Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE GENER DE
2012

Núm.: JGL2012/4
Dia i hora: 26/01/2012 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 escusat 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 26 de gener de 2012.

LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 20 de gener de 2012, l'esborrany
de la qual ha estat tramesa als membres de la Junta, i s'aprova amb la següent esmena:
A l'apartat segon de la part expositiva del punt referent a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut i
acta d'aprovació de les obres per a la formació d'un tram de la vorera al carrer del Cementiri, a
Palafrugell, on diu:
“... redactat per l'empresa Pere Giralt Sagrera SA”
Hi ha de dir:
“... redactada pel Serveis Tècnics de l'Ajuntament”.
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GESTIÓ D'OBRES
AVALS
EXPEDIENT 221/11-DEVOLUCIÓ GARANTIA
Vista la instància presentada en data 1 de desembre de 2011, amb registre d’entrada número
17645/11, per la senyora Paule Seiss Berenguer, 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 221/11, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 23 de
juny de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 10 de gener de 2012.
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 28 de juliol de 2011 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 unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 1 de desembre de 2011, amb registre
d’entrada número 17645/11, per la senyora Paule Seiss Berenguer, de devolució de la garantia de
1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres
amb expedient número 221/11, 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 Paule Seiss Berenguer i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

EXPEDIENT 367/09- DEVOLUCIÓ GARANTIA
Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 18 de data 10 de gener de 2012, es va concedir la
llicència de 1ª Ocupació a la senyora Marta Gallart Alsina, en relació a la llicència d’obres amb
número d’expedient 367/09, concedida per acord de Junta de Govern Local de data 23 d’octubre
de 2009 per a l’enderroc parcial i reforma d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Hortal d’en Pou
número 14-16, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 9 de gener de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un import de
3.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 18 de novembre de 2009 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 unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 3.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant
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compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 367/09, 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 aquest acord a la senyora Marta Gallart Alsina i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

EXPEDIENT 803/04- DEVOLUCIÓ GARANTIA
Vista la instància presentada en data 25 de febrer de 2011, amb registre d’entrada número
2978/11, pel senyor Alejandro Rodrigo Andres, en representació de la societat Corus Land, S.L.U.,
amb CIF número B-60.843.810, sol·licitant la devolució de la garantia de 15.000 € dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número
803/04, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 9 de juny de 2005.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 17 de gener de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un import de
15.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 29 de desembre de 2005 per la correcta
reposició de les obres d’urbanització i un correcte tractament paisatgístic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 25 de febrer de 2011, amb registre d’entrada
número 2978/11, pel senyor Alejandro Rodrigo Andres, en representació de la societat Corus
Land, S.L.U., amb CIF número B-60.843.810, de devolució de la garantia de 15.000 € dipositada
en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 803/04, 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 aquest acord a la societat Corus Land, S.L.U. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

EXPEDIENT 552/09- DEVOLUCIÓ GARANTIA
Vista la instància presentada en data 28 de novembre de 2011, amb registre d’entrada número
17456/11, per la societat Centre Financer Girona-Barna, S.L., amb CIF núm. B-61.041.729,
sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant
compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 552/09, concedida per
acord de Junta de Govern Local celebrada en data 19 de febrer de 2010.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 17 de gener de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un import de
3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 18 de novembre de 2010 per garantir que la
resta d’obres s’executessin segons el que està establert en les disposicions de les normes
urbanístiques vigents i la llicència concedida.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 28 de novembre de 2011, amb registre
d’entrada número 17456/11, per la societat Centre Financer Girona-Barna, S.L., amb CIF núm. B61.041.729, de devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant
compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 552/09, 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 societat Centre Financer Girona-Barna, SL i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

LLICÈNCIES OBRES MAJORS
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 587/11
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 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 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: Javier Penades de la Hoz
Representat per :Montserrat Rosell Lopez
Obra Construcció d'una piscina (24,50 m2), paviment de terrassa i col·locació d'una pèrgola
Carrer Homer, 12
Població: LLAFRANC
Expedient nº
587/11
Condicions - 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 587/11)
- 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 €

PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
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LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 734/06
Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents pròrrogues, per
un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a favor de les persones que
igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Frederic Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la 4/1999:
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Forgrup Gopart, S.L
Representat per :Felip Osuna Buendia
Obra construcció de 5 habitatges unifamiliars aïllats
Carrer Font d'en Xeco, 0
Expedient
734/06 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

DNI: B- 17.723.545

Població: LLAFRANC

CONTRACTACIÓ
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS DE SOCORRISME I VIGILÀNCIA A LES
PLATGES DEL PORT BO, CANADELL, PORT PELEGRÍ, LLAFRANC I TAMARIU D'AQUEST
TERME MUNICIPAL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant el procediment obert, del concurs,
tramitat per l’adjudicació dels Serveis Preventius de Socorrisme i Vigilància a les Platges del PortBo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, d’aquest terme municipal, i amb un pressupost de
111.747,78 euros anuals (IVA inclòs), pel període comprès entre el 16 de juny de 2012 i el 16 de
setembre de 2015 (serveis de socorrisme), i els dos mesos de l’ambulància (1 de juliol a 31
d’agost), i vista l'acta d'obertura de les proposicions, de la qual resulta que s'han presentat les
següents empreses:
CREU ROJA ................................................
PROVITA SCM ...........................................
RESCATADORES ......................................

111.100,00 euros IVA inclòs
102.322,58 euros IVA inclòs
111.700,00 euros IVA inclòs

Vista l’acta de la Mesa de Contractació del concurs, tramitat pels Serveis Preventius de
Socorrisme i Vigilància a les Platges del Port-Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, i en
concret la puntuació que s’ha atorgat és:
a) Creu Roja Espanyola a Palafrugell: 30,06 punts sobre 35.
b) Provita SCM: 17 punts sobre 35
Junta de Govern Local de 26 de gener de 2012

5

Ajuntament de Palafrugell

c) Rescatadores SL: 14,5 punts sobre 35
Atès que atenent a la puntuació obtinguda, es proposa, d’acord amb l’informe emès pel Secretari
de la Corporació el dia 19 de gener de 2012, l’adjudicació del contracte dels serveis Preventius de
Socorrisme i Vigilància a les Platges del Port-Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, a Creu
Roja Espanyola a Palafrugell.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant concurs del contracte dels serveis
Preventius de Socorrisme i Vigilància a les Platges del Port-Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i
Tamariu, a Creu Roja a Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a Creu Roja Espanyola a Palafrugell, amb CIF número
Q2866001-G, amb domicili al carrer Ample núm. 130, CP de PALAFRUGELL, representada per la
seva Presidenta senyora Maria Lluïsa Capellà i Pi, pel preu ofertat de 111.100 euros anuals (IVA
inclòs), amb càrrec a la Partida pressupostària núm. 32 312 22615 del Pressupost Municipal de
2012, desglossats de la següent forma:
70.991,70 euros IVA inclòs (18%), correspondran al Servei de prevenció, vigilància, salvament i
20.054,15 euros correspondra al Servei d’ambulància (exempt d'IVA), 20.054,15 euros
correspondrà als serveis socials dintre de les platges (cadira amfibia i pulseres identificatives)
exempts d’IVA.
Durant el primer any de contracte no hi haurà revisió de preus.
El personal que s'haurà de contractar per prestar el servei de socorrisme haurà de ser major de 18
anys i titulat en socorrisme aquàtic.
Abans de la signatura del contracte hauran d'aportar la pòlissa d'assegurances d'RC, amb els
imports de 6.000.000 euros per sinistre i 300.000 euros per víctima.
Aquest contracte tindrà vigència de quatre anys, 2012, 2013, 2014 i 2015. En concret, la prestació
efectiva del servei serà de tres mesos: a partir del 16 de juny de 2012 i fins el 16 de setembre de
2015, i així successivament, amb les millores incorporades.
Així mateix es podrà prorrogar, anualment, fins un màxim de dos anys més (2016 - 2017), si no es
manifesta cap voluntat contrària per alguna de les parts dos mesos abans del mes de juny, de
cada exercici.
Les dates, a partir de l'any 2013, s’hauran de consensuar fent coincidir l’inici del servei amb un
dissabte i acabar un diumenge després de l’11 de setembre.
Mitjans materials:
a) Una ambulància
b) dues embarcacions
c) Dues cadires amfíbies
d) Tres desfibriladors (ja s'hi incorporen els 2 de millora)
Millores:
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–
–
–
–
–
–

