Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE
FEBRER DE 2012
Núm.: JGL2012/6
Dia i hora: 09/02/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Juntes de Govern Local
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 9 de febrer de 2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 2 de febrer de 2012,
l'esborrany de la qual ha estat tremès a tots els membres de la Corporació, i s'aprova

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1. AVALS
2.1.1. EXPEDIENT 345/05. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 164/12, de data 31 de gener de 2012, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat Cetosmen, SL, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 345/05, concedida per acord de Junta de
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Govern Local de data 15 de desembre de 2005 per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar de 32 habitatges i 32 places d’aparcament situat a l’Avinguda Pompeu
Fabra número 58-60, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 31 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 11 d’octubre de 2006
per la societat Cetosmen, SL, per garantir la correcta reposició de les obres
d’urbanització existents i la correcta execució de les que hi havia pendents.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR 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 345/05, 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 Cetosmen, SL i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.2. EXPEDIENT 57/09. DEVOLUCIÓ GARANTIA. -Aprovació.Vista la instància presentada en data 23 de desembre de 2011, amb registre d’entrada
número 18728, per la senyora Montserrat Rosell López, en representació del senyor
Jim Alexander, 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 57/09, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 8 de
gener de 2010.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 1 de febrer. 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 23 de febrer de 2010
per la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 23 de desembre de 2011, amb
registre d’entrada número 18728, per la senyora Montserrat Rosell López, en
representació del senyor Jim Alexander, 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 57/09, 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.
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Segon.- Notificar el present acord a la senyora Montserrat Rosell López, en
representació del senyor Jim Alexander i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.1.3. EXPEDIENT 305/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.-Aprovació.Vista la instància presentada en data 19 de gener de 2012, amb registre d’entrada
número 815, per la senyora Antonia Balagué Pech, 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 305/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 21 de juliol de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 1 de febrer 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 8 d’agost 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 19 de gener de 2012, amb registre
d’entrada número 815, per la senyora Antonia Balagué Pech, 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 305/11, 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 Antonia Balagué Pech i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2. LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1. LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 78/08.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la
Llei d'Urbanisme i d’ altra legislació concordant i aplicable.
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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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: Mª. Pilar Gonzalo López
Representat per :Pedro Martinez Sanchez
Obra Modificació de Projecte que recull estat final de l'obra
Carrer Pirroig, 14 Pis:2
Població: CALELLA
Expedient núm. 78/08 Annex
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.2.2. LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 617/09.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme 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: Sandra Perez Fanals i Josep Rocas Comas
Representat per :
Obra Modificació de projecte (Recull l'estat final d'obra)
Carrer Ullastret, 7 A
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 617/09 Annex
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.2.3. LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 570/11.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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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: Bruno Michael Marie Joseph Mory
Representat per :Ferran Bach-Esteve Burch
Obra Reforma d'habitatge unifamiliar aparellat
Carrer Baldomer Gili i Roig, 65
Expedient núm.
570/11
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

Població: CALELLA

2.2.4. LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 41/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme 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: Antoni Caminal i Mitjana
Representat per :
Obra Legalització piscina
Carrer Baldomer Gili i Roig, 72 Escala:1 Pis:baixos Població: CALELLA
Expedient núm.
41/12
Elements de tribut
Legalització obra major
287,20 €
Obra Major
162,70 €
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Placa obra
I.C.I.O.

15,80 €
60,94 €

2.3. LLICÈNCIA D'OBRES AMB NÚM. D'EXPEDIENT 423/09 A NOM DE MARTA
RIBOT ROQUÉ.- Desestiment i arxiu.Vist l’escrit de data 14 de novembre de 2011 amb número de registre d’entrada 16740,
presentat per la senyora Marta Ribot Roqué, en el qual desisteix de portar a terme les
obres de reforma i ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer Nou
número 35 de Palafrugell, corresponent a l’expedient número 423/09.
Atès que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 423/09, a nom de Marta
Ribot Roqué, va ser concedida en data 16 d’octubre de 2009 per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no
s’han iniciat les obres.
Atès l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 1 de febrer de 2012.
Atès el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 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.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 423/09
corresponent a la reforma i ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer
Nou número 35 de Palafrugell, a nom de Marta Ribot Roqué.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 423/09.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la senyora Marta Ribot Roque, i
amb domicili a efectes de notificació al carrer Nou número 35 de Palafrugell. (CP
17200).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.1. CONTRACTACIÓ
3.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS PREVENTIUS DE SOCORRISME I
VIGILÀNCIA A LES PLATGES DEL PORT BO, CANADELL, LLAFRANC I TAMARIU,
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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D'AQUEST TERME MUNICIPAL.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contractació de serveis, mitjançant procediment
obert, del servei de transport adaptat i dels serveis preventius de socorrisme i
vigilància a les platges del Port Bo, Canadell, Llafranc i Tamariu, d'aquest terme,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de 22-2-2008 a CREU
ROJA ESPANYOLA A PALAFRUGELL, NIF Q-2866001-G, amb domicili al carrer
Ample, 130 (17200) PALAFRUGELL.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons, la Tècnica
de l'Àrea de Benestar Social i el Secretari de l'Ajuntament de Palafrugell, per no existir
cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 5.820,08.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la 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 CREU ROJA ESPANYOLA PALAFRUGELL i a l’àrea
de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.2. CONTRACTE MENOR D'OBRES, REPÀS ASFÀLTIC CARRER TORRETES.Aprovació.Atès l'informe valorat realitzat per l'Àrea d'Urbanisme (Ref. 49-11-gener de 2012), per
al repàs asfàltic del carrer Torretes a Palafrugell.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses Aglomerats Girona SA,
Construccions Fusté SA i Rubau Tarres SA.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'inici del contracte menor de repàs asfàltic al carrer Torretes de
Palafrugell, convidant a tres empreses que presentin pressupostos i com a data límit
per presentar la proposta el dia 28 de febrer de 2012, a l'Oficina Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament.
– Aglomerats Girona SA
– Construccions Fusté SA
– Rubau Tarres SA.
–
Segon.- El preu de licitació és de quaranta-dos mil vuitanta-nou euros i vint-i-nou
cèntims (42.089,29 €) IVA Inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució de les
obres d'una setmana.
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3.3. CONTRACTE MENOR D'OBRES, DEL REPÀS ASFÀLTIC CARRER CUL DE
SAC I UN TRAM DE CARRER FLAÇÀ A PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès l'informe valorat realitzat per l'Àrea d'Urbanisme (51-11, gener de 2012) per el
repàs asfàltic del carrer Cul de Sac i un tram de carrer Flaçà a Palafrugell.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses: Aglomerats Girona SA,
Construccions Fusté SA i Rubau Tarres SA.
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
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'inici del contracte menor de repàs asfàltic del carrer Cul de Sac i un
tram del carrer Flaçà a Palafrugell, convidant a tres empreses que presentin
pressupostos i com a data límit per presentar la proposta el dia 28 de febrer de 2012, a
l'Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
Aglomerats Girona SA
Construccions Fusté SA
Rubau Tarres SA.
Segon.- El preu de licitació és de disset mil tres-cents cinquanta-quatre euros i nou
cèntims (17.354,09 €) IVA Inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució de les
obres d'una setmana.

