7,68

42,08

26,78
20,27
58,37
40,92
598,40
51,87
37,18
66,24
88,21
15,24

Tercer. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

6. Assessoria jurídica
6.1 Expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física
alterada, en relació a les actuacions portades a terme pel senyor HD a la nau situada al
carrer Mestre Sagrera número 15, a Palafrugell. a) Multa coercitiva. b) Nou requeriment.
Acords
Primer.- Imposar al senyor HD una multa coercitiva de tres-cents euros (300 €), per l’incompliment
del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 2
de juny de 2016.
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Segon.- Reiterar el requeriment efectuat al senyor HD perquè en el termini d’un mes a comptar
des de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat adaptant les superfícies
d’ús de l’activitat de comerç especialitzat en el sector de l’alimentació situada al carrer Mestre
Sagrera número 15, a Palafrugell, a les que consten en la documentació presentada, la qual va
obtenir el corresponent títol habilitant, fent-li l’advertiment que en cas contrari s’imposarà una nova
multa coercitiva per nous terminis, fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució, i tot això
sens perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les
seves expenses.

7. Gestió tributària
7.1 Reclamacions
7.1.1 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts baixa ivtm 06/10/16
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
DNI

REBUT

TITULAR

MATRICULA PRINCIPAL

TOTAL
RETORNAR

811.849 AB

5282GLW

174,80

43,70

815.946 JMGF

GI0647AS

68,47

17,12

820.208 MDMD

0000BLJ

61,95

15,49

822.158 JAPC

B5087OL

76,85

38,43

822.647 EPR

B9737XF

65,21

48,91

823.198 FRP

6225CSC

130,78

32,70

825.169 IS

B9394TX

137,66

34,42

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari dels
interessats i a l’efecte caldrà informar a l’Ajuntament del mateix, cas de no haver-ho fet.

7.1.2 Reclamació RUN aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor UN, R, per un import de
68,83 euros, en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica), corresponent al
rebut núm. 826.046
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Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 755.491 fracció
2a, en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica), restant un import pendent
de 24,48, segons el detall següent:
Rebut pendent
Ivtm 2015
755.491 fracció 2ª

Import
pendent
93,31

Import a
compensar
-68,83

Deute pendent un
cop compensat
24,48

7.1.3 Reclamació Comunitat de Propietaris Marbella. Nova liquidació aigua període 2016/02
per fuita.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4460392
PERÍODE
2016/02

CONSUM REAL
3.768,38

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4460392
PERÍODE
2016/02

NOVA FACTURA
2.330,19

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 2.330,19 euros, s’haurà de fer
efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb els
recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas, les
costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària.

7.1.4 Reclamació IMU. Noves liquidacions aigua període del 2012/03 al 2014/03 a ingressar.
Estimació.
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Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474139
PERÍODE

2012/03
2012/04
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
2014/01
2014/02
TOTAL.......

CONSUM
FACTURAT I
PAGAT
66,17
56,19
56,19
56,19
56,19
78,67
60,34
60,72
490,66

NOVA
LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIA
A INGRESSAR

75,29
77,04
78,67
77,04
77,04
77,04
78,71
79,41
620,24

9,12
20,85
22,48
20,85
20,85
-1,63
18,37
18,69
129,58

Segon.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, en concepte de
subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474139
PERÍODE
2014/03

CONSUM FACTURAT
1.079,39

Tercer.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474139
PERÍODE
2014/03

CONSUM CORREGIT
A INGRESSAR
83,24

Quart.- Resultant un import total a ingressar de 212,82 euros a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53
de Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb els
recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas, les
costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària.
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7.1.5 Reclamació JLLR. Devolució i noves liquidacions aigua 2015/04 i 2016/01 per fuita.
Estimació.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, amb els consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4467271
PERÍODE
2015/04

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
405,35

NOVA LIQUIDACIÓ
179,19

DIFERÈNCIA
A RETORNAR
226,16

Segon.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, en concepte de
subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4467271
PERÍODE
2016/01

CONSUM
FACTURAT
496,74

Tercer.- Aprovar una nova liquidació amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4467271
PERÍODE
2016/01

NOVA LIQUIDACIÓ
A INGRESSAR
201,26

Quart.- Compensar la diferència a retornar que figura a l’apartat primer per import de 226,16 euros
amb l’import de la nova liquidació que figura a l’apartat tercer per import de 201,26 euros, resultant
un import a retornar de 24,90 euros.
Cinqué.- Aprovar la devolució per import de 24,90 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.