Ampliació del servei d'ambulància (inicialment 1 de juliol a 31 d'agost), de 16 al 30 de juny i
de l'1 al 16 de setembre, durant la vigència del contracte.
Dotació de dos aparells de desfibrilació complementaris a les platges de Llafranc i Tamariu,
durant la vigència del contracte.
Ampliació del servei de vigilància a Port Pelegrí (inicialment 1 de juliol a 31 d'agost), del 16
al 30 de juny i de l'1 al 16 de setembre, durant la vigència del contracte.
Ampliació dels horaris de cap de setmana (dissabte i diumenge) de 10 a 11 del matí, del 16
de juny al 16 de setembre, durant la vigència del contracte.
Ampliació del servei de socorrisme dels caps de setmana últims del mes de setembre (2223 i 29-30): Port Bo 2 socorristes, Canadell 2 socorristes, Port Pelegrí 2 socorristes i
Tamariu 2 socorristes.
Millora social: 3% plantilla LISMI 13/1982

L’adjudicació és d’acord amb els documents que configuren l’expedient de licitació i, alhora,
realitzada en ús de la facultat que atorgua el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i l’article 271 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tercer.- L'adjudicatari haurà de dipositar, en el termini de quinze dies naturals, comptats des de la
data de recepció d’aquesta notificació, una fiança (pot ser un aval bancari) de 4.916,07 euros, per
garantir el servei del contracte, així mateix haurà d’efectuar el pagament, a la Tresoreria
Municipal, de la quantitat de 27,54 €, en concepte de despeses per la publicació d’anuncis en els
Butlletins Oficials.
Quart.- Facultar el senyor Alcalde 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.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, PER LA REDACCIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
PER LA LLAR D'INFANTS TOMANYÍ.- Adjudicació.
Es dona compte de l'expedient de contracte menor de serveis de redacció de plans
d'autoprotecció per la Llar d'Infants Tomanyí.
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 refòs 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 de redacció de plans d'autoprotecció
per la Llar d'Infants Tomanyí.
Segon.- Adjudicar aquests treballs al CONSELL COMARCAL DE LA BISBAL, Tècnica de
Protecció Civil, c.Tarongers, 12 – 17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ, per un import de 1.200 € IVA
inclòs.
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Tercer.- Atesa l'escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar al senyor Juli Fernández 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.

CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE PAPER BLANC DIN A4.Adjudicació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT PAPER TIMBRAT.- Adjudicació
S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER L'ÀREA DE MEDI
AMBIENT.- Adjudicació.Vista la necessitat del subministrament d’una cortina i una ala auxiliar de taula per l'adequació a
l'espai del primer pis (antiga escola d'Adults), on actualment està adscrita l'Àrea de Medi Ambient
de Palafrugell.
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.
Atès que l’empresa “NOUESTIL SL, ha presentat un pressupost pel subministrament d'una ala
auxiliar de taula de color gris i l'empresa Tapisseria Masjoan SL, ha presentat un pressupost pel
subministrament de confecció de cortines.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte menor del subministrament d’una ala auxiliar de taula de color gris i
de cortines per l'Àrea de GIS i Medi Ambient.
Segon.- Adjudicar aquest contracte menor del subministrament, a NOUESTIL SL, (B 17890591),
amb domicili al Polígon Industrial Sector V2 c.De les alzines 2 (17111) VULLPELLAC (GIRONA),
pel subministrament d'una ala auxiliar de taula de color gris, preu total de cent vint-i-dos euros
amb vuitanta-tres cèntims (122,83 €), IVA inclòs, i a l'empresa TAPISSERIA MASJOAN SL, (B17553827), amb domicili al carrer Mestre Sagrera, 41 (17200) PALAFRUGELL, pel
subministrament d'unes cortines, pel preu total de vuit cents seixanta vuit euros amb un cèntim
(868,01 €), IVA inclòs i tot amb càrrec a la partida 11.920.62500 “Mobiliari serveis Generals” del
Pressupost Municipal 2012.
Tercer.- Degut a l’escassa quantitat no s’exigeix la formalització de la garantia definitiva.
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CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER A LA REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC D'UN
TRAM DEL CARRER SURERA BERTRAN DE PALAFRUGELL, ENTRE ELS CARRERS
GIRONA I TORROELLA.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres per a la reforma de
l'enllumenat públic d'un tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i
Torroella, d’acord amb l’informe valorat ref 50-11, de gener de 2012, amb un pressupost
d’execució de 26.399,16 € IVA inclòs.
Atès, que l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, ha presentat una oferta, per import de
22.432,18 € amb l’IVA inclòs.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text
refòs de la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per a la reforma de l'enllumenat
públic d'un tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i Torroella, de
Palafrugell, d’acord amb l’informe valorat ref 50-11.
Segon.- Adjudicar aquestes obres, a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, amb CIF B17378621, domiciliada al carrer Del Gas, 7 B (17200) Palafrugell, per la quantitat total de vint-i-dos
mil quatre-cents trenta-dos euros amb divuit cèntims (22.432,18 €), IVA inclòs, amb càrrec a la
Partida 71.155.61900 “millores enllumenat” del Pressupost Municipal.
Tercer.- El termini per a l'execució de les obres serà d'un mes, a partir de la data d'adjudicació.
Quart.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva
Cinquè.- 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.

CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER AL NOU ENLLUMENAT DEL CARRER VINYA VELLA I
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DELS CARRERS ERMITÀ CORBERA I PINTOR JOAN
SERRA DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d'obres per al nou enllumenat
del carrer Vinya Vella i substitució de les llumeneres dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan
Serra de Calella de Palafrugell, d'acord amb l'informe valorat ref.53-2011, de gener de 2012, amb
un pressupost d'execució de 25.109,93 €.
Atès, que l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, ha presentat una oferta, per import de
16.989,60 € amb l'IVA inclòs.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refòs de la Llei de contractes del sector públic.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d'obres per al nou enllumenat del carrer
Vinya Vella i substitució de les llumeneres dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra de
Calella de Palafrugell, d'acord amb l'informe valorat ref.53-2011.
Segon.- Adjudicar aquestes obres, a l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, amb CIF B17378621, domiciliada al carrer Del Gas, 7 B (17200) Palafrugell, per la quantitat de setze mil noucents vuitanta-nou euros amb seixanta cèntims (16.989,60 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida
71.155.61900 “millores enllumenat” del pressupost Municipal.
Tercer.- El termini per a l'execució de les obres serà d'un mes a partir de la data d'adjudicació.
Quart.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Cinquè.- Facultar al senyor Juli Fernández 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.