3.4. CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER AL REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER
TORRENT A PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès l'informe valorat realitzat per l'Àrea d'Urbanisme (Ref. 51-11-gener de 2012), per
al repàs asfàltic del carrer Torrent a Palafrugell.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses Aglomerats Girona SA,
Construccions Fusté SA i Rubau Tarres SA.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'inici del contracte menor de repàs asfàltic del carrer Torrent a
Palafrugell, convidant a tres empreses que presentin pressupostos i com a data límit
per presentar la proposta el dia 28 de febrer de 2012, a l'Oficina Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament.
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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Aglomerats Girona SA
Construccions Fusté SA
Rubau Tarres SA.

Segon.- El preu de licitació és de vint-i-nou mil dos-cents quaranta-nou euros i
catorze cèntims (29.249,14 €) IVA Inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució
de les obres d'una setmana.

3.5. CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER A LA PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE
VORERA A L'AVINGUDA JOAN PERICOT DE CALELLA.- Aprovació.Atès l'informe valorat realitzat per l'Àrea d'Urbanisme (Ref. 54-11- desembre 2011),
per a la pavimentació d'un tram de vorera a l'Avinguda Joan Pericot de Calella.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses Consvidal SL i Excavacions Todi
3000 SL.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'inici del contracte menor per a la pavimentació d'un tram de vorera
a l'Avinguda Joan Pericot de Calella, convidant a dos empreses que presentin
pressupostos i com a data límit per presentar la proposta el dia 28 de febrer de 2012, a
l'Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
–
–

Consvidal, SL.
Excavacions Todi 3000 SL.

Segon.- El preu de licitació és de deu mil sis-cents trenta-cinc euros i dinou cèntims
(10.635,19 €) Iva inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució de les obres de
quinze dies.

3.6. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, EDUCADORS DE CARRER 2010.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contracte amb procediment negociat sense
publicitat, del serveis, del projecte d'educadors de carrer de Palafrugell (de setembre a
desembre 2010), adjudicades definitivament per acord de Junta de Govern de 5-112010 a SUARA SERVEIS SCCL, amb domicili a la carretera Castellfollit a Oix, Km. 1'5
(17855) MONTAGUT.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i del
Tècnic de l’Àrea de Joventut i la Tècnica de l'Àrea de Benestar Social per no existir
cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.278,14.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la 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 SUARA SERVEIS, SCCL i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

3.7. DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTE DE SERVEIS MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES,
CONTROL DE QUALITAT I SEGUIMENT, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT,
PLÀNOLS "AS BUILT", MANUAL DE MANTENIMENT I LEGALITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL MERCAT DEL PEIX A
PALAFRUGELL.- Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contracte amb procediment negociat sense
publicitat, del serveis per a la direcció d'obres, control de qualitat i seguiment,
coordinació de seguretat i salut, plànols “As Built”, manual de manteniment i
legalització de les instal·lacions del projecte de remodelació del Mercat del Peix a
Palafrugell, adjudicades definitivament per acord de Junta de Govern de 3-12-2010 a
MUR GARGANTE ARQUITECTOS ASSOCIADOS SLP, CIF: B-64931082, domiciliada
al carrer Fontsanta, 46 1ª planta (08970) SANT JOAN DESPI.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i del
Tècnic de l’Àrea d'Urbanisme per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni
cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.505,00.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la 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 MUR GARGANTE ARQUITECTOS ASSOCIADOS
SLP i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.8. LICITACIÓ OBERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE SIS ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
(EBAR), EN BAIXA, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació del
Ple de condicions i convocatòria del concurs.Havent estat redactat el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que regiran, la
contractació, mitjançant licitació, dels serveis de manteniment de sis estacions de
bombament d'aigües residuals (EBAR) en baixa, al terme municipal de Palafrugell.
Atesos l’article 53.1 o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012