7.1.6 Sol.licitud baixa IVTM a nom Sr. JJCB. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor JJCB i en conseqüència ratificar els rebuts
pendents en via executiva a la recaptació municipal en concepte d’IVTM.
Segon.- Donar de baixa del padró municipal el vehicle matrícula GI-9031-BF amb efectes del dia
17 de març de 2016.
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7.1.7 Aprovació exempció IVTM varis per minusvalidesa. Estimació exp.5/16
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2016 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
Registre DNI-NIE

Titular

Matrícula

10269
11211
11315

ECA
JJGV
ETL

-5576-BPF
-6309-BFT
-3618-CMZ

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica a nom dels titulars relacionats a continuació:
Any
2016
2016
2016

Número
rebut
813177
816727
825581

DNI-NIE

Titular
ECA
JJGV
ETL

Matrícula
-5576-BPF
-6309-BFT
-3618-CMZ
Total..............

Import
principal
174,80€
65,21€
137,66€
377,67€

Recàrrec
8,74€
3,26€
6,88€
18,88€

Total
retornar
183,54€
68,47€
144,54€
396,55€

Tercer.- Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari de
les persones interessades i a l’efecte caldrà informar a l’Ajuntament del mateix.

7.1.8 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom Sr. DG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula B-6314-UY, a nom del senyor DG amb efectes de l’any 2017 i posteriors.

7.1.9 Aprovació exempció IVTM a nom Sra. FIM. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -2238JPV, a nom de la senyora FIM amb efectes de l’any 2016 i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora FIM, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Número autoliquidació
MT16206457

Matrícula
-2238JPV

Import a retornar
48,91€

Tercer.- Ingressar al devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
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7.1.10 Aprovació varis ingressos indeguts IVTM per baixa definitiva
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació:
Any
2016
2016

Núm.
rebut
811647
813609

Registre
11391
11377

NIF

Titular
SBE
JCC

Matrícula
-3580-DFY
GI-1259-AZ
Total........................

Import
Principal
68,83€
32,70€
68,84€

Recàrrec
3,44€
1,72€

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris de les
persones interessades.

7.1.11 Reclamació FSE. Nova liquidació aigua 2016/02 per fuita
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4465032
PERÍODE
2016/02

CONSUM REAL
3.935,42

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4465032
PERÍODE
2016/02

NOVA FACTURA
1.027,56

Tercer.- L’ ingrés corresponent a les noves liquidacions, per import de 1.027,56 euros, s’haurà de
fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb els
recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas, les
costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària.
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8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Relació O/2016/80 JG:06/10/2016. Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/80 per
un import total de 744.438,36 euros.
Aplicació
2016 72 1621 22712

2016 12 9200 62600

Import

Text lliure

101.140,05 URBASER SA COST DIRECTE DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS MES DE JUNY
2016 (MA)
6.684,12

CARMIPERE SL. EQUIPS PER EDICIO VIDEO
PUNT OMNIA (IN)

2016 72 1621 22712

109.222,19 URBASER SA. RECOLLIDA RESIDUS I
GESTIO DEIXELLERIA JULIOL 2016 (AS)

2016 72 1621 22712

101.517,26 URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA RESIDUS
MAIG 2016 (MA)

2016 72 1700 22714

64.727,30 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS CANON
GENERALITAT JULIOL 2016 (MA)

2016 72 1700 22714

16.318,37 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS
LLOFRIU. RESIDUS MUNICIPALS MATERIA
ORGANICA FORM AGOST 2016 (MA)

2016 72 1700 22714

74.661,01 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS
LLOFRIU. RESIDUS MUNICIPALS CANON
GENERALITAT AGOST 2016 (MA)

2016 72 1700 22714

10.672,98 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS
LLOFRIU. MATERIAL ORGANICA
FORM.IMPROPIS 2N TRIMESTRE 2016 (MA)

2016 71 1710 21000

43.122,14 CESPA JARCINERIA SL. SERVEI
MANTENIMENT JARDINERIA MUNICIPAL
AGOST 2016 (AS)

48.066,56 TOTAL ENDESA AGOST
2016 11 9200 22100

8.985,82

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 31 9240 22100

481,63

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
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PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)
2016 32 4300 22100

373,89

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 33 3230 22110

434,52

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 33 3230 22120

1.145,85

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 33 3230 22121

820,62

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 34 3230 22100

391,15

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 46 3340 22100

1.881,88

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

2016 71 1650 22100

33.551,20 ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
PUBLIC , ESCOLES, DEPENDENCIES I
TEATRE AGOST 2016 (SG)