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES
OBRES DE MILLORA DE L'ENTORN DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I INFANTIL DEL MAS
MASCORT.- Adjudicació
Vista la memòria amb plànols i amidaments de les obres de millora aprovada per la Junta de
Govern Local del dia 12 de gener de 2012, per un import de 46.057,46 € IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de
novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novebre), que regulen el
procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
•
•
•

PERE GIRALT SAGRERA, SA. …………….. 43.035,19 € IVA inclòs
ANEMCO SL ….................................……….. 44.013,95 €
“
CONSVIDAL SL …….......................………… 41.108,61 €
“

Vist l’informe elaborat per l’Àrea de Serveis Municipals de data 17 de gener de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSVIDAL SL, domicili al carrer Josep Bonay I Vidal, 35
(17200) de Palafrugell, amb NIF: B-1753469, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les
obres de millora de l'entorn de l'equipament esportiu i infantil del Mas Mascort, pel preu de
41.108,61 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905 “millores urbanes” del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2012. Les obres tindran de començar a
partir del dia 30 de gener i estar acabades el dia 28 de febrer de 2012.
Segon.- Caldrà constituir la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs.
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Tercer.- 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.

SECRETARIA GENERAL
ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL CARRER
BARCELONETA, POLÍGON 2, PARCEL·LA 278, LA FANGA DE PALAFRUGELL.-Aprovació.Atès que el dia 17 de gener de 2011, la Cap de Serveis Municipals, ha emès informe en què fa
constar que a la finca situada al carrer Barceloneta, Polígon 2, Parcel·la 278, La Fanga de
Palafrugell, i s'observa que en l'esmentada parcel·la hi ha un pou que actualment es troba sense
protegir, amb el conseqüent perill per la seguretat pública, perjudicant la seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja, salubritat i
ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor JULIAN MARIA SIMÓ GRAU, amb domicili al carrer Angli, 36 (08017)
de BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a tapiar la boca i accessos del pou d'aigua, que actualment es troba sense protegir a la
finca situada al carrer Barceloneta, Polígon 2, Parcel·la 278, de la Fanga de Palafrugell, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària
a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del Decret
legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL CARRER CABO
VERDE, 2 CANTONADA AMB EL CARRER FRANCESC ESTRABAU, 50-52 DE CALELLA DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 18 de gener de 2012, el Tècnic de l'Àrea de Serveis Municipals, ha realitzat una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Cabo Verde, 2 cantonada amb el carrer Francesc
Estrabau, 50-52 de Calella de Palafrugell, i s'observa que hi ha una tanca d'heures que envaeix la
via pública, en concret en la vorera del pàrquing situat al carrer Port Pelegrí cantonada amb el
carrer Francesc Estrabau, representant un impediment pel correcte trànsit dels vianants per
aquesta vorera.
Atès el que disposa l'article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Urbanisme, conforme les finques s'han de mantenir en condicions de neteja, salubritat i
ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Requerir al senyor MARCEL VIVES VILA, amb domicili al carrer Ganduxer, 140 (08036)
BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d'aquest requeriment
procedeixi a netejar la tanca d'heures que envaeix la via pública, de la finca situada al carrer Cabo
Verde, 2 cantonada amb el carrer Francesc Estrabau, 50-52 de Calella de Palafrugell, fent-li
l'advertiment que si no ho fa en el termini establert, l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària
a les seves expenses.
Segon.- En cas d'incompliment, l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article 225 del Decret
legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s'executi la mesura.

ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL CAMÍ DEL JARDÍ
BOTÀNIC PARCEL·LA 64 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 10 de desembre de 2011 efectius de la brigada municipal de jardineria van haver
de retirar 2 pins que tallaven l'accés al camí del Jardí Botànic, parcel·la 64 de Calella de
Palafrugell.
Atès que encara hi han pins a la parcel·la que estan a la vora del camí, morts i representen un
imminent risc de caiguda cap al camí públic.
Vist que a fí i efecte de protegir la integritat física dels vianants i conductors, la policia local ha
procedit a tallar el pas a través del camí.
Vistos els requisit de neteja, salubritat i ornat públic que exigeix l'article 197 del Decret legislatiu
1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aporva el tex refós de la Llei d'Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor DAVID GISPERT DE CHIA, amb domicili al carrer Providencia, 130
(08024) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d'aquest requeriment
procedeixi a talar els arbres que estan a la evidencia risc de caiguda damunt del camí de titularitat
pública a fi i efecte de poder restablir quan abans la circulació a través d'aquest accés,
l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- En cas d'incompliment, l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article 225 del Decret
legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s'executi la mesura.

ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL CARRER CAP DE
PLANES, 23 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 19 de gener de 2012, la Cap de Serveis Municipals, ha emès informe en què fa
constar que a la finca situada en el carrer Cap de Planes, 23 de Calella de Palafrugell, s'observa
que hi ha una tanca d'heures que envaeix la via pública, en concret la vorera, representant un
impediment pel correcte trànsit dels vianants per aquesta vorera.
Atès el que disposa l'article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Urbanisme, conforme les finques s'han de mantenir en condicions de neteja, salubritat i
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ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a Finques TOP CALA SC, amb NIF: J-1782867, amb domicili al carrer Riera, 6
(17212) Tamariu, com a administrador de la COMUNITAT SOBREMAR, referència cadastral
número 4968104EG1346N, del carrer Cant dels Ocells, 20 (17210) Calella de Palafrugell, perquè
en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d'aquest requeriment procedeixi a netejar la
tanca d'heures que envaeix la via pública, a la finca situada en el carrer Cap de Planes, 23 de
Calella de Palafrugell, fent-li l'advertiment que si no ho fa en el termini establert, l'Ajuntament
procedirà a l'execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d'incompliment, l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'articles 225 del Decret
legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s'executi la mesura.

CULTURA
PROGRAMACIÓ ANUAL DE SARDANES 2012.- Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza una programació anual d’audicions de sardanes.
Atès que l’Àrea de Cultura ha encarregat a l’Agrupació Cultural i Sardanista de Palafrugell la
programació d’audicions de sardanes per a l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una aportació d’11.700 € a l’Agrupació Cultural i Sardanista de Palafrugell (NIF:
G-17452905) amb càrrec a la programació d’audicions de sardanes corresponent a l’any 2012, la
qual s’especifica en les següents audicions de les següents cobles:
DIA

LLOC

COBLA

PREU

20 de gener

Sant Sebastià

Cobla Foment del Montgrí

800,00 €

9 d’abril

Sant Sebastià

Cobla Foment del Montgrí

800,00 €

23 d’abril

Plaça Nova

Cobla Foment del Montgrí

800,00 €

13 de juliol

Plaça Nova

Cobla Costa Brava

800,00 €

21 de juliol

Plaça Nova

Foment del Montgrí

1.100,00 €

27 de juliol

Plaça Nova

Cobla La Principal de Porqueres

800,00 €

3 d’agost

Plaça Nova

Cobla La Principal de l’Escala

800,00 €

10 d’agost

Plaça Nova

Cobla Cervianenca

800,00 €

17 d’agost

Plaça Nova

Cobla Els Rossinyolets

800,00 €

24 d’agost

Plaça Nova

Cobla Baix Empordà

800,00 €

31 d’agost

Plaça Nova

Cobla Vila de la Jonquera

1.200,00 €

11 de setembre

Plaça Can Mario

Cobla Genisenca

1.400,00 €
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13 de desembre

Sant Sebastià

Cobla Foment del Montgrí

TOTAL

800,00 €
11.700,00 €

Segon.- L’aportació a l’Agrupació Cultural i Sardanista de Palafrugell es realitzarà específicament
cadascuna de les dates indicades i per les quantitats esmentades anteriorment mitjançant
transferència bancària al compte de l’associació.
Tercer.- Aplicar aquesta despesa a la partida de Festes Populars 41.331.22609.

