Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE
FEBRER DE 2012
Núm.: JGL2012/7
Dia i hora: 16/02/2012 09:00:00
Lloc: 16/02/2012 09:00:00
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 les nou del matí el dia 16 de febrer de 2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior corresponent al dia 9 de
febrer de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Corporació, i s'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 190/08 I ANNEX. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 30 de gener de 2012, amb registre d’entrada
número 1278/12, pel senyor Jöel Lloret, en representació del senyor Jean Alain
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Colombier, sol·licitant la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a l’acord de junta de Govern Local de data 2 de juliol
de 2010.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 7 de febrer de
2012.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 2 de juliol de 2010
es va aprovar la transmissió de la llicència d’obres corresponent a l’expedient número
190/08, i tots els annexes derivats a favor del senyor Jean Alain Colombier,
condicionada al previ dipòsit, per part d’aquest, a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament, de la quantitat total de 6.000 € en concepte de garantia per la correcta
reposició de les obres d’urbanització, import corresponent a les condicions establertes
a la llicència amb número d’expedient 190/08 aprovada en data 4 d’abril de 2008
(3.000 €) i a la llicència amb número d’expedient Annex 190/08 aprovada en data 23
de gener de 2009 (3.000 €).
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000 €, ingressada pel senyor Jean Alain Colombier a la Tresoreria
Municipal en data 29 de juliol de 2010 per la correcta reposició de les obres
d’urbanització, condició per la qual es va dipositar la garantia esmentada i que es
reflecteix a l’acord de la Junta de Govern Local en data 2 de juliol de 2010.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 30 de gener de 2012, amb registre
d’entrada número 1278/12, pel senyor Jöel Lloret, en representació del senyor Jean
Alain Colombier, sol·licitant la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a l’acord de junta de Govern Local de data 2 de juliol
de 2010, 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 al senyor Jöel Lloret, en representació del senyor
Jean Alain Colombier i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 254/06. DEVOLUCIÓ GARANTIA.-Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 244/12, de data 7 de febrer de 2012, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat Estrabau, S.A., en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 254/06, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 10 d’agost de 2006 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
situat al carrer Tarongeta número 105 i Sant Isidre número 9-11, a Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 6 de febrer de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 3 d’octubre de 2006
per la societat Estrabau, S.A., per garantir la correcta reposició de les obres
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d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 254/06, 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 Estrabau, S.A. i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.3 EXPEDIENT 107/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.-Aprovació.Vista la instància presentada en data 23 de gener de 2012, amb registre d’entrada
número 990, per la senyora Maria Martí Olives, sol·licitant la devolució de la garantia
de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 107/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 25 de març de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 7 de febrer de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 1 d’abril 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 23 de gener de 2012, amb registre
d’entrada número 990, per la senyora Maria Martí Olives, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 107/11, 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 Maria Martí Olives i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.4 EXPEDIENT 210/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 7 de setembre de 2011, amb registre d’entrada
número 13164/11, per la societat Stop Self, S.A., amb CIF número A-17.053.539,
sol·licitant la devolució de la garantia de 6.000€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 210/11,
concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 6 de maig de 2011.
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Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 9 de febrer de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 19 de maig 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 7 de setembre de 2011, amb
registre d’entrada número 13164/11, per la societat Stop Self, S.A., amb CIF número
A-17.053.539, de devolució de la garantia de 6.000€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 210/11,
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 societat Stop Self, S.A., i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.5 EXPEDIENT 513/07-DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 2 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 1492, pel senyor Alvaro Ovejero Garcia, en representació de la societat
Dovena Invest, S.L., amb CIF número B-64.585.672, 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 513/07, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 14 de desembre de 2007.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 13 de febrer
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 16 de gener de 2008
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 2 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 1492, pel senyor Alvaro Ovejero Garcia, en representació de la
societat Dovena Invest, S.L., amb CIF número B-64.585.672, 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 513/07, 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 al senyor Alvaro Ovejero Garcia, en representació de la
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societat Dovena Invest, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

3. CONTRACTACIÓ
3.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES
DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PAVELLÓ D'ACCÉS A LA NOVA SEU DEL
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL - FASE IV.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació de serveis mitjançant procediment
negociat sense publicitat, per a la direcció d'obres del projecte executiu del pavelló
d'accés a la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell – Fase IV, Exp. E05/2008,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de 15-01-2010 a OP
(TEAM) SCP, NIF: B-63755102, amb domicili al Passeig de la Bonanova, 9 ppal. 1ª
(08022) BARCELONA.
Vistos els informes favorables que han emès els senyor Interventor de Fons i el Cap
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 1.632, 92.- 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 OP (TEAM) SCP, i a l'àrea de Tresoreria d'aquest
Ajuntament.

3.2 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA DE
CAN MARIO COM A NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL FASE V.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació de serveis mitjançant procediment
negociat sense publicitat, per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació de la
fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell –
Fase V, Exp.E09/2010, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de
18 de juny de 2010 a OP (TEAM) SCP, NIF: B-63755102, amb domicili al Passeig de
la Bonanova, 9 ppal. 1ª (08022) BARCELONA.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor interventor de Fons i el Cap 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 :
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Primer.- RETORNAR la garantia de 2.560,00.- 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 OP (TEAM).

