Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE GENER DE
2012

Núm.: JGL2012/2
Dia i hora: 12/01/2012 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
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 excusat d'assistir-hi:
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 12 de gener de 2012.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 5 de gener de 2012,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
2. PROPOSTES
2.1. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
2.1.1. PROPOSTES 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 les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 41 331 22609

2066,18

ESTEVE COLL PERE. LLOGUER MATERIAL TÈCNIC DE
LLUM I SO PEL CENTRE FRATERNAL I PLAÇA NOVA
CAVALCADA REIS 2012 (CU)

TOTAL RELACIÓ

2066,18

2.2. EDUCACIÓ
2.2.1. PROPOSTA D'APROVACIO DEL CONVENI ENTRE L'INS FREDERIC MARTI I
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER ÚS D'ESPAIS
Vist que l'Institut Municipal d'Esports fa ús de determinades instal·lacions de l'Institut Frederic
Martí per realitzar-hi activitats esportives
Atès que l'Àrea d'Educació també n'utilitza per desenvolupar-hi activitats educatives
Vist que s'ha considerat necessari regular aquests usos
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni adjunt entre l'Institut Frederic Martí i l'Ajuntament de Palafrugell
Segon.- Facultar l'alcalde per signar l'esmentat conveni

2.3. GESTIÓ D'OBRES
2.3.1. LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS
a) Atès: Que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències per a les
OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’
assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de les
mateixes i que l’article 70 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern
Local la competència per a l’ atorgament de les llicències referides a 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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i d’ altra
legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
CONCEDIR les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es determinen i
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amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:

Miacam S.L
DNI: B-60.626.231
Representat per :Raul Cenamor Pons
..............................
Obra Construcció piscina
Carrer Baldomer Gili i Roig, 87 B
Població:
CALELLA
Expedient nº 539/11
Condicions - Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents en la
conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic. (Expedient 539/11)
- 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.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Antonio Cambredo Perez
Representat per :Raul Cenamor Pons
Obra Construcció piscina
Carrer Baldomer Gili i Roig, 87 C
Població: CALELLA
Expedient nº 547/11
Condicions - Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de gestió
de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament autoritzada
una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
CC.PP. Sant Antoni 22
DNI:
H-17.609.033
Representat per :Jordi Congost Chavet
Obra Ocupació via pública amb bastida tubular (100 m2 durant 2 mesos)
Carrer Sant Antoni, 22
Població:
PALAFRUGELL
Expedient nº 589/11 Annex
Elements de tribut
Placa ocupació
9,50 €
Bastides, tanques 1660,00 €
A:
CC.PP. Sant Antoni 22
DNI:
H-17.609.033
Representat per :Jordi Congost Chavet
Obra Rehabilitació parcial de façana i pintura de bloc plurifamiliar entre mitgeres
Carrer Sant Antoni, 22
Població:
PALAFRUGELL
Expedient nº 589/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
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Placa obra

15,80 €

A:
Albert Sabat Ferrer
Obra consolidació estructural i rehabilitació de coberta d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres
Carrer Sant Joan, 1
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 581/11
Condicions - Pintar d'acord amb la carta de colors del Pla Especial de Protecció i
Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell, i amb pintura tipus silicat o pliolite.
- 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 581/11)
- 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.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Naus Immobles, S.L.
Obra Obertura de porta en façana
Carrer Pompeu Fabra, 80
Expedient nº 605/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

DNI: B-17.605.353
Població:

PALAFRUGELL

b) Atès: Que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències per a les
OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’
assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de les
mateixes i que l’article 70 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern
Local la competència per a l’ atorgament de les llicències referides a 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 i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i d’ altra
legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l'abstenció del senyor Frederic Prats, d'acord
amb l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
CONCEDIR les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es determinen i
amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Francisco Sagrera, S.L.
DNI: B-17.000.654
Representat per :Juan Carlos Sagrera Riera
Obra Enderroc de dos vivendes unifamiliars entre mitgeres
Carrer Torroella, 47
Població: PALAFRUGELL
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Expedient nº 590/11
Condicions - Tancar el solar amb una tanca opaca d’obra, remolinada i pintada, a una
altura de 2 metres, d’acord amb l’article 156 del POUM.
- 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 590/11)
- 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.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra
15,80 €
A:
Valentín Moreno Bustos
Obra Construcció Piscina
Carrer Girona, 95
Expedient nº 569/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