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA DEL TEATRE MUNICIPAL
DE PALAFRUGELL AMB CHEMTROLL DIVISION INDUSTRIAL. ANY 2012.- Aprovació.Atès que les instal·lacions del Teatre Municipal de Palafrugell disposen d’un conjunt de maquinària
escènica que s’ha de revisar regularment compost per un teló tallafocs, una cortina d’embocadura,
nou barres d’elevació contrapesades, nou barres d’elevació motoritzades, deu barres d’elevació
manuals i un sistema de control de motors.
Atès que hi ha diverses disposicions legislatives que recullen l’obligatorietat de la realització del
manteniment de la maquinària (Article 17 Llei 31/1995, de 8 de novembre; article 4 Reial Decret
1215/1997; Article 1 Reial Decret 39/1997, Directiva 35/63/CE).
Atès que cal efectuar un manteniment de l’esmentat servei i una revisió tècnica periòdica de la
maquinària escènica per garantir l’òptim funcionament, la màxima seguretat i la prevenció de
possibles avaries.
Vista la proposta presentada per l’empresa instal·ladora de la maquinària, Chemtrol División
Industrial (NIF A-28870277), es considera que la proposta de manteniment anual és la més
adequada ja que inclou les visites periòdiques de manteniment, manteniment preventiu, avaries,
reparació i substitució de peces.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de manteniment de la maquinària escènica del Teatre Municipal de
Palafrugell per a 2012 amb Chemtrol División Industrial (NIF A-28870277) per un import de 4.474
€ + IVA, a pagar en dos terminis del mateix import, el primer a la signatura del contracte i el segon
una vegada conclosa la feina. El pagament es farà contra entrega de les factures mitjançant
transferències bancàries a favor de CHEMTROL DIVISIÓN INDUSTRIAL, S.A.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura dels documents pertinents per a la
formalització d’aquest acord.
Tercer: Aplicar aquesta despesa a la partida de Conservació edificis i altres construccions:
6.335.21200

CONTRACTE AMB BITÓ PRODUCCIONS PER A LA CAMPANYA DE TEATRE PER ALS
ESCOLARS AL TMP. ANY 2012.- Aprovació.Atès que anualment l’Àrea de Cultura programa una Campanya de Teatre per a les escoles
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adreçada als alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Palafrugell
així com als alumnes del Centre Tramuntana.
Atès que l’Àrea de Cultura ha programat la Campanya de Teatre a les Escoles per al present curs
2011/2012 conjuntament amb l’empresa Bitó Produccions (NIF: B-17310947), domiciliada a Salt
(Girona), Pati del Teatre, 2.
Atès que l’esmentada campanya s’adiu perfectament amb els interessos pedagògics dels escolars
als quals va destinada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte amb BITÓ PRODUCCIONS (NIF: B-17310947) per la Campanya de
teatre per als escolars detallada a continuació per un import de 12.000 € (IVA inclòs).
L’esmentat pagament s’efectuarà les següents dates, desglossat com segueix i en concepte de les
següents representacions teatrals:
Data

Espectacle

10 de febrer de 2012

La nina del cap pelat Companyia Cicle Inicial
L’Estaquirot Teatre

3.000,00 €

22 de març de 2012

Gats

3.000,00 €

11 d'abril de 2012

Tortuga,
l’illa
d’en
Tresot Cicle Superior
Companyia La pera llimomera

12 d'abril de 2012

Cicle

Companyia La Trepa

Cicle Mitjà

Educació Infantil

TOTAL

Import

3.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €

Segon.- Facultar l'alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Tercer: Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses Programació Xarxa de Teatre
46.335.22614

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ARTÍSTICS AMB BARCELONA CLASSIC
CONCERT SL PER A LA REPRESENTACIÓ DE L'ÒPERA L'HOME DEL PARAIGUA EL DIA 3
DE FEBRER DE 2012 AL TMP.- Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza la programació estable del Teatre Municipal de Palafrugell.
Vista la proposta d’actuació de Barcelona Classic Concert SL per a la representació de
l’espectacle L’home del paraigua el pròxim 3 de febrer de 2021 a les 21.30h al TMP.
Atès que la companyia percebrà com a retribució per l’actuació el taquillatge total de la venda
d’entrades.
Atès que cal signar un contracte d’actuació amb Barcelona Classic Concert SL (NIF: B64911456) i
domicili al carrer Egara, 87-91, 08225 de Terrassa.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Contractar Barcelona Classic Concert SL (NIF: B64911456), amb domicili al carrer Egara,
87-91, 08225 de Terrassa, per a la representació de l’òpera L’home del paraigua que tindrà lloc al
TMP el pròxim 3 de febrer de 2011.
L’import de les vendes en efectiu realitzades a la taquilla del teatre serà lliurat al responsable de la
companyia el mateix dia de l’actuació.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a l’execució
d’aquest acord.

IPEP
MERCATS MUNICIPALS .- Renuncia.Vista la instància amb registre d'entrada núm. 675 de data 17 de gener de 2012, presentada per
la senyora MONTSERRAT PONT MUÑOZ, actuant com a representant del seu pare, el senyor
JOAN PONT PONSATÍ i titular de la parada núm. 1.098 del mercat setmanal dedicada a la venda
de fruita i verdura amb una superfície de 9ml i en la qual manifesta la seva renúncia a l'esmentat
lloc de venda per defunció del titular.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar-se per assabentada i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda 1.098.
Segon.- Notificar a la interessada i a la Recaptació Municipal, per als efectes que correspongui.

JOVENTUT
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL DE L'ALUMNE JOAN PUIG SÁNCHEZ.- Aprovació.Vist que l'Institut Vallvera de Salt, del Deparament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
està interessat en la realització de pràctiques de formació dels estudiants a l'Ajuntament de
Palafrugell, amb la finalitat d'obtenir experiència directa amb el món laboral.
Vist que l'Ajuntament de Palafrugell està interessat en aquest programa facilitant a estudiants la
realització de pràctiques formatives no laborals a l'Àrea de Joventut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball de
l'alumne de Grau Superior en Animació sociocultural Joan Puig Sánchez, amb un total de 420
hores, a l'Àrea de Joventut.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
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l'execució d'aquest acord.

OBRES PÚBLIQUES
INFORME VALORAT PER A LA REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC D'UN TRAM DEL
CARRER SURERA BERTRAN DE PALAFRUGELL, ENTRE ELS CARRERS GIRONA I
TORROELLA. Aprovació.Vist l’informe valorat per a la reforma de l'enllumenat públic d'un tram del carrer Surera Bertran de
Palafrugell, entre els carrers Girona i Torroella, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest
Ajuntament i que es composa d’informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut i plànols, amb un
pressupost d’execució per contracte de vint-i-sis mil tres-cents noranta-nou euros amb setze
cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (26.399,16 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar aquest informe valorat per a la reforma de l'enllumenat públic d'un tram del carrer
Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i Torroella, redactat a l’Àrea de Projectes i
Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut i
plànols, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-sis mil tres-cents noranta-nou euros
amb setze cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (26.399,16 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a l'Àrea de Serveis Municipals i a l'Àrea de
Comptabilitat i Pressupost de l'Ajuntament de Palafrugell.