3.3 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA DE
CAN MARIO COM A NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL FASE 6.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació de serveis mitjançant procediment
negociat sense publicitat per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació de la
fàbrica modernista de Can Màrio com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell,
Fase VI, Exp E07/2010, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local
de dia 11 de juny de 2010, a OP (TEAM) SCP, NIF: B-63755102, amb domicili al
Passeig de la Bonanova, 9 ppal. 1ª (08022) BARCELONA.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor interventor de Fons i el Cap 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 2.805,00.- 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'ingrès.
Segon.- Notificar aquest acord a OP (TEAM).

3.4 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LAVABOS
PER AL PATI DE P4-P5 DEL C.E.I.P. BARCELÓ I MATAS.- Aprovació.Atès el projecte bàsic i executiu redactat per Arquitectura Ferrés Marcó, S.L.P. (Ref.
E04/2011), per a la construcció de lavabos per al pati de P4-P5 del C.E.I.P. Barceló i
Matas (Fase I) al carrer Pals, 75 de Palafrugell.
Atès que es demanen pressupostos a les empreses: ANEMCO S.L. Construccions i
Promocions, Construccions DIEYLI Costa Brava S.L. i LEINAD 2001.
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 :
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Primer.- Aprovar l'inici del contracte menor per a la construcció de lavabos per al pati
de P4-P5 del C.E.I.P. Barceló i Matas (Fase I), al carrer Pals, 75 de Palafrugell,
convidant a tres empreses que presentin pressupostos i com a data límit per presentar
la proposta el dia 6 de març de 2012, a l'Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
• ANEMCO SL. Construccions i Promocions.
• Construccions DIEYLI Costa Brava S.L.
• LEINAD 2001.
Segon.- El preu de licitació és de vint-i-tres mil cent setanta-un euros i vuitanta-vuit
cèntims (23.171,88 €) Iva inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució de les
obres de quinze dies.

3.5 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LES OBRES D'ADEQUACIÓ I
ENJARDINAMENT DEL POBLAT IBÈRIC DE SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA I
ORDENACIÓ D'ÚS PÚBLIC DE L'ENTORN, FASE II.- Aprovació.Es dona compte de l'expedient de contractació d'obres mitjançant procediment
negociat sense publicitat per a les obres d'adequació i enjardinament del poblat ibèric
de Sant Sebastià de la Guarda i ordenació d'ús públic de l'entorn, Fase II, Exp
E11/2007, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern el dia 8 de maig del
2009, a JARDINERIA ROSÉS AMETLLER, SL, NIF: B-17586165, amb domicili al
carrer Constància, 10 (17200) PALAFRUGELL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 8.251,36.- 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 JARDINERIA ROSÉS AMETLLER SL.

3.6 CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT PAPER TIMBRAT.Revocació de l'acord de Junta de Govern Local de 2.2.12 i nova adjudicació.Atès que s'han consultat diverses ofertes en el mercat específic del paper timbrat,
essent l'oferta més avantatjosa la de GRÁFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLÉS SL,
ofertant 30.000 fulls de paper a dues tintes, 90 grams/m2.
Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contracte menor
de subministrament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local del dia 2 de febrer de
2012 en que es feia una primera adjudicació del contracte de subministrament de
paper timbrat, que prenia com a referència un preu unitari per 200.000 fulls de paper.
Segon.- Adjudicar a l’empresa GRAFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLÉS SL, CIF:
B60422128, el subministrament de 30.000 fulls de paper a dues tintes, 90 grams/m2,
amb un termini de lliurament màxim de 48 hores, pel preu unitari de 0,01985 euros,
total 595,50 euros més el 18% d'IVA = 702,69 euros.
Tercer.- Atesa l'escassa quantia del contracte, no caldrà dipositar garantia definitiva
aquí