10

Ajuntament de Palafrugell

i el punt primer, apartat lletra ñ), de la Resolució de l’Alcaldia de 20 de juny de 2011
(número 1494/2011), per la qual es deleguen, en la Junta de Govern Local, les
següents competències en matèria de contractació: “Les contractacions i concessions
de tot tipus quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, els 601.012,10 € ...”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el
Plec de Clàusules Administratives i Particulars que regiran, la contractació, mitjançant
licitació, dels serveis de manteniment de sis estacions de bonbament d'aigües
residuals (EBAR) en baixa, al terme municipal de Palafrugell, per un import total de
23.200 euros, anuals, IVA inclòs, i disposar-ne l’exposició al públic per un període de
20 dies hàbils als efectes, si s’escau, de presentació de reclamacions, d’acord amb el
previst en l’article 277 de la mateixa llei catalana.
Segon.- Convocar licitació oberta, a l’empara del que disposa el Reial Decret legislatiu
3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, per a
l’adjudicació del contracte suara esmentat, publicant-se simultàniament amb l’anunci
del plec de clàusules, el de licitació, si bé aquesta s’ajornarà el temps necessari en el
supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de conformitat amb el que
determina l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida núm. 71 155 22600 “Despeses manteniment estacions de bombament”, del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Quart.-. Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que
s’estableix al Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

4. RECURSOS HUMANS
4.1. MOBILITAT INTERNA A L'ARXIU MUNICIPAL - D M R.- Aprovació.-

5. SECRETARIA GENERAL
5.1. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT - PRÒRROGA 2012 - 2013.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5.2. REGISTRE D'ASSOCIACIONS.- Inscripció.Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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Atès que el dia 2 de febrer de 2012, registre d’entrada número 1480, l'ASSOCIACIÓ
DE PROMOTORS I INDUSTRIALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE PALAFRUGELL, ha
sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure a en el registre municipal d’associacions, a l'ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I INDUSTRIALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE PALAFRUGELL, que
està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
125 ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS I INDUSTRIALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE
PALAFRUGELL
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

5.3. NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ REDACTORA I D'ESTUDI PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UN ENS DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE FRATERNAL
I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL (CERCLE MERCANTIL I TEATRE
MUNICIPAL).- Aprovació.ATÈS que és d'interès de l'Ajuntament de Palafrugell i del Centre Fraternal col.laborar
en la gestió sociocultural i lúdica del municipi de Palafrugell, incorporant en aquest
àmbit l'equipament públic municipal “Cercle Mercantil” de forma conjunta amb els
existents: Centre Fraternal (equipament privat) i Teatre Municipal (equipament públic).
Atès que el Cercle Mercantil fou rehabilitat l'any 2010 a través del Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL).
Atesa la proposta presentada pel Centre Fraternal, conforme els membres que el
representaran en la comissió d'estudi i redacció dels estatuts del futur consorci seran
Marià Júdez Pi, Miquel Ferrer Girbal i Enric Serra Amat.
Atesa la proposta presentada per l'Ajuntament de Palafrugell conforme els membres
que el representaran en la comissió d'estudi i redacció dels estatuts del futur ens de
col.laboració seran l'alcalde-President, Juli Fernández Iruela, el Primer Tinent
d'alcalde, Albert Gómez Casas, el regidor delegat d'Educació i Cultura, Xavier Rocas
Gutiérrez, i el Cap de l'Àrea de Cultura Gerard Prohias Fornós.
Atès el que disposa el Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Constituir la comissió d'estudi i redacció per elaborar els estatuts del futur Ens
de col.laboració que englobarà el Centre Fraternal, el Teatre Municipal i el Cercle
Mercantil, que estarà formada pels següents membres:
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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En representació de l'Ajuntament:
– L'Alcalde-President, Juli Fernández Iruela
– El Primer Tinent d'alcalde, Albert Gómez Casas,
– El regidor delegat d'Educació i Cultura, Xavier Rocas Gutiérrez
– El Cap de l'Àrea de Cultura Gerard Prohias Fornós.
En representació del Centre Fraternal:
– Marià Júdez Pi
– Miquel Ferrer Girbal
– Enric Serra Amat
Segon.- Atorgar un termini de tres mesos als membres de la Comissió perquè
presentin una proposta sobre la viabilitat del projecte de creació d'un ens de
col.laboració.
Tercer.- Notificar el present acord al representant legal de Centre Fraternal.