INFORME VALORAT PER AL NOU ENLLUMENAT DEL CARRER VINYA VELLA I
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DELS CARRERS ERMITÀ CORBERA I PINTOR JOAN
SERRA DE CALELLA. Aprovació.Vist l'informe valorat per al nou enllumenat del carrer Vinya Vella i substitució de les llumeneres
dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra de Calella, redactat a l'Àrea de Projectes i Obres
d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut i plànols,
amb un pressupost d'execució per contracte de vint-i-cinc mil cent nou euros amb noranta-tres
cèntims amb el 18% d'IVA inclòs (25.109,93 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar aquest informe valorat per al nou enllumenat del carrer Vinya Vella i substitució
de les llumeneres dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra de Calella, redactat a l'Àrea de
Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe valorat, estudi bàsic de
seguretat i salut i plànols, amb un pressupost d'execució per contracte de vint-i-cinc mil cent nou
euros amb noranta-tres cèntims amb el 18% d'IVA inclòs (25.109,93 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a l'Àrea de Serveis Municipals i a l'Àrea de
Comptabilitat i Pressupost de l'Ajuntament de Palafrugell.

PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPÀS ASFÀLTIC
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DEL CARRER SAGUNT DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs asfàltic del carrer Sagunt de
Palafrugell, redactat per l'empresa Construccions Fusté, S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs asfàltic
del carrer Sagunt de Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en la què
s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de repàs asfàltic del
carrer Sagunt de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Construccions Fusté S.A.

INFORME VALORAT PER AL REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER CUL DE SAC I UN TRAM DEL
CARRER FLAÇÀ, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l'informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Cul de Sac i un tram del carrer Flaça, a
Palafrugell, redactat a l'Àrea de Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa
d'informe, estudi bàsic de segurerat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d'execució
per contracte de disset mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb nou cèntims, amb el 18% d'IVA
inclòs (17.354,09 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar aquest informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Cul de Sac i un tram del
carrer Flaça, a Palafrugell, redactat a l'Àrea de Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es
composa d'informe, estudi bàsic de segurerat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost
d'execució per contracte de disset mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb nou cèntims, amb el
18% d'IVA inclòs (17.354,09 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a la Policia Local, a l'Àrea de Serveis Municipals i a
l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost de l'Ajuntament de Palafrugell.

INFORME VALORAT PER
PALAFRUGELL. Aprovació.-

AL

REPÀS

ASFÀLTIC

DEL

CARRER

TORRETES,

A

Vist l'informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Torretes a Palafrugell, redactat a l'Àrea de
Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe, estudi bàsic de segurerat i
salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d'execució per contracte de quaranta-dos mil
vuitanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims, amb el 18% d'IVA inclòs (42.089,29 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar aquest informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Torretes a Palafrugell,
redactat a l'Àrea de Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe, estudi
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bàsic de segurerat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d'execució per contracte de
quaranta-dos mil vuitanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims, amb el 18% d'IVA inclòs (42.089,29
€).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a la Policia Local, a l'Àrea de Serveis Municipals i a
l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost de l'Ajuntament de Palafrugell.

INFORME VALORAT PER AL REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER TORRENT, A PALAFRUGELL.
Aprovació.Vist l'informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Torrent, a Palafrugell, redactat a l'Àrea de
Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe, estudi bàsic de segurerat i
salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d'execució per contracte de vint-i-nou mil dos-cents
quaranta-nou euros amb catorze cèntims, amb el 18% d'IVA inclòs (29.249,14 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar aquest informe valorat per al repàs asfàltic del carrer Torrent, a Palafrugell,
redactat a l'Àrea de Projectes i Obres d'aquest Ajuntament i que es composa d'informe, estudi
bàsic de segurerat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d'execució per contracte de
vint-i-nou mil dos-cents quaranta-nou euros amb catorze cèntims, amb el 18% d'IVA inclòs
(29.249,14 €).
Segon.- Notificar aquest acord d'aprovació a la Policia Local, a l'Àrea de Serveis Municipals i a
l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost de l'Ajuntament de Palafrugell.

TRESORERIA
BAIXES RECAPTACIÓ.- RELACIÓ NÚM. 1/2012. Aprovació.Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de referència
1/2012, corresponent a diversos conceptes i exercicis .
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, articles 61 i
següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de
prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi de realitzar
els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius indicats al llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, corresponents a
diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de QUARANTA-SET MIL SETANTAQUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS (47.074,02 €), amb el següent detall:
Any

tribut

import

2000

Impost Béns Immobles Urbana

1.278,88

2001

Impost Béns Immobles Urbana

216,64

2002

Impost Béns Immobles Rústega

16,20

2002

Impost Béns Immobles Urbana

598,07

2003

Padró Cementiri. Taxa Conservació

22,80

2003

Impost Béns Immobles Rústega

16,53

2003

Impost Béns Immobles Urbana

238,92

2004

Padró Cementiri. Taxa Conservació

2004

Impost Béns Immobles Urbana

248,57

2005

Impost Béns Immobles Urbana

263,67

2005

Padró Cementiri. Taxa Conservació

2006

Impost Béns Immobles Urbana

2006

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2006

Tributs

236,79

2007

Impost sobre Béns Immobles Rústega

275,44

2007

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2007

Tributs

116,00

2008

Impost Vehícles Tracció Mecànica

146,29

2009

Impost Béns Immobles Urbana

448,22

2009

Impost Increment del Valor dels Terrenys

2009

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2009

Cementiri Conservació

2009

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

2010

Impost Béns Immobles Urbana

2010

Impost Vehícles Tracció Mecànica

2010

Cementiri Conservació

19,00

2010

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai

70,00

2010

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

2010

Tributs

2011

Impost Béns Immobles Urbana

2011

Impost Vehícles Tracció Mecànica
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16,40
274,32
7,59
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96,94
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9,50
2.577,72
10.303,17
152,15

2.805,27
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952,78
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2011

Cementiri Conservació

28,50

2011

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai

304,40

2011

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

382,22

2011

Taxa de recollida d'escombraries

584,80

2011

Tributs

2.075,46

Motius de Baixa:
motiu

import

Gestió Tributària: Recaptació

46.273,18

Gestió Tributària: Rendes
TOTAL

800,84
47.074,02

Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos, Tresoreria i
Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns

SERVEIS MUNICIPALS
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DE L'ARXIU
MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DE PALAFRUGELL, SIGNAT AMB
L'EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL.- Acceptació.
Vist que l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL, comunica els preus per a l'any 2012,
del contracte de manteniment de l'ascensor de l'arxiu municipal situat a la Plaça de l'Església de
Palafrugell.
Atès que l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL no proposa cap augment i manté els
mateixos preus que a l'any 2011, pel que el cost anual del manteniment serà de 2.684,32 euros
impostos inclosos (671,09 euros trimestrals)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DEL CENTRE
MUNICIPAL D'EDUCACIÓ SITUAT AL CARRER BRUGUEROL, 12 DE PALAFRUGELL,
SIGNAT AMB L'EMPRESA ASCENSORES ENINTER, SL.- Aprovació.
Vist que l'empresa ASCENSORES ENINTER, SL, comunica els preus per a l'any 2012, del
contracte de manteniment de l'ascensor del Centre Municipal d'Educació situat al carrer Bruguerol,
12 de Palafrugell.
Atès que l'empresa ASCENSORES ENINTER, SL no proposa cap augment i manté els mateixos
preus que a l'any 2011, pel que el cost anual del manteniment serà de 2.811,72 euros impostos
inclosos (702,93 euros trimestrals).
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES ALARMES DE
DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, SIGNAT AMB L'EMPRESA SEGURITEC COSTA
BRAVA 2004, SA.- Acceptació.
Vist que l'empresa SEGURITEC COSTA BRAVA 2004, SA comunica els preus per a l'any 2012 del
contracte de manteniment de les alarmes de les dependències que tot seguit es relacionen:
1, CEIP Barceló i Matas – Cuina i P3
2. CEIP Barceló i Matas
3. Jutjat de Pau
4. Arxiu Municipal
5. Centre Municipal d'Educació
6. Oficina de Recaptació
Atès que l'empresa SEGURITEC COSTA BRAVA 2004, SA no proposa cap augment i manté els
mateixos preus que a l'any 2011, pel que el cost anual per cadascuna de les dependències
esmentades serà de 283,20 euros impostos inclosos.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