3.7 CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA
SENYALITZACIÓ VIÀRIA HORITZONTAL DE LA XARXA URBANA DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant el procediment obert, del
concurs, tramitat per l’adjudicació dels Serveis de manteniment de la senyalització
viària horitzontal de la xarxa urbana del municipi de Palafrugell, pel preu màxim anual
de 20.300 euros, IVA inclòs, i vista l'acta d'obertura de les proposicions, de la qual
resulta que s'han presentat les següents empreses:
• SEVICA SL
• TEMAVIAL
• GIROD
• SEÑALIZACIONES JICA
• PACASA
• API MOBILIDAD
• MARCAS VIALES
• BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS
• PROSEÑAL
• FERRROSER INFRAESTRUCTURAS
• SETRAFIC/ROMEPARK
• CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
• CROSSBASA
Vist l'informe emès pel Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Palafrugell, del dia
18 de gener de 2011, que literalment diu:
D'acord amb allò previst al punt 10 del " Plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant licitació
oberta del servei de manteniment de la senyalització viària horitzontal de la xarxa
viària urbana del municipi de Palafrugell", aquesta Prefectura, revisat el contingut de
les propostes de les 13 empreses admeses reglamentàriament a la convocatòria del
concurs, us informa el següent:
Que pel còmput i valoració final d'aquest informe proposta s'han seguit estrictament
els criteris objectius de valoració que estableix el punt 10.
Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012
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Que l'apartat " menor preu", amb una valoració màxima de 35 punts, donada la
inexistència d'uns preus de referència al plec de condicions, s'ha optat per calcular la
mitja aritmètica de la totalitat dels preus ofertats. Per una valoració més adequada a
les necessitats reals de la població, s'han escollit com a criteris de referència per a la
valoració econòmica, les següents marques vials contemplades a la licitació; Ml línia
de 10 cm ( codi 1.1), Ml línia de 50 cm. ( codi 1.2), M2 de sabrejats ( codi 1.4) i Ud.
Stop 1,6 m. ( codi 3.1). La suma d'aquests quatre conceptes va significar el passat any
2011, el 90 % de la facturació total en el manteniment de la senyalització horitzontal
en aquest municipi. Cada concepte ha estat valorat de forma independent. La
valoració dintre de cada concepte s'ha fet de forma proporcional als preus ofertats;
prenent com a base els preus mitjans, s'han establerts uns trams de valoració de les
propostes, proporcionals a l'augment o disminució respecte d'aquests preus mitjans .
El menor preu en cada concepte ha estat valorat amb un màxim de 35 punts, els preus
mitjans han estat valorats amb 17,5 punts, i el preu més alt ha estat valorat amb 8, 75
punts. Per obtenir el resultat global de la valoració d'aquest apartat s'han sumat la
puntuació obtinguda en cada concepte i el resultat final s'ha dividit entre quatre.
Pel que fa a l'apartat " termini de garantia/ resistència qualitat de la pintura", s'ha partit
de la base de la garantia mínima contemplada al plec de condicions, i s'ha valorat de
forma independent els dos conceptes més significatius, quan a la seva repercussió en
els treballs de manteniment de la senyalització horitzontal; la pintura de doble
component i la pintura acrílica antilliscant en carrers de tipus A ( aglomerat asfàltic i
formigó asfàltic, els més comuns a la vila). La oferta de garantia en la pintura de doble
component ha estat valorada fins a un màxim de 10 punts, la garantia de la pintura
acrílica en carrers de tipus A, la més utilitzada, fins a un màxim de 15 punts. Les
empreses que han ofert el mínim de garantia establert al plec de condicions per a la
pintura acrílica en paviment tipus A, han estat valorades a un mínim de 7,5 punts,
quantitat que s'ha anant augmentat de forma proporcional a l'ampliació d'aquest
període de garantia, fins arribar al màxim de puntuació dalt esmentat, atorgat a les
empreses que han ofert la màxima garantia. En la garantia en la pintura de doble
component, donada la inexistència d'un mínim de sortida, s'ha valorat amb 5 punts la
proposta amb menys període de garantia i, per la resta de propostes s'han valorat de
forma similar a la garantia de la pintura acrílica.
A l'apartat " equip humà superior a tres persones establertes al plec", s'ha atorgat una
puntuació mínim de 5 punts a les empreses que han ofertat l'equip humà mínim
contemplat al plec, i s'ha valorat amb un punt d'increment cada equip humà complet
( 1 oficial i dos operaris) superior a l’establert, fins a un màxim de 10 punts, que
correspon a una oferta de 6 equips.
A l'apartat " equip de màquines superior a les tres establertes al plec", s'ha seguit el
mateix criteri que a l'apartat anterior.
En l'apartat de "millores", donada l’heterogeneïtat de les millores ofertades, s'ha optat
per establert tres criteris diferenciadors, valorats cadascú amb un màxim de 5 punts ;
millores amb un contingut econòmic quantificable, millores de contingut tècnic, i altres
millores. En el primer del criteris, millores amb contingut econòmic quantificable, s'ha
atorgat la màxima puntuació, 5 punts a la empresa que ha ofert la millora econòmica
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més important, valorant-se la resta de propostes de forma proporcional en relació amb
la oferta més avantatjosa. En l'apartat " millores tècniques, només s'han valorat les
més significatives, valorant-se amb la màxima puntuació les empreses que han
presentat més d'una proposta. En l'apartat "altres millores", s'han valorat amb 3 punts
les dues empreses que han acreditat la contractació d'un mínim de personal amb
minusvàlides superior al legalment establert.
Atès que de l'ordre resultant de la suma total de les puntuacions obtingudes, tal i com
queda reflectit al quadre sinòptic adjunt, es desprèn que l'oferta que ha obtingut la
millor puntuació, i que compleix el requisit de puntuació mínima superior a 60/110
establert a la clàusula 10 del Plec ( 85,6 punts) és l'empresa SEVICA S.A.,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEVICA SL 85,6 punts sobre 100
TEMAVIAL 81,6 punts sobre 100
GIROD 77,7 punts sobre 100
SEÑALIZACIONES JICA 73,0 punts sobre 100
PACASA 70,25 punts sobre 100
API MOBILIDAD 67,25 punts sobre 100
MARCAS VIALES 63,4 punts sobre 100
BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS 62,7 punts sobre 100
PROSEÑAL 60,9 punts sobre 100
FERRROSER INFRAESTRUCTURAS 59,45 punts sobre 100
SETRAFIC/ROMEPARK 58,35 punts sobre 100
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 54,95 punts sobre 100
CROSSBASA 49,2 punts sobre 100