Població: PALAFRUGELL

2.3.2. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA MILLORA D’INSTAL·LACIONS
RAMADERES DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA “CAN DURAN”, SITUADA AL PARATGE DE
LA RIERA GROSSA, POLÍGON 2 PARCEL·LA 104 DE LLOFRIU, TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL. Aprovació prèvia.Vista la instància presentada en data 10 de setembre de 2010 amb número de registre d’entrada
13809, pel senyor Pere Duran Gasull en representació de la societat Duran C.B, sol·licitant
llicència d’obres majors per a la millora d’instal·lacions ramaderes de l'explotació ramadera Can
Duran, situada al polígon 2 parcel·la 104 de Llofriu, terme municipal de Palafrugell, amb número
d’expedient 450/10.
Vist el projecte refós amb les modificacions sol·licitades pels Serveis Tècnics Municipals i
presentat en aquest Ajuntament en data 30 de setembre de 2011, amb número de registre
d’entrada 14590, pel senyor Pere Duran Gasull en representació de la societat Duran, CB.
Atès que la finca ubicada en la parcel·la 104 del polígon 2 del paratge de la Riera Grossa de
Palafrugell. Està classificada en règim de sòl no urbanitzable pel POUM de Palafrugell, i està
inclosa dins l’àmbit de la unitat de paisatge UP-08 “Paratge de la Riera Grossa.
Atès el contingut de l’informe emès pels tècnics municipals en data 4 d’octubre de 2011.
Vist que el projecte ha estat en informació pública durant un mes a comptar des del dia següent
de la publicació de l’edicte al BOP amb número 202 de data 21 d’octubre de 2011.
Vista la publicació de l’edicte d’informació pública al Diari de Girona de data 19 d’octubre de 2011
com a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal tal com estableix
l’article 23.1 b del Decret 305/2006 de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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Atès que durant el període en que va estar en informació pública el projecte no es va presentar
cap suggeriment ni al·legació i així ho certifica el secretari d’aquesta corporació.
Vistos els informes favorables de l’Institut Geològic de Catalunya, del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, i de l’Agència Catalana de l’Aigua aquest últim condicionat a seguir les prescripcions
específiques que es marquen a l’informe.
Atès que a data d’avui encara no s’han rebut l’informe del Servei de Paisatge, de la Direcció
General de Planificació Territorial, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitat en data 17 d’octubre de 2011.
Atès el contingut de l’informe del Serveis tècnics municipals de data 2 de gener de 2012.
Atès el que disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès el que disposa l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Atès el que disposen els articles 53, 54 i 56 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.- L’aprovació prèvia del projecte de millora d’instal·lacions ramaderes de l'explotació
ramadera Can Duran, situada al polígon 2 parcel·la 104 del paratge de la Riera Grossa, terme
municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 450/10, presentat per la societat Duran, CB.
Segon.- Trametre posteriorment l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a
la seva aprovació definitiva.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Pere Duran Gasull, en representació
de la societat Duran C.B amb número de CIF E-17.590.001, i amb domicili a efectes de notificació
al carrer Garrigues número 6 de Llofriu, a Palafrugell (CP 17214).

2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN DIVERSOS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Atès que en data de 29 de desembre de 2011 es va aprovar per Junta de Govern Local l’inici del
procediment negociat sense publicitat per l’execució de les obres de millora de l’eficiència
energètica en diversos equipaments municipals al terme municipal de Palafrugell.
Atès que de les tres empreses convidades, OTP Serveis d'Enginyeria ha renunciat a presentar
proposta. De les dues restants, MIATEC INNOVA i ENLLUMENATS COSTA BRAVA, la valoració
tècnica de les ofertes presentades, d’acord l’establert en els plecs de condicions tècniques i
administratives és la següent:
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Continguts mínims de les propostes tècniques (art 9 plec tècnic): ambdues propostes compleixen
amb els continguts requerits.
Puntuació segons els criteris de valoració (art.12 plec administratiu):
Puntuació màxima

Enllumenats
Costa Brava

Miatec Innova

Oferta econòmica

Preu base 46.022,72 € 45.447,44 €

44.976,08 €

Preu (1p. Cada 1000 € baixa)

5

0

1

15

20

Experiència
humà

i

formació

equip 20

Concreció i qualitat proposta

20

10

20

Coneixement instal.lacions

15

5

15

Millores:
Actuacions en altres edificis
Termòmetres dependències

5

2,5

5

Pla de formació

10

5

10

Total

75

37,5

71

Mínim puntuable

35

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa MIATEC INNOVA SL l’execució de les obres de millora de
l’eficiència energètica en diversos equipaments municipals (llars d’infants Belluguets i Tomanyí,
Centre Municipal d’Educació, pavelló poliesportiu, estadi municipal, biblioteca, escola Torres i
Jonama i piscina municipal), per un import de 44.976,08 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
pressupostària 72.170.62200.
Segon.- La vigència del contracte serà fins el dia 29 de juny de 2011.
Tercer.- L’adjudicatari haurà de constituir el 5% de l’import aprovat (IVA exclòs) en concepte de
garantia definitiva i presentar certificació conforme està al dia de les obligacions fiscals i de la
seguretat social.
Quart.- Notificar el present acord a les àrees d’Educació, Biblioteca, Esports, Serveis Municipals i
Serveis Tècnics, i a les empreses:
•
•
•