RENDES
EXACCIONS - RECLAMACIONS
RECLAMACIÓ MA ROSA GRAU SALA. ANUL.LACIÓ TAXES
Vista la instància amb número de registre d’entrada 473 de data 12 de gener del 2012,
presentada per la senyora MARIA ROSA GRAU SALA, en la qual sol.licita l’anul.lació del rebut
pendent número 494596 en concepte de Taxa per recollida Escombraries Industrials corresponent
a l’exercici 2011 de l’activitat dedicada a “ Restaurant “ situada al paratge Ros Lluny,número 10,
al.legant que la baixa de l’Agència Tributària és de data 31 d’agost del 2010.
Vist a la Resolució número 2396 de data 13 d’octubre de 2011 emesa per l’àrea d’activitats per la
qual es dona de baixa l’establiment, amb efectes de data 31 d’agost 2010.
Vist el que disposa l’article 14è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per recollida
d’Escombraries el qual diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la llicència
municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s’ha exercit
cap activitat.
Atès que és procedent l’anul.lació del rebut pendent número 494596 corresponent a l’exercici
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2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la senyora MARIA
ROSA GRAU SALA, tal com segueix a continuació:
Any

Núm. rebut

Concepte

Objecte Tributari

2011

494596

Taxa Recollida Industrials Pte. Ros Lluny, 10

Import
350,88 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord als departaments d’intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ JODOFI S.L. APROVACIÓ 4T TRIMESTRE IAE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 651 presentada en data 16 de gener del 2012
presentada per la societat JODOFI S.L. (NIF B17212200), per la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2011 del rebut pagat número
529273 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb número de referència
8916009372252, al.legant que la baixa definitiva és de data 30 de setembre de 2011.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix , en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat , les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l’esmentat cessament.
A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la devolució de la part de la quota corresponent
als trimestres naturals en què no s’hagi exercit l’activitat”.
Atès que el rebut pagat número 529273 correspon al segon, tercer i quart trimestres de l’exercici
2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat JODOFI S.L. amb N.I.F.
B17212200, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Núm. rebut

2011

529273

Quota Municipal
321,80 €

Recàrrec Provincial
74,26 €

Total a retornar
396,06 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de recaptació i
intervenció.

RECLAMACIÓ.-ISOLAR PROIN SL-RECURS CONTRA V.CADASTRAL I IBIUL 2010-2011Desestimació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18806 presentada en data 27 de desembre
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de 2011 pel senyor JULIÁN ORTIZ MÀRQUEZ, en nom i representació de la societat ISOLAR
PROIN SL, amb CIF núm. B65074742, on presenta recurs de reposició contra la liquidació d'IBI
núm. 527917, corresponent als anys 2010 i 2011,en relació a la finca amb referència cadastral
17124A004000650001DQ, objecte tributari paratge Santa Margarida, 3, al·legant la falta de
notificació de la modificació de la valoració cadastral d’aquesta finca.
Vist l’article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre
Immobiliari, que diu textualment:
Article 4. Competències.
La formació i el manteniment del cadastre immobiliari, així com la difusió de la informació
cadastral, és de competència exclusiva de l'Estat. Aquestes funcions, que comprenen, entre
d'altres, la valoració, la inspecció i l'elaboració i la gestió de la cartografia cadastral, les exerceix la
Direcció General del Cadastre, directament o a través de les diferents fórmules de col·laboració
que s'estableixin amb les diferents administracions, entitats i corporacions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la funció superior de coordinació de valors i la
d'aprovació de les ponències de valors l'exerceix en tot cas la Direcció General del Cadastre.
Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent, Centre de
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, notificar la valoració cadastral de la finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar a l'interessat que el seu recurs s'ha traslladat al Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació Tributària a Girona en data 13/1/2012 i se li ha assignat el núm. 337 del registre
general d'entrada, i que un cop aquest organisme el resolgui, si s'escau, l'Ajuntament farà la
modificació que calgui en la liquidació complementària d'IBI dels anys 2010 i 2011.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat, a l'àrea d'Intervenció i Recaptació, als efectes
oportuns.

RECLAMACIÓ VARIS SOL.LICITUD QUOTA REDUÏDA PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
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
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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 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:
Núm.
registre

Núm. pòlissa

Titular

308

4472652

FONTFREDA DÍAZ ALBERT

41,40 €

579

4465765

LÓPEZ GONZÁLEZ FRANCISCO

41,40 €

18972/11 4469390

PALOMARES MARTÍNEZ EDUARD

41,40 €

382

SOLER PRATS JOSEP MARIA

41,40 €

4454558

Import

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.

RECLAMACIÓ MARTI PAMPANO ANUL·LAR LIQUIDACIÓ DESESTIMAR
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 464 de data 12 de gener de 2012, presentada pel
senyor MARTÍ PAMPANO SAN JULIAN, en la qual sol·licita anul·lar el rebut núm. 526.986, en
concepte de Preu públic cursos centre municipal d'educació, al·legant que el dia que anava a fer el
curs li va sortir una feina i per la qual cosa no va poder assistir al curs.
Atès l’informe emès per l’Àrea d'educació en data 17 de gener de 2012, que diu: “Examinat que el
senyor Pámpano es va preinscriure a 2 mòduls fomatius d'anglès oral 1 per al trimestre de tardor (
octubre – desembre ) del 2011: el de matí i el de vespre.
Atès que després va manifestar que la inscripció al curs del matí era un error i que volia cursar el
mòdul del vespre.
Vist que aleshores es va matricular tot signat el full de liquidació del mòdul d'anglès oral 1 vespre (
rebut núm. 526.986 ) amb l'advertiment del compromís que representa aquesta signatura i
l'aclariment que en cas de voler-lo cancelar cal comunicar-ho per escrit.
Atès que no hi ha constància que el senyor Pámpano comuniqués la seva voluntat de cancel·lar
aquesta matrícula, ni hi va haver per tant la possibilitat d'ocupar la seva plaça amb una altra
persona de la llista d'espera.
Atès que l'Àrea d'Educació va dur a terme aquesta activitat formativa amb el corresponent cost.

Junta de Govern Local de 26 de gener de 2012

25

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada pel senyor MARTÍ PAMPANO SAN JULIAN i per tant
ratificar la liquidació núm. 526.986.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat.