Aquesta Prefectura proposa com a adjudicatària del Servei de manteniment de la
senyalització viària horitzontal de la xarxa viària urbana del municipi de Palafrugell a
l'empresa SEVICA S.A.
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 de manteniment de la senyalització viària horitzontal de la xarxa urbana
del municipi de Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquest contracte a SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA
SEVICA SA), amb CIF número A59622977, domiciliada al carrer Primer de Maig, nau
20 (08160) de Montmeló, apartat de correus 64, representada pel senyor Juan Reyes
Linares Linares, per una despesa màxima anual de 20.300 euros, IVA inclòs, a càrrec
de la partida pressupostària 81 130 22004 “material vialitat i circulació”, pels preus
unitaris que consten desglossats a la plica presentada.
Durant el primer any de contracte no hi haurà revisió de preus.
Aquest contracte tindrà vigència de quatre anys i dues pròrrogues, màxim sis anys
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(4+1+1), a partir del dia 27 de maig de 2012.
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.
,
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 832,3 euros (5% de 20.300 euros, IVA exclòs), per garantir el servei del
contracte, així mateix haurà d’efectuar el pagament, a la Tresoreria Municipal, de la
quantitat de 26,88 €, 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.

4. SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
TORROELLA, 85 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el passat 10 de gener de 2011, l'Inspector de la via pública i activitats de
l'Ajuntament de Palafrugell, va emetre informe en què fa constar que el solar situat al
carrer Torroella, 85, presenta un estat d'abandonament i acumulació de residus,
ocasionant males condicions d'higiene i seguretat, afavorint la proliferació de plagues
d'insectes i altres animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns.
Atès que el dia 15 de febrer, se li torna a requerir que en el termini de 10 dies hàbils
ha de procedir a la netejar del solar.
Donat que el dia 7 d'abril de 2011 i segons reportatge fotogràfic on queda acreditat
que no s'ha donat compliment a les ordres d'execució imposades i que l'Àrea de
Serveis Municipals procedirà a l'execució subsidiària dels treballs de neteja del solar.
Atès que el 7 de febrer de 2012, l'Inspector de la via pública i activitats, ha emès
informe on s'ha observat el següents fets:
• Dos pous d'aigua oberts i de fàcil accés.
• Barraques en mal estat estructural.
• Acumulació d'estris i ferralla.
• Acumulació de vegetació i brutícia.
• La parcel·la no està tancada, fet que ocasiona que qualsevol persona pugui
accedir al seu interior i patir danys per les males condicions d'higiene i
seguretat. En el moment de la inspecció s'hi van detectar tres persones a
l'interior d'una de les barraques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Requerir a FINQUES FONTAJAU, perquè en el termini de 10 dies hàbils des
de la recepció d'aquest requeriment procedeixi a subsanar el tancament dels pous,
enderroc de les barraques, retirada de la ferralla i neteja de la vegetació i el tancament
de la parcel·la.
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.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA AL
CARRER ABAT ESCARRE, 22 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el passat dia 9 de febrer, el Tècnic de l'Àrea de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Palafrugell, ha emès informe que en el transcurs de les obres que
l'Àrea de Serveis Municipals està realitzant al camí dels Plans, consistents en
anivellació, compactació i reperfilat del camí i la cuneta de terra, s'ha trobat una
canalització que està abocant aigües residuals i que prové de la finca del carrer Abat
Escarre, 22.
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.
Atès que és urgent l'actuació de reposar i reparar la canalització d'aigües residuals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Requerir al senyor JOAN MOLINA GONZÁLEZ, amb domicili al carrer Abat Escarre,
22 (17200) PALAFRUGELL, perquè en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció
d'aquest requeriment procedeixi a la canalització i conexió a la xarxa d'aigües
residuals de la finca situada al carrer Abat Escarre de Palafrugell.

4.3 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL CONSELL
CATALÀ DE L'ESPORT, PER AL FINANÇAMENT DEL COBRIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA.- Facultar a l'alcalde per a la seva signatura.Atès el contingut del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
l'Esport i l'Ajuntament de Palafrugell, pel finançament de l'actuació de cobriment de la
pista poliesportiva (expedient 82.317/00).
Atès que els Serveis Territorials d'Esports, sol.liciten acord de la Junta de Govern
Local, conforme faculta a l'Alcalde-President a signar el present conveni.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Facultar a l'Alcalde-President de la Corporació, senyor Juli Fernandez Iruela, per a la
firma d'aquest conveni i de la resta de documents que calgui, relacionats amb la
tramitació d'aquest expedient administratiu.

4.4 ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER L'ANY 2012, DE
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA.- Aprovació.Vist l’escrit tramès per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació
de Girona, de data 17 de gener de 2012, a fi de formalitzar l’adhesió al Pla Agrupat de
Formació Contínua per l’any 2012, que promouen les esmentades entitats,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adherir-se al Pla Agrupat de Formació Contínua per l’any 2012, de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Girona.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a
l'Associació Catalana de Municipis i a la Diputació de Girona.