6. ASSESSORIA JURÍDICA
6.1. EXECUCIÓ DE L'AVAL DIPOSITAT PEL SENYOR SHACHI VIPRA BAHADUR,
PER GARANTIR LA CORRECTA REPOSICIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ I
UN CORRECTE TRACTAMENT PAISATGÍSTIC, A L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA
D'OBRES NÚMERO 617/07.- Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 15 de
desembre de 2011, que transcrit textualment indica:
“ VIST que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de novembre de
2007, va concedir llicència d’obres majors, expedient número 617/07, al senyor Shachi
Vipra Bahadur per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina a la
finca situada al carrer de Sa Roncadora número 14, a Tamariu, amb el dipòsit d’una
garantia de deu mil euros per a garantir la correcta reposició de les obres
d’urbanització i un correcte tractament paisatgístic.
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2008,
va concedir llicència d’obres majors, expedient número 617/07 annex, al senyor
Shachi Vipra Bahadur per a la modificació de projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat i una piscina a la finca situada al carrer de Sa Roncadora número 14,
a Tamariu.
ATÈS que es va constatar que l’obra situada al carrer de Sa Roncadora número 14, a
Tamariu, està totalment aturada, amb estat d’abandonament i lliure accés al seu
interior, i a més s’hi va produïr una esllavissada de terres que va provocar la pràctica
desaparició de la vorera, restant actualment en un estat de greu perill d’ensorrament la
resta de vorera i la calçada, amb el perill que això representa per a les persones i els
béns de les persones usuàries de la via pública, per la qual cosa es urgent actuar per
poder donar solució a tota aquesta problemàtica.
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 2638/11, de data 16 de novembre de
2011, es va requerir al senyor Shachi Vipra Bahadur perquè en el termini de quinze
dies des de la recepció del requeriment, portés a terme la construcció del mur de
contenció de terres (marcat en groc en el plànol adjunt) i les obres complementàries
que siguin necessàries contemplades a la llicència concedida i que resten pendents
d’executar, i així mateix reomplís de terres la zona afectada per l’esllavissada, refent la
vorera malmesa, deixant-la en perfecte estat de seguretat, a plena disposició de
l’ajuntament, així com perquè portés a terme el tancament de l’obra situada al carrer
de Sa Roncadora número 14, a Tamariu, terme municipal de Palafrugell, de manera
sòlida i segura, fent-li l’advertiment que en cas contrari ho portaria a terme
l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses.
ATÈS que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat en data 24 de novembre de
2011.
ATÈS el contingut dels escrit presentats pel senyor José Luis Alonso Eijo, en
representació del senyor Shachi Vipra Bahadur, amb data d’entrada 28 de novembre i
1 de desembre de 2011, números de registre 17483 i 17642 respectivament, en els
quals demanen que l’Ajuntament de Palafrugell executi l’aval dipositat en el seu
moment, atès que actualment no disposen de mitjans econòmics per poder efectuar
les obres requerides.
ATÈS el contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS el contingut de l’article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Executar l’aval dipositat pel senyor Shachi Vipra Bahadur per un import de
deu mil euros (10.000 €).
Segon.- Notificar el contingut d’aquest acord a totes les persones interessades,
concedint-les un termini de deu dies, des de l’endemà de la data de notificació
d’aquest acord, perquè puguin formular les al·legacions que estimin convenients en
defensa dels seus interessos. ...”
Atès que el trasllat de l’esmentat acord fou notificat al senyor José Luis Alonso Eijo, en
representació del senyor Sachi Vipra Bahadur, en data 11 de gener de 2012, i a
l’entitat Catalunya Caixa, S.A., abans Caixa d’Estalvis de Terrassa, en data 21 de
desembre de 2011, sense que transcorregut el termini concedit hagin formulat
al·legacions.
Atès el contingut de l’article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Atès així mateix el contingut dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Executar l’aval dipositat pel senyor Shachi Vipra Bahadur per un import de
deu mil euros (10.000 €).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor José Luis Alonso Eijo, en
representació del senyor Shachi Vipra Badahur, a l’entitat Catalunya Caixa, a la
Tresoreria municipal i a l’Àrea d‘intervenció per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

7. BENESTAR SOCIAL
7.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CONSELL DE LA GENT GRAN DE PALAFRUGELL PER A L'ANY 2012.Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

8. CULTURA
8.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CENTRE FRATERNAL DE PALAFRUGELL PER A L'ANY 2012.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’entitat Centre Fraternal Societat Recreativa de Palafrugell, domiciliada a la plaça
Nova, núm. 7, de Palafrugell i CIF G17025693, representada pel Senyor Marià Júdez i
Pi.

Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei
4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’entitat
Centre Fraternal Societat Recreativa de Palafrugell. L’Ajuntament fa una aportació total
màxima de 2.400 euros anuals (impostos inclosos) i la durada del conveni és per a
l’any 2012.
Amb càrrec a la partida de Conveni per lloguer Centre Fraternal (46.335.20200).
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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calguin per a l’execució d’aquest acord.

9. IPEP
9.1. MERCATS RESOLUCIONS .- CANVI DE TITULAR.Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1.131 de data 25 de gener de 2012
presentada pel senyor Juan Figueras Albertí, com a titular de la parada 1.048 del
mercat setmanal, dedicat a la venda de fruita i verdura collita pròpia, amb una
superfície de 2 ml i en la que sol·licita canvi de nom a favor de la seva esposa, la
senyora Maria Teresa Deulofeu Figueras.
Vista la instància amb registre d'entrada núm.136 de data 4 de gener de 2012
presentada per la senyora Maria Teresa Deulofeu Figueras, en la qual sol·licita li sigui
concedida la titularitat de l'esmentada parada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda
núm. 1.048 del mercat setmanal, a favor de la senyora Maria Teresa Deulofeu
Figueras.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

9.2. CALENDARI MERCAT ANY 2012.
VISTA la proposta del calendari del mercat per l'any 2012 que tot seguit es relaciona:
CALENDARI DEL MERCAT ANY 2012
El mercat romandrà tancat els dies següents:
9 abril
23 abril

dilluns
dilluns

Setmana Santa
S. Jordi

28 maig
11 setembre
1 novembre
6 desembre
25 desembre
26 desembre

dilluns
dimarts
dijous
dijous
dimarts
dimecres

Pasqua
Diada
Tots Sants
La Constitució
Nadal
Sant Esteve

1 gener 2013
6 gener 2013

dimarts
diumenge

Any Nou
Reis
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El mercat funciona de dimarts a diumenge, excepte del 16 de juliol al 20 d'agost,
ambdós inclosos, en què romandrà obert durant tota a setmana (de dilluns a
diumenge).
El mercat romandrà obert els dies següents:
6 abril
1 maig *
24 juny

divendres
dimarts
diumenge

Setmana Santa
Festa del Treball
Sant Joan

20 juliol
divendres
Festa Major
15 agost
dimecres
L’Assumpció
12 octubre
divendres
La Hispanitat
8 desembre
dissabte
La Immaculada
24 desembre**
dilluns
Vigília Nadal
* Mercat peix i mercat exterior. Mercat carn tancat
** Mercat carn i mercat exterior. Mercat peix tancat
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR l'esmentat calendari per l'any 2012.

