Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE GENER DE
2012

Núm.: JGL2012/1
Dia i hora: 05/01/2012 09:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han escusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS

A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió Ordinària
en primera convocatòria, essent el dia 5 de gener de 2012.

1.- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Tot seguit es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 29 de desembre de
2011, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Corporació; i s’aprova.

2.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER REDACTAR I ELABORAR UN PLA INTEGRAL I
OPERATIU DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS - FASE I.- Adjudicació.Atesa la necessitat per endegar un procés de millora en l’organització del treball i en la gestió dels
recursos humans de l’Ajuntament de Palafrugell, es proposa el contracte menor de serveis per la
redacció i elaboració d’un pla integral i operatiu de gestió de recursos humans, fase I.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
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novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276,
de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
Atès que l’empresa FOLK I SANCHEZ S.C.P. (XARXA CONSULTORS), amb NIF J-63875728,
amb domicili al c. Girona, 1, pral 1ª, representada per la sra. Gloria Sánchez i Roca , ha presentat
pressupost per un import de 5.000,00 € (IVA Inclòs), pels serveis de pla integral i operatiu de
gestió de recursos humans.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis per la redacció i elaboració d’un pla integral i
operatiu de gestió de recursos humans, fase I.
Segon.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis, a FOLK I SANCHEZ S.C.P. (XARXA
CONSULTORS), amb NIF J-63875728, amb domicili al al c. Girona, 1, pral 1ª, representada per la
sra. Gloria Sánchez i Roca, pel preu total de cinc mil euros (5.000,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 11.920.22706 “Despeses estudi integral recursos humans” del Pressupost Municipal
2012.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, 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.

3.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE LES
OBRES DE REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER SAGUNT, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
per les obres de repàs asfàltic del carrer Sagunt, a Palafrugell, incloses a linforme valorat redactat
per l'Àrea d'Urbanisme, amb un pressupost de licitació de 43.534,41 euros, IVA inclòs, a la baixa,
amb un termini d’execució d’un mes.
Vist el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que regula aquest contracte.
Atès el que disposen els articles 153.1 i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el procediment negociat sense
publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
•
•
•

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA. …………….. 29.305,16 euros IVA inclòs
RUBAU TARRÉS SAU …..................……….. 30.450,00 euros IVA inclòs
AGLOMERATS GIRONA SA …….………….. 34.971,20 euros IVA inclòs“

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, amb domicili a la
carretera de Girona a Sant Feliu Km 11,5 (17244) de Cassà de la Selva, amb NIF: A-17034505,
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mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de repàs asfàltic del carrer Sagunt, a
Palafrugell, pel preu de 29.305,16 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905 del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament. Les obres tindran una durada màxima d’un mes a
comptar des de la signatura de l’acta de replanteig.
Segon.- Atesa l’escassa quantia d’aquest contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernandez Iruela 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.

4.- SUBVENCIÓ A EDICIONS BAIX EMPORDÀ EN CONCEPTE DELS PREMIS PEIX FREGIT
2011.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5.- CONVENI FUNDACIÓ JOSEP PLA 2012.Vist l’acord de Junta de Govern Local de 10 de novembre de 2005, en què es va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pla, en virtut del
qual es realitza una aportació econòmica de 50.000 euros, i amb una durada de cinc anys (1 de
novembre de 2004 – 31 d’octubre de 2009).
Atès que en l’acord de 10 de novembre de 2005 es va assignar una quantitat anual addicional de
18.169,16 euros, per tal de contractar un auxiliar administratiu al servei d’aquesta, essent
actualitzable anualment amb l’IPC INE.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2010 es va prorrogar
un any més el conveni de col·laboració.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració pel 2012 entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació Josep Pla, amb les següents clàusules econòmiques i administratives:
•
•
•

L’aportació econòmica que realitzarà l’Ajuntament a la Fundació Pla serà de 46.000 euros
anuals.
Pel que fa a la quantitat addicional anual (18.900 euros) que aporta l’Ajuntament a
aquesta, pel manteniment d’un auxiliar administratiu, s’actualitzarà amb l’IPC INE Estatal.
Els costos econòmics d’aquest conveni són imputables a la partida pressupostària 45 331
48900 “Patronat Pla”.