5. ACTIVITATS
5.1 TINENÇA TRES CAVALLS A FINCA PARATGE ROS POLIGON 7 PARCEL.LA
65.- Aprovació.Vista la sol.licitud presentada pel Senyor MARTÍ GIRONÈS SÁNCHEZ, de 01 de
febrer de 2012 amb número de registre d'entrada 1391, de possibilitats d'instal.lació
d'una activitat de tinença de tres cavalls per a ús lúdic, amb cobert i tanca segons la
normativa, a la finca situada al Paratge Ros, polígon 7, parcel.la 65 de Palafrugell.
Atès que es tracta d'una instal.lació per sota dels llindars de classificació ambiental
( annex III 11.1g Places d'equí, per sobre de 5 i fins a 50) segons la Llei 20/2009, del
04 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i situada en una
finca rústica compatible, d'acord amb la proposta de regulació emesa pels tècnics
municipals i aprovada per la Comissió de Govern de 19 de març de 2002.
Atès que segons l'article 242.3 del POUM, les construccions destinades a tinença
d'animals de fins a tres cavalls s'ajustaran als següents paràmetres:
• Serà una construcció a precari que quedarà vinculada a la necessària
autorització de la Junta de Govern Local, per poder tenir la possessió
dels animals.
• La construcció serà amb elements lleugers i desmuntables que
respectin l'entorn.
• Tindrà una superfície màxima de 8 m2 per animal, amb un màxim de 3
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mòduls que hauran de contituir una sola peça.
• Quan no es disposi de la propietat dels animals, s'haurà de desmuntar
la construcció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar al Senyor MARTÍ GIRONÈS SÁNCHEZ, la possessió de tres
cavalls a ubicar a la finca ubicada al Paratge Ros, polígon 7 parcel.la 65 de Palafrugell,
sempre que compleixi amb les següents disposicions:
1. La normativa sectorial aplicable, i molt especialment la relativa
als abocaments, gestió de les dejeccions i protecció dels
animals.
2. La normativa urbanística municipal vigent.
3. Els bons usos tradicionals.
4. La integració estètica amb l'entorn.
5. Les normes bàsiques de relació veïnal, evitant molèsties a
tercers.
6. La disposició de les autoritzacions necessàries d'altres
organismes (DARP), si s'escau.
Segon.- Pel que fa a les obres que s'hagin de realitzar, s'haurà d'obtenir la
corresponent llicència urbanística i ajustar-se a totes les condicions que els hi siguin
imposades.

5.2 CONCEDIR ÚLTIM TERMINI 1 MES IMPRORROGABLE PER PRESENTACIO
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA ACTIVITAT BAR-RESTAURANT-DISCOTECA
PTGE ALZINELLES SN, DAPIN SL.-Aprovació.Atès que mitjançant escrit de 24 de maig de 2011 se us comunicava l'obligatorietat
d'adaptació al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, de la vostra activitat de Bar- RestaurantDiscoteca, situada al paratge Alzinelles sn, crta Vella de Calella de Palafrugell.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2011 se us
concedia un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació d'adaptació al
citat Reglament 112/2010, de 31 d'agost, amb advertiment del tancament i clausura de
l'activitat i de la imposició d'una multa coercitiva de 1500 euros si no es presentava.
Atès que en data 17 d'octubre de 2011 amb número de registre de sortida 12554
aquesta administració us comunica que no es pot transmetre la llicència de l'activitat
de referència, atorgada per acord de Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 1993 a
la societat DAPIN SL, amb NIF A-58858267 cap a la societat MARINA NOCHE SL
amb NIF B-16690384, representada pel Senyor RAMON BORDAS DE TOGORES,
fins a la presentació de la documentació requerida pel compliment de l'adaptació al
Decret 112/2010, de 31 d'agost, i se us concedeix una ampliació del termini de 60 dies
hàbils per donar compliment a l'adaptació del citat Decret 112/2010, de 31 d'agost
d'espectacles públics i activitas recretives, contestant així les sol.licituds de 28 de
setembre de 2011 amb número de registre d'entrada 14702 i 14698.
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Vista la nova petició d'ampliació de termini de 60 dies hàbils, feta per la societat
MARINA NOCHE SL, de 29 de desembre de 2011, amb número de registre d'entrada
18943, per presentar la documentació justificativa de l'adaptació de l'activitat a la
normativa que li és d'aplicació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir un últim i improrrogable termini d'un mes a partir de la recepció del
present acord de Junta de Govern Local, a la societat Dapin sl, amb domicili al carrer
Muntaner, 240 3er 2a de Barcelona, titular de l'activitat de Bar-Restaurant-Discoteca,
ubicada al paratge Alzinelles sn de Palafrugell, i a la societat Marina Noche sl, amb
idèntic domicili que la primera, per la presentació de la documentació justificativa de
l'adaptació al Decret 112/2010, de 31 d'agost d'espectacles públics i activitats
recreatives, de l'esmentada activitat.
Segon.- Comunicar a les esmentades societats que transcorregut aquest termini
sense la presentació de la documentació requerida, s'iniciarà el tràmit pel tancament i
clausura de l'activitat el dia 28 de març de 2012 a les 9.00 hores del matí, i la imposició
d'una multa coercitiva de 1500 euros, en aplicació del punt segon de l'acord de Junta
de Govern Local de 15 de setembre de 2011.