10. OBRES PÚBLIQUES
10.1. OBRES.- CERTIFICACIONS
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 de certificacions d’obres núm. O/2012/6 per un import de
VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS CINC euros amb SETZE cèntims (29.305,16 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 21 150 61905 29.305,16 CONSTRUCCIONS FUSTE SA. CERT.1 I UNICA
OBRA 22/2011 ""REPAS ASFALTIC C/SAGUNT""
TOTAL RELACIÓ

29.305,16

10.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES PER AL
NOU SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA CANTONADA DELS
CARRERS BEGUR I MESTRE ÀNGEL LÓPEZ, A PALAFRUGELL. Aprovació.Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012
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Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per al nou subministrament
d'enllumenat públic a la cantonada dels carrers Begur i Mestre Àngel López, a
Palafrugell, redactat per l'empresa SEITEC S.L.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució per al nou
subministrament d'enllumenat públic a la cantonada dels carrers Begur i Mestre Àngel
López, a 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 per al nou
subministament d'enllumenat públic a la cantonada dels carrers Begur i Mestre Àngel
López, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa SEITEC S.L.

11. PLA DE BARRIS
11.1. LLOGUER DEL LOCAL "A" DEL CARRER DARÓ NÚMERO 53, BAIXOS, PER
A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 2.1.: DISPOSITIU D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL
PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL "TREBALLA'T PEL TEU
FUTUR" DINS EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2011.Aprovació.Vista la necessitat de procedir al lloguer d’un local per a complir amb els requisits del
programa 2.1: Dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió
social: “Treballa’t pel teu futur” dins el marc del projecte Treball als Barris 2011.
Vist l'informe de cap d'àrea.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el contracte d'arrendament del local situat al carrer Daró núm. 53, baixos, de
Palafrugell, amb efectes del dia 1 de gener de 2012, entre l'Ajuntament de Palafrugell i
la societat ALNIS S.C amb CIF:J17779695, per a l’execució de l’actuació 2.1:
“Treballa’t pel teu futur” dins el marc de treball als barris 2011.
El lloguer del local puja a l'import de 8.758,80 euros anuals, IVA inclòs (729,90 euros
mensuals IVA inclòs), a càrrec de la partida 20.231.20200 “Despeses Lloguer Local Pla
de Barris” del pressupost de 2012 . Les despeses de llum i aigua no estan incloses en
el preu del lloguer.
No caldrà constituir fiança per part de l'Ajuntament de Palafrugell, però a la signatura
del contracte es realitzarà un ingrés de les dues primeres mensualitats (gener i febrer
2012).
La durada del contracte serà de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012,
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sense perjudici del que disposa l'apartat següent.
L'Ajuntament es compromet a retornar el local en les mateixes condicions en que se li
ha entregat.. Així mateix, el termini màxim per desallotjar el local serà fins el 31 de
gener de 2013, sense cost econòmic de cap tipus.
Facultar el 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.

12. SERVEIS MUNICIPALS
12.1. OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
Vista la instància núm. 1015 de data 24 de gener d’enguany, presentada per la
senyora M. GRÀCIA TORRENT I BORRELL sol·licitant autorització per una durada de
quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d’expositors verticals davant
del seu establiment anomenat ARTIF-FLORA situat al carrer de Les Poues, 1 de
Llofriu i ocupant una superfície de 3 ml.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’expositors verticals,
a favor de :
CONTRIBUENT:
M.GRÀCIA TORRENT BORRELL
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:

GENÍS I SAGRERA, 22 – 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L'OCUPACIÓ:

DE LES POUES, 1 – 17124 LLOFRIU

TELÈFON:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUPERF.

Taxa OVP

Anual

Expositors verticals 3 ml.

TARIFA

TOTAL

25,30 €

75,90 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 75,90 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins
el 31 de juliol d’enguany, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local. Si transcorregut aquest termini
no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute serà exigit via constrenyiment amb
els recàrrecs, interessos de demora i costos.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
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1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

13. RENDES
13.1. EXACCIONS - RECLAMACIONS
13.1.1. RECLAMACIÓ XAVIER SERRA CABALLERO. APROVACIÓ D'INGRESSOS
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INDEGUTS TAXA RETIRADA GRUA
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 65/12 de data 25 de gener de 2012, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del Senyor XAVIER SERRA
CABALLERO, en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 29 de
novembre de 2011 corresponent al vehicle matrícula -4170-DPK.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor XAVIER SERRA
CABALLERO, tal com segueix a continuació:
Núm. expedient
1225/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

Matrícula
-4170-DPK

Import
98,80€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada, als departaments de
Tresoreria i Policia Local.