Segon.- Notificar el present acord a la Fundació Josep Pla i a l’Àrea de Cultura.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde-President, per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
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6.- EXACCIONS
1) DESESTIMAR SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DEL RECÀRREC
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.732 de data 23 de desembre de 2011,
presentada pel senyor AUGUSTO LE MONNIER GOTOR, per la qual sol.licita l’anul.lació del
recàrrec per presentació extemporània del rebut pendent número 529148 en concepte de l’Impost
sobre Construcció i Instal.lacions i Obres, al.legant que no ha iniciat les obres.
Vist l’article 4t punt 1 Gestió. de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ICIO el qual diu textualment:”
1. 1. El subjecte passiu haurà de presentar autoliquidació d’aquest impost en el termini de 15
dies des de la rececpció de la resolució de concessió o atorgament de la llicència, en tot
cas, per retirar la llicència, poder fer-la efectiva i executar el projecte autoritzat, caldrà
acreditar el pagament de l’impost. Una vegada exhaurit el termini de presentació de
l’autoliquidació seran d’aplicació els recàrrecs per presentació extemporània a l’article 27
de la Llei General Tributària.
Vist l’article 27 punts 2 i 3 de la Llei General Tributària, el qual diu textualment:
2. Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins els tres, sis o 12 mesos
següents al terme del termini establert per a la presentació i l’ingrés, el recàrrec és del cinc, 10 o
15 per cent, respectivament. L’esmentat recàrrec es calcula sobre l’import a ingressar resultant de
les autoliquidacions o sobre l’import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies i
exclou les sancions que s’hagin pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de l’autoliquidació o declaració.
Si la presentació de l’autoliquidació o la declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12mesos
des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec és del 20 per cent i exclou les
sancions que s’hagin pogut exigir. En aquests casos, s’exigeixen els interessos de demora pel
període transcorregut des de l’endemà del terme dels 12 mesos poteriors a l’acabament del
termini establert per a la presentació fins al moment en què l’autoliquidació o declaració s’hagi
presentat.
En les liquidacions derivades de declaracions fora de termini sense requeriment previ no
s’exigeixen interessos de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la declaració
fins a l’acabament del termini de pagament en període voluntari corresponent a la liquidació que
es practiqui, sense perjudici dels recàrrecs i interessos que correspongui exigir per la presentació
extemporània.
3.Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés ni presentin sol.licitud d’ajornament,
fraccionament o compensació en el temps de la presentació de l’auto-liquidació extemporània, la
liquidació administrativa que sigui procedent per recàrrecs i interessos de demora derivada de la
presentació extemporània segons el que disposa l’apartat anterior no impedeix l’exigència dels
recàrrecs i interessos del període executiu que corresponguin sobre l’import de l’autoliquidació.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud d’anul.lació del recàrrec presentada pel senyor AUGUSTO LE
MONNIER GOTOR, i en conseqüència ratificar el rebut pendent número 529148.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció,
tresoreria i serveis tècnics.
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2) APROVAR APLICACIO QUOTA REDUÏDA TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació 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 vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de 138,00 €.
b) Quotes reduïdes
c) Per cada vivenda 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 12 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.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació
Núm. Registre

Núm. Pòlissa

Titular

Import

18899

4470596

BAÑERAS MARTI, TERESA

41,40 €

18847

4472465

RAGAS CORRECHER, EMILI

41,40 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 41,40.-€ ,els quals seran ingressats en els comptes corrents de les
persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

3) DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vist l’ imprès de baixa del vehicle matrícula GI-8149-BK aportat per la senyora MARIA LUISA
MARTIN SASTRE, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant per tal
motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’any 2011, al·legant
que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2011.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica el qual diu textualment:
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·1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que es produeixi l’esmentada
adquisició:
· 2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
· 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i exclusivament es
prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del vehicle, i serà requisit
indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del
prorrateig es tindrà en compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de
trànsit.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MARIA LUISA MARTIN
SASTRE, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
REBUT

TITULAR

MATRICULA

IMPORT

473585

MARTIN SASTRE, MARIA LUISA

GI-8149-BK

34,41 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent 05/01/2012 09:30:00. En
dono fe.
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