6. ARXIU MUNICIPAL
6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNED I L'AJUNTAMENT PER
REALITZAR PRÀCTIQUES DEL CURS D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN
ARXIVÍSTICA.- Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració per part de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) per tal que els seus alumnes puguin realitzar
pràctiques del curs d'especialista universitari en arxivística a l'Arxiu Municipal de
Palafrugell.
Vist l'informe de l'arxivera municipal en el qual es manifesta l'interès d'acollir aquestes
pràctiques per tal d'avançar en tasques d'inventari de fons.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i la UNED, per la
realització de pràctiques del curs d'especialista universitari en arxivística a l'Arxiu
Municipal de Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.
Tercer:- Notificar aquest acord a l'Arxiu Municipal i a la UNED.
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6.2 DONACIÓ DE RODOLFO SERGIO CANDELARIA D'UN RECULL DE PREMSA I
FOTOGRAFIES SOBRE LA SEVA VIDA I OBRA.- Acceptació.Vista la sol·licitud del sr. Rodolfo Sergio Candelaria de donació a l'Ajuntament d'un
recull de premsa datat entre els anys 1965 i 2000 i de 1329 imatges referents a la
seva vida i obra.
Vist l'informe de l'arxivera municipal en el qual es manifesta l'interès de conservar
aquesta documentació i que el seu tractament es pot portar a terme amb
col·laboradors voluntaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar la donació d'un recull de premsa (1965-2000) i de 1329 imatges
sobre la vida i obra de Rodolfo Sergio Candelaria que ell mateix ofereix.
Segon.- Agrair molt sincerament a Rodolfo Sergio Candelaria la seva donació.

7.- ASSESSORIA JURÍDICA
7.1 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA ALTERADA, A L'ESPAI PÚBLIC SITUAT DAVANT L'HABITATGE
DEL CARRER PORT DE MALAESPINA NÚMERO 2-B, A TAMARIU.- Aprovació.Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2307/11 de data 29 de setembre de 2011, que
transcrita textualment, diu així:
“VIST el contingut del butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en
data 16 d’agost de 2011, segons el qual la senyora Ana Maria Pérez Martínez ha
portat a terme obres, sense la corresponent llicència municipal, en un espai públic
qualificat com a vialitat pública, corresponent a la vorera situada davant del número 2B del carrer del Port de la Malaespina, a Tamariu, consistents en la retirada de set
panots de la vorera i la plantació de set plantes.
ATÈS que del contingut de les dades que consten en aquest Ajuntament, la finca
situada al carrer del Port de la Malaespina número 2-B, a Tamariu, consta a nom del
senyor Martí Cirera Garriga i de la senyora Ana Maria Pérez Martínez.
ATÈS que aquesta ocupació es produeix sense títol ni autorització per part d’aquest
Ajuntament.
ATÈS el que estableixen els articles 201, 227 i 233.1 Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
ATÈS el contingut de l’article 273 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en
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relació als fets constitutius d’il·lícit penal, i l’article 319 del Codi Penal segons el qual
l’ocupació d’un espai públic pot constituir un delicte sobre l’ordenació del territori.
ATÈS l’article 53.k 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.
RESOLC:
Primer.- Requerir al senyor Martí Cirera Garriga i a la senyora Ana Maria Pérez
Martínez perquè amb un màxim de deu dies des de la recepció d’aquest requeriment,
deixin lliure i expedit l’espai públic que venen ocupant al carrer del Port de la
Malaespina davant del número 2-B, a Tamariu, deixant-lo a completa disposició de
l’Ajuntament de Palafrugell, portant a terme la restitució de la vorera al seu estat
anterior, fent-los l’advertiment que transcorregut aquest termini sense que ho hagin
portat a terme, ho executarà l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les
seves expenses, incoant-se el corresponent expedient sancionador.
Segon.- Comunicar al senyor Martí Cirera Garriga i a la senyora Ana Maria Pérez
Martínez que el fet d’actuar en un espai públic,podria constituir un delicte sobre
l’ordenació del territori, per la qual cosa aquesta administració es reserva el dret a
exigir les responsabilitats d’ordre penal en què hagin pogut incórrer..“
Atès que aquesta Resolució va ser notificada al senyor Martí Cirera Garriga i a la
senyora Ana Maria Pérez Martínez en data 6 d’octubre de 2011.
Atès que s’ha constatat que, tot i el temps transcorregut, el senyor Martí Cirera
Garriga i la senyora Ana Maria Pérez Martínez no han donat compliment a la totalitat
del contingut del requeriment, en el sentit que han retirat les plantes de la vorera,
restant pendent d’efectuar la reposició de les peces de panot de la mateixa, i havent
transcorregut en molt el termini concedit, per la qual cosa ho vol portat a terme
subsidiàriament l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès el que disposen els articles 96 i 98 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i l’article 8.1 f) 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.
Atès el que disposen els articles 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que estableix l’article 227 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.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 28/2003, 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.- Que per part de l’Àrea de serveis municipals o empresa en qui s’adjudiqui, es
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porti a terme l’execució subsidiària de les obres de reposició de la legalitat urbanística
alterada a l’espai públic situat davant l’habitatge ubicat al carrer Port de Malaespina
número 2-B, a Tamariu, fetes pel senyor Martí Cirera Garriga i per la senyora Ana
Maria Pérez Martínez, portant a terme la col·locació dels panots retirats de la vorera.
Segon.- Un cop efectuada l’execució subsidiària de les obres de reposició indicades
en el punt primer d’aquest acord, liquidar el cost de les mateixes al senyor Martí Cirera
Garriga i a la senyora Ana Maria Pérez Martínez.