RECLAMACIO R.M.A RODRIGUEZ ANUL·LAR LIQUIDACIÓ ESTIMAR
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 208 de data 5 de gener de 2012, presentada pel
senyor RAMON MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BRITEZ, en la qual sol·licita anul·lar el rebut núm.
527.620, en concepte de Preu públic cursos centre municipal d'educació, al·legant que no va
poder assistir a les clases per problemes de salut i que es troba a l'atur.
Atès l’informe emès per l’Àrea d'educació en data 17 de gener de 2012, que diu: “Atès que el
senyor Rodríguez és va preinscriure a un mòdul formatiu d'anglès oral 1 per al trimestre de tardor
( octubre – desembre ) del 2011.
Vist que després es va matricular tot signant el full de liquidació del mòdul d'anglès oral 1 vespre (
rebut núm. 527.620 ).
Atès que el senyor Rodríguez no va comunicar la seva baixa.
Examinat l'informe mèdic que justifica la seva situació d'aleshores.
Informo que, malgrat l'Àrea d'Educació va dur a terme aquesta activitat formativa amb el
corresponent cost, es considera correcta l'exempció de la quota al senyor Rodríguez Britez.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la petició presentada pel senyor RAMON MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
BRITEZ i per tant donar de baixa la liquidació núm. 527.620.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat.

RECLAMACIÓ JAUME GIMÉNEZ SERRA. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 447 de data 12 de gener del 2012,
presentada pel senyor J G S en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -1272-HHL, al.legant que té reconegut un grau
de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals diuen
textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
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Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius
que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa les que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -1272-HHL, reuneix els requisits
per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -1272-HHL a nom del senyor J G S amb efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ QUOTA REDUÏDA PER ÚS COMPOSTADOR.
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 superf´ície 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
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.
2.Per cada vivenda 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 autocompostatge per pròpia iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable
que s’informi per l’àrea municipal de Medi Ambient.
1. Per cada vivenda indepentment 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
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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 l’Auxiliar 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:
Núm.registre

TITULAR

Reducció
a aplicar

19007/11

GARCIA HUERTAS ENCARNA

20,00%

27,60 €

18977/11

OLLER FELIP TERESA

60,00%

82,80 €

18406/11

MARTÍNEZ SOLER MARIA

60,00%

82,80 €

19006/11

RECIO MONCAYO RAFAEL

60,00%

82,80 €

401/12

SOLEY REQUENA FRANCESC 60,00%

82,80 €

416/12

SOQUE SOQUES ELENA

82,80 €

60,00%

Import
Retornar

a

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 igressats en els comptes
corrents de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ JORDI FERRER BONIFICACIÓ IVTM APROVACIÓ
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 760 de data 18 de gener de 2012, presentada pel
senyor FERRER CUENCA, JORDI, sol·licitant li sigui concedida la bonificació pel vehicle amb la
matricula GI-037412.
Atès el que disposa l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre vehicles de Tracció
Mecànica, el qual diu textualment:
” 2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals s’acrediti
que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels següents dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord amb el
Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat mínima de 30
anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al de
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la seva sol·licitud.”
Atès que segons la documentació aportada pel vehicle amb matrícula GI-037412 reuneix els
requisits per a la bonificació, amb efectes a partir de l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2012 i següents del vehicle amb matrícula GI-037412, a nom del senyor
FERRER CUENCA, JORDI.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat.

RECLAMACIÓ. MOHAD DAOUIRI APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 814 de data 19 de gener del 2012,
presentada pel senyor M D en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica pel ciclomotor matrícula C-2357-BRM, al.legant que té reconegut un grau de
disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals diuen
textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius
que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa les que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del ciclomotor matrícula C-2357-BRM, reuneix els
requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
ciclomotor matrícula C-2357-BRM a nom del senyor M D amb efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ ANA ROLDAN EXEMPCIO IVTM APROVACIÓ
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 674 de data 17 de gener del 2012,
presentada per la senyora R M, A en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -0943-CZB, atès que la
interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual diu
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 -0943-CZB aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 12 de juliol 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 2012 i posteriors, a nom de la senyora R M, A pel vehicle matrícula -0943-CZB .
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a l'interessada.

RECLAMACIÓ JOSÉ CALVO PÉREZ. ANUL.LACIÓ I APROVACIÓ
TAXES INDUSTRIALS PER BAIXA ACTIVITAT
Vista la sol.licitud de baixa amb número de registre d’entrada 702 de data 17 de gener del 2012,
presentada pel senyor JOSÉ CALVO PÉREZ, en la qual sol.licita el prorrateig del rebut pendent
número 494212 en concepte de Taxa per recollida Escombraries Industrials corresponent a
l’exercici 2011 de l’activitat dedicada a “ Venda d’instruments musicals “ situada al carrer de la
Garriga, local número 1, al.legant que no hi ha activitat des del dia 31 de març 2011.
Vist el que disposa l’article 6è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per recollida
d’escombraries el qual diu textualment:
3. Així mateix, i en cas de baixa de la llicència d’activitats per cessament en l’exercici de l’activitat
les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol.licitar la devolució , prèvia presentació de la
baixa de l’activitat de l’IAE i la sol.licitud de la baixa de la llicència d’activitats , de la part de la
quota corresponent als trimestres en els que no s’hagués exercit l’activitat.
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Atès que és procedent l’anul.lació del rebut pendent número 494212 i l’aprovació d’una nova
liquidació corresponent al primer trimestre de l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor JOSÉ
CALVO PÉREZ, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm. Rebut

Objecte tributari

Concepte

2011

C. Garriga, local 1

Taxa
Recollida
Industrials

494212

Import
Escombraries 233,92 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor José Calvo Pérez en concepte de la Taxa
per Recollida Escombraries Industrials corresponent al primer trimestre de l’exercici 2011, per
import de 81,14€, la qual no es farà efectiva fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Modificar el padró corresponent a les Taxes per Recollida Escombraries com a local
sense activitat amb efectes posteriors data 31 de març 2011.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de tresoreria i
Intervenció.

LIQUIDACIONS RENDES GENER 2012.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de gener de 2012
corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Concepte
IBI Urbana
IIVTNU-Plusvàlues

Import
21536,23
1968,08

IVTM-Impost Vehicles de Tracció Mecànica

85,14

Entrada de vehicles

112,8

Taxa recollida d’escombraries locals comercials

405,7

Taxa altres expedients o documents

9,5

Sancions urbanístiques

300

Taxa cementiri municipal

15,8

Taxa Generalitat escorxador

12,35

Taxa Ajuntament escorxador

881,02

Costes per expedients
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Total general

25326,74

COMPTABILITAT I PRESSUPOST
DESPESES
PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 71 155 61900

10124,65 ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
REPOSICIO
ENLLUMENAT PUBLIC PER COL.LISIO, TRENCAMENT I
ACTES VANDALICS GENER 2012 (AS)

2012 71 155 21000

4956,65 PAVIMENTS
JULIA
SL.
ADQUISICIO
PANNOTS
PREFABRICATS
VERMELLS
PER
REPARACIO
ACCESSIBILITAT VORERES DEL MUNICIPI (AS)

2012 21 150 61905

10319,1 INSPECCIO I MANTENIMENT ENTORN URBA SL.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO PAVIMENT CAUTXU
EQUIP. INFANTIL MAS MASCORT (AS)

2012 21 150 61905

14535,24 GERMANS TURRO SL. CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ
TANCA METÀL·LICA MILLORA ENTORN EQUIPAMENT
ESPORTIU MAS MASCORT (AS)