13.1.2.
RECLAMACIÓ.
VARIS APROVACIÓ
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA

QUOTA

REDUÏDA

TAXA

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a
efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents
immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00 €.
b)Quotes reduïdes
c)Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 12 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
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d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
Registre
1268
1208
1307
1178

Núm. pòlissa DNI

Titular

Import

4462127
4468014
4474698
4472926

AMORÓS PROS ENRIC
CABRERA COR´TES MANEL
MARTÍNEZ GARCIA PILAR
MIQUEL GOU MARIA

41,40€
41,40€
41,40€
41,40€

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

213.1.3. RECLAMACIÓ ROSER MANENT SOL. Nova liquidació Aigua 2011/03.
Estimació.
Vist l’informe emès per SOREA, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 131, de
data 4 de gener de 2012, que diu textualment:
“En contestació a l´ instància de data 2 de desembre de 2011, referent a la reclamació
a nom de MANENT SOL ROSER, del c/. del Coral n. 6 de Llafranc (Palafrugel)l, els
informem:
Que s´ han facturat 1.975 m3 en la liquidació del període 2010/03 quan s´ haurien de
haver facturat 185 m3 degut a un error de lectura del comptador . Procedim a fer el
càlcul que correspondria a la nova liquidació del període establert.
Adjuntem nou càlcul de la facturació amb lectura real:
2011/03
- lectura errònia 9.417 lectura correcta 7.627
- facturats 1.975m3 i s´ haurien d’´ haver facturat 185m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut corresponent a la liquidació
2011/03 per un import de 7.582,44 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

4459620
2011/03
FACTURACIÓ ERRONEA
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Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT

INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a 26/08
1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

m3. Fact
1
30
30
1915
1975
1
1
1975
1
25,00%
8%
18%

tarifes
7,2
0,3615
0,6500
1,0863

21
17
1336
0
9
7
585
1975
8%

0,3999
0,8472
2,118
0
0,4179
0,8854
2,2135

TOTAL CANON
TOTAL

1,83
0,40
0,1128
34,5

import
7,20 €
10,85 €
19,50 €
2.080,26 €
2.110,61 €
1,83 €
0,40 €
222,78 €
34,50 €
527,65 €
187,25 €
0,33 €
3.092,55 €
8,40 €
14,40 €
2.829,65 €
3,76 €
6,20 €
1.294,90 €
4.157,30 €
332,58 €
4.489,89 €
7.582,44 €

FACTURACIÓ ERRONEA
7.582,44 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

4459620
2011/03
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact
tarifes
import
1
7,2
7,20 €
30
0,3615
10,85 €
30
0,6500
19,50 €
125
1,09
135,79 €
185
166,13 €
1
1,83
1,83 €
0
0,40
0,00 €
185
0,1128
20,87 €
1
34,5
34,50 €
25,00%
41,53 €
8%
15,54 €
18%
0,33 €
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TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
minim 30/07 a 26/08
1º tram
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

30
24
131
0

0,4
0,85
2,12
0

288,33 €
12,00 €
20,33 €
277,46 €
0,00 €

0

0,4236

0,00 €

185
8%

TOTAL CANON
TOTAL

309,79 €
24,71 €
334,57 €
622,90 €

FACTURACIÓ CORRECTA
622,90 €
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a SOREA.

13.1.4. RECLAMACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS EXEMPCIÓ IBI 2012.Aprovació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 670 de data 16 de gener de 2012,
presentada pel senyor ANTONIO VILA CASAS, en nom i representació de la
FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS (G58468125), carrer Ausias Marc, 20,pr., 08010
Barcelona, on sol·licita la declaració d’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana per a l’any 2012 de la finca del carrer Begur, 22, TODOS,
referència cadastral 3808129EG1430N0001BL, al·legant que la seva representada és
una entitat sense fins lucratius i que està acollida al règim fiscal especial regulat al
Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre
Vist l’article 12 i 15 del Títol II 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 12. Rendes no subjectes a retenció.
Les rendes exemptes en virtut d'aquesta Llei no estan sotmeses a retenció ni ingrés
acompte. Reglamentàriament, s’ha de determinar el procediment d'acreditació de les
entitats sense finalitats lucratives a efectes de l'exclusió de l'obligació de retenir.
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.
Vist el certificat emès pel Departament de Gestió de l’Agència Tributària, de data 11 de
gener de 2012, vàlid des de la data d'emissió i fins al 31/12/2012 , on s'acredita que la
Fundació Privada Vila Casas s'acull a l'opció per a l'aplicació del règim fiscal especial
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regulat al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció per l’any 2012, en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana, de la finca del carrer Begur, 22, TODOS, referència
cadastral 3808129EG1430N0001BL.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció.

13.1.5. RECLAMACIÓ CENTRE PRATS DE LA CARRERA EXEMPCIÓ IBI 2012.Aprovació
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1044 de data 24 de gener de
2012, presentada per la senyora ISABEL CASTELLO I MASSÓ , demanant la
declaració d’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de
l’any 2012 en relació a la finca del carrer Clavé 33 TODOS, referència cadastral
3307110EG1430N0001EL, a nom de BISBAT DE GIRONA, al·legant que es tracta
d’un centre docent que ha subscrit un concert educatiu amb l’Administració.
Vist l’article 62.2 a) Exempcions del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits,
totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat.
Vist el certificat emès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pel curs 2011-2012, de data 29/11/2011, en el qual figura el Centre Prats de la Carrera
i que a efectes de l’impost consta com a titular BISBAT DE GIRONA, com a centre
privat concertat, i atès que el concert educatiu que manté amb l’Administració té
caràcter temporal i per tant l’exempció no ha de tenir un caràcter permanent.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció per l’any 2012, en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana de la finca del carrer Clavé 33 TODOS, referència
cadastral 3307110EG1430N0001EL.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea d’Intervenció.
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13.1.6. RECLAMACIÓ ISOLAR PROIN SL DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI
RÚSTICA.- Desestimació
Vista la instància amb número de registre d'entrada 856 presentada en data 19 de
gener de 2012 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 les liquidacions d'IBI rústica núm. 527921/10 i 527920/11, en relació a
la finca amb referència cadastral 17124A004000650000SM, 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 es donarà trasllat del seu recurs al Centre de
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària a Girona, i que un cop aquest organisme el
resolgui, si s'escau, l'Ajuntament farà la modificació que calgui en les liquidacions
recorregudes.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i
oportuns.