8.- BENESTAR SOCIAL
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL CONSELL DE LA GENT GRAN DE PALAFRUGELL PER A L'ANY 2012.Aprovació.Atès el que disposa l´article 88 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999.
Atesa la relació existent entre la regidoria de Ciutadania i Benestar Social de
l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran.
Ateses les accions que desenvolupa el Consell de la Gent Gran de Palafrugell,
mitjançant atenció i dedicació àmplia a tota la gent gran del municipi.
Atès que el Consell de la Gent Gran de Palafrugell desenvolupa les seves activitats
des del local cedit per l´Ajuntament, situat al C/Martí Jordi i Frigola, 6 – Centre
Comercial Les Palmeres, local 32.
Atès que amdues parts mostren interès per actualitzar el conveni de col.laboració, de
periodicitat anual, en el que hi figuren totes les dades relatives a la relació que els
uneix i a la subvenció corresponent al nou exercici.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'actualització del conveni de col·laboració per a l'any 2012 entre
l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran de Palafrugell, NIF
G17489824, amb una subvenció de dos mil quatre-cents trenta euros (2.430,00 €).
Segon.- Procedir a la seva liquidació d'acord amb els criteris establerts al conveni
acordat per les dues parts, mitjançant el número de compte de la Caixa 2100-8103-822300047345.
Pagaments

Termini

Condicions

50% de la subvenció

Abans del 31/03/12

Prèvia memòria i liquidació
de 2011 (presentada)

50% de la subvenció

A partir de la liquidació del Compromís de justificació

Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012

18

Ajuntament de Palafrugell

50% rebut

abans del 31/12/12

9. CULTURA
9.1 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB PROJECTE GALILEI SCP PER A LA
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LA MATERNITAT D'ELNA" AL TMP
(02/03/2012).-Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza la programació estable del Teatre Municipal de
Palafrugell.
Atès que l’Àrea de Cultura ha programat l’espectacle “La Maternitat d’Elna” que es
representarà al TMP el dia 2 de març de 2012 a les 22.00h.
Atès que cal signar un contracte d’actuació amb Projecte Galilei, amb CIF J64881493 i
domicili social al c. Rosselló, 309, 4rt pis, 08037 de Barcelona en concepte de
l’actuació per un import de 4.602,00 € (IVA inclòs).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Contractar a Projecte Galilei, amb CIF J64881493 i domicili social al c.
Rosselló, 309, 4rt pis, 08037 de Barcelona en concepte de la representació de
l’espectacle “La Maternitat d’Elna” que tindrà lloc al TMP el pròxim 2 de març de 2012
a les 22.00h per un import de 4.602,00 € (IVA inclòs).
Segon.- Pagar aquest import, tal i com estipula el contracte d’actuació, mitjançant
transferència bancària al número de compte en un termini no superior a 7 dies des de
l’actuació, a nom de Projecte Galilei, amb CIF J64881493. Per tal de fer efectiu el
pagament serà necessària la presentació de la factura oficial.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Quart.- Aplicar aquesta despesa a la partida de Despeses Programació Xarxa de
Teatre 46,335,22614.

9.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EL DIARI DE GIRONA. ANY 2012.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el diari
“Diari de Girona” per a l’any 2012.
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.- Arovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Diari
de Girona, amb una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Palafrugell de
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3.523,50 € més IVA.
Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida d'Informació i Publicitat Institucional del
pressupost d'enguany 31.924.22602
Diari de Girona facturarà mensualment a l'Ajuntament de Palafrugell la quantitat de
352,35 € més IVA durant deu mesos (de març a desembre de 2012).
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

9.3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
HERMES COMUNICACIONS SA (GRUP EL PUNT). ANY 2012.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i
Hermes Comunicacions SA (Grup El Punt) per a l’any 2012.
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 Hermes
Comunicacions SA, amb una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 8.200 €
més IVA, desglossada de la manera següent:
6.200 € + IVA amb càrrec a la partida d’Informació i Publicitat Institucional
(31.924.22602) del pressupost d’enguany.
2.000 € + IVA amb càrrec a la partida Altres despeses de foment de turisme
(32.430.226.02) de l’Institut de Promoció Econòmica.
Grup El Punt emetrà la corresponent factura segons l’Organisme sol·licitant de la
inserció publicitària.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

10. HABITATGE
10.1 NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 14
HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER AL MUNICIPI
DE PALAFRUGELL PROMOCIÓ HABITATGES DOTACIONALS PIVERD52.Aprovació.Vista la proposta de normes particulars del procés d'adjudicació de 14 habitatges amb
protecció oficial a la promoció Piverd52 habitatges dotacionals, promoguts per Institut
Català del Sòl.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Aprovar les normes particulars del procés d'adjudicació de 14 habitatges dotacionals
amb protecció oficial en règim de lloguer de la promoció Piverd52.