TOTAL RELACIO

39935,64

DESPESES CONVENI GENERALITAT 11/05/2007 EXPROPIACIONS C-31.- Aprovació.Vista la instància 671 presentada en data 16 de gener de 2012 pel senyor Alfred Rulló i Gómez en
representació de la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions del Departament de territori i
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per la qual es fa tramesa a l’Ajuntament de Palafrugell
de la sentència núm. 880 de data 14/12/11 per la qual s’estableix un justpreu de 203.682,16 euros
per a la finca 304-A, i es sol·licita que l’excés de justpreu que dictamina la sentència en relació al
justpreu fixat en via administrativa, sigui directament pagat al titular sr. Xavier Pages Pages
mitjançant xec nominatiu.
Vist el conveni de col·laboració signat en data 11 de maig de 2007 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel qual en relació a les
expropiacions de les finques 304A, 304B i 304C , l’Ajuntament es faria càrrec dels imports de les
indemnitzacions que superessin els 556.926,00 euros, que hagués de fer front la Generalitat pel
desdoblament de la carretera C-31.
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Atès que en data 21 d’agost de 2009 la Junta de Govern Local aprova el reconeixement de
despeses a favor del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, per import de 256.611,65 euros en concepte de transferència a la generalitat per fer el
pagament de les indemnitzacions derivades del conveni.
Atès que en data 10 de desembre de 2010 la Junta de Govern Local aprova el reconeixement de
despeses a favor del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, per import de 27.575,09 euros en concepte d’interessos a la generalitat per fer el
pagament de les indemnitzacions derivades del conveni.
Atès que a la vista dels anteriors acord els pagaments realitzats derivats del conveni presenten el
següent detall:
FINCA

Indemnització

Generalitat

304-A

196.550,61 €

146.036,26 €

304-B
304-A
(arrend)
304C/304-B
(arrend)

156.701,12 €

113.914,84 €

121.468,46 €

90.030,27 €

338.812,48 €

206.939,65 €

Total

813.532,67 €

556.921,02 €

Ajuntament
50.514,35
€
42.786,28
€
31.438,19
€

Interessos

Generalitat

Ajuntament

26.623,72 € 19.781,31 €

6.842,41 €

9.210,75 €

2.514,94 €

6.695,81 €

21.853,53 € 16.197,45 €

131.872,83
€
32.266,17 € 19.707,51 €
256.611,65
€
89.954,17 € 62.382,08 €

5.656,08 €

12.558,66 €
27.572,09 €

Vista la sentència . 880 de data 14/12/11 per la qual s’estableix un justpreu de 203.682,16 euros
per a la finca 304-A, que suposa un excés d’import 7.131,55 euros respecte el justpreu pagat
inicialment d’import 196.550,61 euros.
Vista la disponibilitat pressupostària existent a l’aplicació 21.151.75000 “Transferència
expropiacions C-31”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (CIF S0811001G) per import de 7.131,55
euros a càrrec de la partida 21.151.75000 en concepte d’indemnitzacions les fiques 304A, 304B i
304C.
Segon.- Ordenar el pagament efectiu mitjançant xec nominatiu a favor del senyor XAVIER PAGES
PAGES tal com consta a la petició presentada, que es farà efectiu a les dependències municipals
en la data en que des de la Generalitat es convoqui a l’interessat per fer efectiu el pagament.
Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.

RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.-
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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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2011/105 per un import de
QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU euros amb TRENTANOU cèntims (453.539,39 €) d'acord amb el següent detall :
Aplicació

Import

Text lliure

2011 21 151 64000

6.375,00 ARQUITECTURA FERRES MARCO. REDACCIO PROJECTE
REFORMA C/PERE III I PUNTA D'EN BLANC (CESSIO
D'ASS.ARQUITECTES JGL.03/11

2011 71 155 61900

22.973,89 SUMINISTRES JOVI SL. SUBMINISTRAMENT PER LA
SUBSTITUCIO DE L'ENLLUMENAT DE NADAL(IP)

2011 71 162 22700

37.016,58 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS
MUNICIPALS CANON GENERALITAT NOVEMBRE2011 (AS)

2011 72 170 22700

31.605,48 GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO DEIXALLERIA,
AMORTITZACIO, RECOLLIDA PAP CARTRO FORM
LLOGUER CONTENIDORS (MA)

2011 72 170 22700

31.605,48 GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO DEIXALLERIA.
AMORT. RECOLLIDA PAP VIDRE CARTRO FORM I
LLOGUER CONTENIDOR (MA)

2011 34 321 22604

6.852,60 ASSOCIACIO CULTURAL IL.LUSIONS. CONTRACTACIO
MONITORS LLAR INFANTS TOMANYI DESEMBRE 2011
(ED)

2011 12 920 62600

9.086,00 AYTOS CPD SL. ADQUISICIO INSTAL.LACIO PROGRAMARI
GESTIO DOCUMENTAL I SIGNATURA DE GESTIO (IN)

2011 20 231 22608

9.936,00 UNIVERSITAT DE GIRONA. ACTUACIO 6.2 ESTUDI
SITUACIO GENT GRAN BARRIS SAULEDA-C/AMPLE DINS
PLA DE BARRIS

2011 71 162 22710

93.763,74 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. SERVEI NETEJA
VIARIA, MERCAT I PLATGES DESEMBRE 2011 (AS)

2011 71 162 22700

95.981,12 UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES I TRANSPORT A SOLIUS DESEMBRE
2011 (AS)

2011 34 321 22001

30.895,08 SUARA SERVEI SCCL. GESTIO SERVEI ESCOLA BRESSOL
ELS BELLUGUETS DESEMBRE 2011 (ED)

2011 33 321 22601

6.400,00 SUARA SERVEIS SCCL. REVISIO PREUS I
CONTRACTE UEC PERÍODE DESEMBRE 2011 (ED)

NOU

MULTIAPLICACIO

23.420,01 ISS FACILITY SERVICES SA. NETEJA DEPENDENCIES EN
GENERAL OCTUBRE 2011 (AS)

2011 72 313 22704

10.428,15 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
GOSSOS 2011 SEGONS CONVENI (MA)
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MULTIAPLICACIO
TOTAL RELACIÓ

37.200,26 GAS NATURAL FENOSA SA. ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE NOVEMBRE 2011
453.539,39

PROPOSTES URGENTS
RENDES
APORTACIÓ ESCOLA DE MUSICA. Aprovació.Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual s’aprova el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música per prestar el servei
públic municipal d’Escola de Música de Palafrugell.
Vist el pacte tercer de l’esmentat conveni, que diu textualment:
“En concepte d’aportació econòmica l’Ajuntament abonarà el primer curs escolar 2004-2005,
coincidint amb el funcionament del Servei Municipal públic impropi d’Escola de Música de
Palafrugell, la quantitat de 30.000 euros. Aquest import d’aportació econòmica municipal serà
revisat amb caràcter anual, tenint-se en compte els informes de la Comissió de Seguiment per a
l’equiparació amb el conveni marc.”
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la pròrroga del
conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en data 21 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local aprova la revisió de l’aportació pel
curs 2010-2011 establint un import de 35.150,95 euros, sense que consti a data d’avui aprovada la
revisió de l’aportació pel curs 2011-2012.
Atès que es comprova durant el 2011 es va fer efectiu el primer termini de l’aportació del curs
2011-2012 per import de 17.575,47 euros.
Atès que d’acord amb el conveni de col·laboració el segon termini de l’aportació s’ha de fer efectiu
abans del 30 de gener de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.-.- Aprovar el reconeixement d’obligacions a favor de l’Escola de Música Palafrugell
(B17377177) de la segona aportació del curs 2011-2012 per import de 17.575,48 € a càrrec de la
partida 33.321.48907.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Tresoreria Municipal.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i trenta-cinc minuts.
En dono fe.
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