6.330,24

TOTAL ENDESA AGOST

2016 11 9200 22100

1.918,96

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
DEPENDENCIES AGOST 2016 (AG)

2016 33 3230 22100

54,69

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
DEPENDENCIES AGOST 2016 (AG)

2016 71 1650 22100

3.837,03

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
DEPENDENCIES AGOST 2016 (AG)

2016 73 4312 21200

519,56

ENDESA ENERGIA XXI SL. ENLLUMENAT
DEPENDENCIES AGOST 2016 (AG)

2016 62 3400 63200

34.916,79 ANEMCO SL. IMPERMEABILITZACIO
COBERTA PAVELLO HOQUEI (UR)

2016 72 1700 22714

13.052,67 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIA ORGANICA FORM JULIOL 2016
(MA)

2016 12 9200 62600

6.380,33

TEICO SL. IMPRESSORA FOTOCOPIADORA
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INTERVENCIO (IN)
2016 21 1500 61905

8.782,18

2016 71 1650 21000

23.114,12 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
JULIOL 2016 (AS)

2016 71 1532 21001

75.730,05 PERE GIRALT SAGRERA SA. SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE SETEMBRE
2016 (AS)

TOTAL

PARALS SERRALLERS SL. BARANA ACER
CORTEN FAR DE ST. SEBASTIA (AS)

744.438,36

8.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2016/39
Acords
Primer. 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:
N. Operació

Aplicació

Import

220160013337 2016 72 1700 22604

2.200,00

220160013338 2016 11 9200 21600

3.799,99

220160013339 2016 11 9200 21600

3.900,00

220160013340 2016 71 1500 62300

6.829,54

220160013341 2016 33 3230 21200

1.560,90

220160013342 2016 11 9200 63200

1.432,64

220160013343 2016 71 1532 61901

1.348,73

220160013344 2016 71 1500 62300

1.704,21

220160013345 2016 71 1532 61901

2.943,33

220160013346 2016 11 9200 21600
220160013347 2016 11 9200 22704

2.391,14
1.887,60

Text lliure
STOP PLAGUES. ACTUACIONS EXTRES
PLAGUES DE GENER A JUNY 2016 (MA)
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA
CATALUNYA. RENOVACIO ANUAL
MANTENIMENT PROGRAMA HESTIA SERVEIS
SOCIALS (IN)
MECA CENTRE SL. RENOVACIO CONTRACTE
MANTENIMENT INFORMATIC EDUCACIO I
BIBLIOTECA 2016/2017 (IN)
HAPPYLUDIC SL. SUBMINISTRAMENT
PAVIMENT CAUTXU PARC INFANTIL CAN
BECH (AS)
APLICACIONS ECO ENERGETIQUES SL.
MANTENIMENT ANUAL PLAQUES SOLARS
LLAR INFANTS TOMANYI (AS)
EXPERT LINE SL. REPARACIO I INSTAL·LACIÓ
PAVIMENT BIBLIOTECA (AS)
SOREA SA. INSTAL·LACIÓ NOVA ESCOMESA
CARRER LLUNA CANTONADA CARRER
TARONGETA (AS)
HAPPYLUDIC SL. SUBMINISTRAMENT
TANQUES DE PARC PER LA PLAÇA 11 DE
MARÇ (AS)
PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA.
SUBMINISTRAMENT CANALS I REIXES DE
FUNDICIO (AS)
ORACLE IBERICA SRL. MANTENIMENT I
SUPORT BASE DE DADES ORACLE 2016/2017
(IN)
GONBER EVENTS SL. SERVEI CONSERGERIA
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220160013348 2016 11 9200 22604

1.089,00

220160013349 2016 41 3300 22613

1.312,85

220160013350 2016 46 3340 22604

1.551,83

220160014122 2016 21 1510 64000

10.769,00

TOTAL RELACIO

AGOST 2016 (SG)
ARC ADVOCATS I CONSULTORS SL.
HONORARIS REPRESENTACIO I DEFENSA PA
265/16 PART CORRESPONENT A MESURES
CAUTELARS (AJ)
REIG CARRASCO CARLES. DISSENY I
IMPRESSIO EXPOSICIO CASAL 100 ANYS (CU)
BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA
TECNICA STREET JAZZ . FESTIVAL JAZZ .
10/.09/2016 (CU)
ESTUDI RAMON FOLCH ASSOCIATS SL.
REDACCIO ESTUDI IMPACTE I INTEGRACIO
PAISATGISTICA DEL CAMI DE RONDA DEL
GOLFET (UR)

44.720,76

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 13 d’octubre de 2016.

L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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