13.1.7. RECLAMACIONS
ESTIMAR PETICIO

a l’Àrea d’Intervenció, als efectes

BENAZZA NAIMA AL·LEGACIONS SERVEI DE GRUA

Vist l'acord pres a la resolució de l'alcaldia núm. 58297 de data 12 de gener de 2012,
on s'estima l'al·legació presentada per la senyor BENAZZA, NAIMA en relació a
l'expedient núm.: 2011/00058297 contra la denúncia formulada per infracció de l'article
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94.2D – de RGC Reglament General Circulació, per: Estacionar el vehicle en una zona
senyalitzada per l'ús de minusvàlids.
Vist que en data 28 d'octubre de 2011, la interessada va fer efectiu l'import del servei
de grua amb el número d'expedient 1.130/2011 a la caixa de la policia local.
Atès que es comprova que la senyora BENAZZA, NAIMA no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora BENAZZA,
NAIMA, per un import de NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS---------98,82 Euros-------en concepte de Taxa per retirada de vehicles.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la Tresoreria Municipal.

13.1.8. RECLAMACIONS
INDEGUTS

VARIS CONTRIBUENTS DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de Recaptació
Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, que
es detallen a continuació:
COGNOMS I NOM

CONCEPTE

IMPORT

JUANOLA GIRALT, JOAN

Ingrés en excés

11,84 €

SAIS GONZÁLEZ, RAUL

Ingrés en excés

2,74 €

BUHLER RETOR, ALFRED

Ingrés en excés

8,19 €

PONT PONSATI, JOAN

Ingrés
en
excés 37,64 €
devolució d'hisenda

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

DNI

60,41 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, per als efectes que corresponguin.

13.1.9. RECLAMACIÓ. SANDRA VEGA DURÁN SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ CURS
FORMATIU CUINA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.247 de data 27 de gener del
2012, presentada per la senyora SANDRA VEGA DURÁN, per la qual sol.licita la
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devolució del rebut pagat número 529860 corresponent a l’exercici 2012 en concepte
de Preu Públic cursos al centre municipal d’Educació del mòdul formatiu Hivern cuina
de baix cost, al.legant que no podrar assistir al curs perquè li ha sortit una oportunitat
de feina.
Vist l’informe emès per la cap de l’Àrea d’Educació de data 2 de febrer de 2012, el
qual diu textualment:
Atès que aquest curs de 10 sessions va començar el dia 18 de gener
Vist que la senyora Vega va comunicar que ha trobat feina i no pot compaginar els
horaris, de manera que es donava de baixa, el dia 26 de gener
Atès que tots els alumnes estan informats d’aquesta normativa : “ En cas que per
alguna circumstància personal volguéssiu cancel.lar la inscripció cal que, abans de 8
dies naturals des de l’inici del curs, ho comuniqueu per escrit de l’Àrea d’Educació o a
la següent adreça electrònica: cursosadults@palafrugell.net. En cas contrari constareu com
a alumnes del curs i l’Ajuntament procedirà a exigir el deute.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora SANDRA
VEGA DURÁN, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any

Núm. rebut Concepte

2012

529860

Curs Mòdul formatiu
cuina baix cost

Titular

Import

Hivern Vega Durán Sandra 50,00 €

Segon.-Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’educació i recaptació.

13.1.10. RECLAMACIÓ
DESETIMAR

KHADIJA ARRACH BAIXA REBUTS LLAR D'INFANTS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 18758 de data 27 de desembre de 2011
presentada pel senyor ABDELHADI MASSE, en el seu propi nom, i en nom de la
senyora KHADIJA ARRACH, sol·licitant l’anul·lació dels rebuts a nom dels mateixos,
al·legant l’impossibilitat de pagar-los.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 26 de gener de 2012, que diu el
següent: “
Les notificacions de les liquidacions, corresponents a la llar d’infants, les quals van ser
notificades als interessats. Les notificacions executives de les liquidacions s’ha
practicat en data 09/11/2011.
L'article núm. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, estableix el següent: El recurs de reposició s’ha d’interposar
dins el termini d’un mes comptat de l’endemà de la notificació expressa de l’acte la
revisió del qual se sol·licita o al de finalització del període d’exposició pública dels
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012

28

Ajuntament de Palafrugell

corresponents padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.
L'article núm. 75 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el següent: Els
deutes tributaris només es poden condonar en virtut de llei, en la quantia i amb els
requisits que s’hi determinin.”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per ser improcedent la condonació i extemporània la
presentació del mateix, continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i la Tresoreria
Municipal.

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

Import

Text lliure

2012 10 336 46200

1.258,00

AGUSTI SOLES LLUIS. 9000 QUADRIPTICS
PROMOCIO SA PEROLA ARXIU MUNICIPAL (AR)

2012 21 150 61905

6.601,58

SANTI AVELLI SL. OBRA CIVIL. SUBSTITUCIO
CANONADA IMPULSIO CARRER TRES PINS DE
CALELLA (AS)

2012 71 155 21000

5.209,92

JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE SL.
SUBMINISTRAMENT ARBRAT PER REPOSICIO
EXERCICI 2012 (AS)

TOTAL RELACIO

13.069,50

14.2. CONVENI COL·LABORACIÓ CLUB VELA CALELLA 2012. APROVACIÓ
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell, Institut de Promoció
Econòmica i el Club Vela Calella, per a la col·laboració en l’organització de l’Euro
Master Laser Cup 2012.
Atès que d’acord amb el redactat proposat del conveni l’Ajuntament atorga una
subvenció d’import 2.000 euros a favor del Club Vela Calella a càrrec de l’aplicació
pressupostària 10.924.48901 del pressupost de despeses 2012.
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2012