Enllumenats Costa Brava (NIF: B17378621), C/del Gas, 7b, 17200 Palafrugell
OTP Serveis d’Enginyeria (NIF: B61679452), Pg. Fabra i Puig, 57, 1r 2ª, 08030 Barcelona
MIATEC INNOVA SL (NIF: B62792783), C/Llenguadoc, 35-39, 08030 Barcelona

2.5. RECURSOS HUMANS
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2.5.1. MOBILITAT INTERNA ÀREA DE JOVENTUT - DOLORS MIGUEL RAMIREZ.Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

2.5.2. MOBILITAT INTERNA DEFENSOR DEL CIUTADÀ / OFICINA D'HABITATGE - NÚRIA
NEGRA SURIÑACH.- Aprovació.-

2.5.3. MOBILITAT INTERNA ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS - CATERINA GUSÓ TEIXIDOR.Aprovació.-

2.6. RENDES
2.6.1. RECLAMACIÓ ENRIC FRIGOLA EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 7 de data 2 de gener del 2012, presentada
pel senyor F P, E en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent al vehicle matrícula GI-5547-BC, 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 GI-5547-BC aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 14 d'abril de 2011 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 2012 i posteriors, a nom del senyor F P, E, pel vehicle matrícula GI-5547-BC.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

2.6.2. RECLAMACIÓ FACTOR HABAST SL BONIFICACIÓ IBI 2012-2014 VPO. ESTIMACIÓ
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Vista les sol·licituds presentades en data 2 de desembre de 2011, núm de registre d'entrada
17697 i 17698, per la senyora Núria Muñoz Garcia, actuant en nom i representació de la societat
FACTOR HABAST SL, amb CIF B64628787, on sol·licita la bonificació del 50% sobre l'Impost de
Béns Immobles pels anys 2012 a 2014, de la finca situada al carrer Mestre Àngel López, 1-17,
referència cadastral 4311219EG1441S0001FW, i de la finca del carrer Vicenç Roure i Armadà, 25,
cantonada carrer Begur, 132, referència cadastral 4310120EG1441S0001PW, al·legant que
aquests dos edificis amb obtingut la qualificació definitiva d'habitatges amb protecció oficial.
Vistes les resolucions emeses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de data 28 d'octubre de
2011 i 11 de novembre de 2011 respectivament, on és constata que aquests dos blocs d'edificis
han obtingut la qualificació definitiva com habitatges amb protecció oficial.
Vist l'article 5.2 de les Ordenances Fiscals aprovades per a l'any 2012, que diu textualment:
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles les
vivendes de protecció oficial durant un termini de tres períodes impositius consecutius.
Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la sol·licitud s’haurà de presentar abans que hagin
transcorregut tres anys des de la data d’atorgament de la qualificació definitiva de vivenda de
protecció oficial , i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva presentació.
La present bonificació, a efectes de l’establert a l’article 73.2 tindrà caràcter d’obligatòria pels
exercicis bonificats durant els tres períodes impositius posteriors a la data de qualificació definitiva
i tindrà caràcter voluntari per la resta de períodes impositius que sigui aplicable la bonificació. En
cap cas els períodes impositius bonificats excediran de tres anys.
Atès que d'acord amb l'article anterior i la documentació aportada és procedent concedir aquesta
bonificació.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Concedir la bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost sobre Béns Immobles pels
anys 2012 a 2014, ambdós inclosos, a les finques amb referència cadastral 4311219EG1441S i
4310120EG1441S.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i a l'Àrea d'intervenció.

2.6.3. RECLAMACIONS FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN EXEMPCIÓ IBI 2012.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18938 de data 29 de desembre de 2011,
presentada per la Fundació Palafrugell Gent Gran, amb CIF núm. G17887928, on sol·licita
l'’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2012 de la finca de
l'avinguda Mestre Josep Bonay, 15, referència cadastral 4114701EG1441S0001XW, al·legant que
és una entitat sense fins lucratius.
Vist el certificat emès pel Departament de Gestió de l’Agència Tributària, de data 9 de desembre
de 2011.
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Vist l’article 15 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que diu textualment:
Article 15. Tributs locals.
1. Estan exempts de l'impost sobre béns immobles els béns dels quals siguin titulars, en els
termes que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats sense finalitats
lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'impost sobre
societats.
Atès que d'acord amb l'article anterior i la documentació aportada es reuneixen els requisits per
poder gaudir d'aquesta exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció per a l’any 2012, en concepte d’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, a la finca de l 'avinguda Mestre Josep Bonay, 15, referència cadastral
4114701EG1441S0001XW, a nom de Fundació Palafrugell Gent Gran.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció.