29

Ajuntament de Palafrugell

Atès la singularitat de l’activitat que es subvenciona es justifica la concessió directa de
la subvenció mitjançant conveni segons l’establert a l’article 22.2 de la Llei 38/2003
General de Subvencions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Club Vela Calella per
a la col·laboració en l’organització de l’Euro Master Laser Cup 2012.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

14.3. RECONEIXEMENT DE DESPESA.- APROVACIÓ
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/5 per un import
de CENT SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (179.389,08 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 11 920 22400 28.899,34

AXA SEGUROS GENERALES SA. POLISSA
17196904 DE
RESPONSABILITAT CIVIL
AJUNTAMENT 2012 (SG)

2012 11 920 22400 12.935,45

AXA SEGUROS GENERALES SA. POLISSA
17196962
EDIFICICI AJUNTAMENT QUOTA
ANUAL (SG)

2012 11 920 22100 3.641,97

ENDESA
ENERGIA
CONSUMS ENERGIA
DESEMBRE 2011

XXI.
FACTURACIO
ELECTRICA MES DE

2012 33 321 22100 923,36

ENDESA
ENERGIA
CONSUMS ENERGIA
DESEMBRE 2011

XXI.
FACTURACIO
ELECTRICA MES DE

2012 71 165 22100 22.088,19

ENDESA
ENERGIA
CONSUMS ENERGIA
DESEMBRE 2011

XXI.
FACTURACIO
ELECTRICA MES DE

2012 73 430 22100 303,03

ENDESA
ENERGIA
CONSUMS ENERGIA
DESEMBRE 2011

XXI.
FACTURACIO
ELECTRICA MES DE

2012 71 155 22712 110.597,81 PERE GIRALT SAGRERA SA. CONTRACTE
MANTENIMENT VIALS MES DE GENER 2012
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TOTAL RELACIÓ

179.389,08

14.4. CONVENI COL·LABORACIÓ 2012 GRUP DE FESTES PRIMAVERA.
APROVACIÓ
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugel i el Grup de Festes
Primavera per a l’organització de les 48 festes de Primavera de Palafrugell.
Atès que d’acord amb el redactat proposat del conveni l’Ajuntament atorga una
subvenció d’import 67. 250 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 41.331.48901
del pressupost de despeses 2012.
Atès la singularitat de l’activitat que es subvenciona es justifica la concessió directa de
la subvenció mitjançant conveni segons l’establert a l’article 22.2 de la Llei 38/2003
General de Subvencions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Grup de Festes
Primavera per a l’organització de les 48 festes de Primavera de Palafrugell (any
2012).
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

14.5. CONVENI COL·LABORACIÓ CARROSSAIRES ANY 2012. APROVACIÓ
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugel i l’Associació de
Carrossaires de Palafrugell per a l’ocupació de la nau polivalent situada al carrer
Cementiri durant l’any 2012.
Atès que d’acord amb el redactat proposat del conveni l’Ajuntament atorga una
subvenció d’import 4.700 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 41.331.48901 del
pressupost de despeses 2012.
Atès la singularitat de l’activitat que es subvenciona es justifica la concessió directa de
la subvenció mitjançant conveni segons l’establert a l’article 22.2 de la Llei 38/2003
General de Subvencions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de
Carrossaires de Palafrugell per a l’ocupació de la nau polivalent situada al carrer
Cementiri durant l’any 2012.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.
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PROPOSTES URGENTS
CONTRACTACIÓ
VISTA A RESCATADORES SL DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE SOCORRISME I VIGILÀNCIA A LES PLATGES I DENEGACIÓ DE SUSPENSIÓ
DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DE 26 DE GENER DE 2012.- Aprovació.Atès que el dia 7 de febrer de 2012, registre d’entrada 1754, la representant legal de
RESCATADORES SL ha interposat recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació del
contracte de socorrisme i vigilància a les platges del municipi de Palafrugell, al
entendre que l’adjudicació no està motivada ni justificada des d’un punt de vista tècnic.
Atès que així mateix sol.licita vista de l’expedient complet així com de l’informe tècnic
motivador de la puntuació, d’acord amb els criteris de valoració del concurs, així com
que se suspenguin els efectes jurídics de l’adjudicació.
Atès que no es justifica l’empresa recurrent a efectes de suspensió de l’executivitat de
l’acord d’adjudicació, que ens trobem en un supòsit de nul.litat de ple dret de l’article
62 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, ni tampoc ha acreditat que
concorri un perjudici de difícil o impossible reparació, pel que ha de primar l’interès
públic municipal en joc, de continuïtat i regularitat en la prestació del servei de
socorrisme i vigilància de les platges.
Atès el que estableix el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar vista a l’empresa RESCATADORES SL, de l’expedient complet, del
contracte de serveis de socorrisme i vigilància de les platges, així com de l’informe
tècnic de valoració del secretari de la Corporació, el dia 27 de febrer de 2012, a les
10.00 hores, a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Palafrugell (carrer Cervantes,
16 – 17200 Palafrugell, TAG responsable Pere Sala Cornell).
Segon.- Denegar la petició de suspensió de l’acord d’adjudicació del contracte dels
serveis de socorrisme i vigilància a les platges del municipi de Palafrugell, adoptat per
la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2012, ja que no s’ha acreditat que ens
trobem en un supòsit de nul.litat de ple dret de l’article 62 de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999, ni tampoc ha acreditat que concorri un perjudici de difícil
o impossible reparació, pel que ha de primar l’interès públic municipal en joc, de
continuïtat i regularitat en la prestació del servei de socorrisme i vigilància de les
platges.

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