2.7. SECRETARIA GENERAL
2.7.1. CESSIÓ LOCAL A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILA-SECA BRUGUEROL.- Aprovació.Atès que el dia 23 de desembre de 2011, registre d'entrada 18730, la senyora MARIA AYALA
ROMERO, representant legal de l'Associació de Veïns del Barri Vila-seca i Bruguerol, sol.licita la
cessió d'ús, a precari, del local col.lindant amb el local social que tenen a la Plaça Mirepoix, 8 de
Palafrugell, i que estava ocupat per l'Agrupació de Pesca Esportiva “La Rodella”, i que ha quedat
lliure (Plaça Mirepoix, 7 – 17200 Palafrugell).
Atès que necessiten l'esmentat local ja que tenen problemes d'espai que no els hi permeten
desenvolupar de forma plena les activitats socials.
Atès el que estableix el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palafrugell i el
Reglament d'Organització i Funcionament dels Ens Locals, conforme es pot cedir l'ús de béns
municipals a favor d'Associacions Veïnals.
Atès el que estableix el decret 336/1988, pel que s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.
Atès que l'Associació de Veïns dels Barris Vila-seca i Bruguerol està inscrita en el Registre
d'Associacions Municipals amb el número 10.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Cedir l'ús del local situat a la plaça Mirepoix, 7 de Palafrugell que anteriorment utilitzava
l'Associació de Pesca Esportiva “La Rodella”, a l'Associació de Veïns del Barri de Vila-seca i
Bruguerol, representada per la senyora Maria Ayala Romero, perquè desenvolupi, de forma plena,
la totalitat de les activitats socials.
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Aquesta cessió es realitza a precari, essent revocable en qualsevol moment per raons d'interès
públic.
Segon.- Comunicar que l'Associació s'haurà d'incorporar als treballs de redacció del Pla d'Usos i
el Reglament Regulador dels locals socials.

2.8. SERVEIS MUNICIPALS
2.8.1. MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE MILLORA DE
L'EQUIPAMENT ESPORTIU I INFANTIL DEL MAS MASCORT.- Aprovació

L'ENTORN

DE

Vista la memòria valorada per portar a terme les obres de millora de l'entorn de l'equipament
esportiu i infantil del Mas Mascort, redactada per l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de millora de l'entorn de l'equipament esportiu i
infantil del Mas Mascort, redactada per l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament, i que es
composa d’amidaments, pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució per contracta de
QUARANTA-SIS MIL CINQUANTA-SET euros amb QUARANTA-SIS cèntims d'euro, amb el 18%
d’IVA inclòs ( 46,057,46 €)

3. PROPOSTES URGENTS
3.1. CONTRACTACIÓ
3.1.1. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'AVALUACIÓ DELS RISCOS PSICOSOCIALS A
L'ÀREA DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFRUGELL
Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per a l'avaluació de riscos
psicosocials a l'Àrea de la Policia Local de l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que el dia 10 de novembre de 2011, s'ha presentat pressupost per la societat de Prevenció
d'Asepeyo, SL U, amb NIF B 64206535 i domiciliada a la Via Augusta,18 (08006) Barcelona, per
realitzar l'avaluació de riscos psicosocials a l'Àrea de la Policia Local, consistent en la presentació
de l'estudi, passar els testos, entrar els qüestionaris, realitzar l'informe i presentar el resultat, per
import de 800 euros IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
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.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per a l'avaluació de riscos
psicosocials a l'Àrea de la Policia Local de l'Ajuntament de Palafrugell.
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Segon.- Adjudicar aquests treballs, a la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL U, amb NIF
B64206535, representada pel senyor Mar Bagué i Mallorquí, director de la delegació de Girona,
amb domicili al carrer Joan Baptista La Salle, 20-22 (17002) Girona, per un import de 800 euros
IVA inclòs, tal com es detalla en l'oferta i amb càrrec a la partida 11.920.22701 “Pla prevenció
riscos laborals” del pressupost municipal del 2012.
Tercer.- Atesa l'escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent 12/01/2012 09:20:00. En
dono fe.
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