11. IPEP
11.1 MERCATS MUNICIPALS .- CANVI DE TITULAR.- Denegació.Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1.328 de data 31 de gener de 2012
presentada pel senyor Ignasi López Moragues, com a titular de la parada núm. 3008
del mercat setmanal, dedicat a la venda de fruita i verdura, amb una superfície de 10
ml i en la que sol·licita canvi de titular a favor de Fruites Naikar S.C.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1329 de data 31 de gener de 2012
presentada per la societat civil Fruites Naikar, en la qual sol·licita li sigui concedida
la titularitat de l'esmentada parada.
Vist el què disposa l'article 5 del reglament dels mercats municipals, que diu
textualment:
“Article 5.
Podran ser titulars de les parades les persones físiques amb plena capacitat jurídica,
residents a Espanya. En el cas de persones físiques estrangeres, hauran de justificar
degudament que estan en possessió dels corresponents permisos exigibles per la
normativa vigent per tal d'acreditar que es troben facultats per a l'exercici del comerç
no sedentari.
També podran ser titulars de les parades les persones jurídiques unipersonals i
societats de caràcter familiar, residents a Espanya si compleixen els requisits exigibles
per a les persones físiques”.
Atès que d'acord amb la documentació aportada pels interessats, la societat civil
Fruites Naikar, no és una societat unipersonal, ni tampoc una societat de caràcter
familiar.
Atès que segons disposa l'article 17, punt c) del mateix reglament que diu textualment:
“c) L'Ajuntament en el termini màxim d'un mes, a partir de l'entrada de l'escrit en el
Registre General, resoldrà la sol·licitud, aprovant-la o denegant-la amb indicació dels
motius....”.
Atès que no es considera oportú atorgar el canvi de titularitat a favor de la societat civil
Fruites Naikar, per no estar inclosa l'esmentada opció en l'àmbit de la reglamentació
dels Mercats Municipals del municipi de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Denegar la sol·licitud de canvi de titular presentada pel senyor Ignaci López
Moragues.
Segon.- Informar que la titularitat de la parada núm. 3.008 del mercat setmanal
continua a nom del senyor Ignasi López Moragues.
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Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

12. JOVENTUT
12.1 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL CENTRE
TRAMUNTANA REFERENT A L'ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i el Centre Ocupacional per a
Disminuïts Psíquics Tramuntana han elaborat una proposta de conveni per a la
realització d’activitats formatives amb ordinadors destinades a població disminuïda
psíquica durant l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i Centre Ocupacional per
a Disminuïts Psíquics Tramuntana referent a l’ús del Punt Òmnia.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

13. OBRES PÚBLIQUES
13.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC D'UN TRAM DEL C/ SURERA BERTRAN
DE PALAFRUGELL, ENTRE ELS C/ GIRONA I TORROELLA. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de reforma de l'enllumenat
públic d'un tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrers Girona i
Torroella, redactat per l'empresa Enllumenats Costa Brava S.L.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
reforma de l'enllumenat públic d'un tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre
els carrers Girona i Torroella, 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 reforma de
l'enllumenat públic d'un tram del carrer Surera Bertran de Palafrugell, entre els carrer
Girona i Torroella.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Enllumenats Costa Brava S.L.

13.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DEL NOU ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL CARRER VINYA VELLA I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES
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DELS C/ ERMITÀ CORBERA I PINTOR JOAN SERRA DE CALELLA. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres del nou enllumenat públic
del carrer Vinya Vella i substitució de les llumeneres dels carrers Ermità Corbera i
Pintor Joan Serra de Calella, redactat per l'empresa Enllumenats Costa Brava S.L.
Atesa l'acta d'aprovació de seguretat i salut per a l'execució de les obres del nou
enllumenat públic del carrer Vinya Vella i substitució de les llumeneres dels carrers
Ermità Corbera i Pintor Joan Serra de Calella, redactada pels Serveis Tècnics de
l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre del Pla de segurerat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres del nou
enllumenat públic del carrer Vinya Vella i substitució de les llumeneres dels carrers
Ermità Corbera i Pintor Joan Serra de Calella.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Enllumenats Costa Brava S.L.

13.3 ANNEX 1 AL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA INTERIOR EN BT D'UNA SALA POLIVALENT A LA BÒBILA VELLA
DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l'annex 1 al Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica en BT d'una sala
polivalent a la Bòbila Vella de Palafrugell, redactat a l'Àrea de Projectes i Obres de
l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès el que disposa el Decret 363/2004, de 24 d'agost, del Departament de Treball i
Indústria pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Atès el que disposa el Real Decret 842/2002, de 2 d'agost del Reglament electrotècnic
de baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar l'annex 1 al Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica en BT d'una sala
polivalent a la Bòbila Vella de Palafrugell.

14. TRESORERIA
14.1 SOREA SA.- LIQUIDACIO DE TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 1/08/2011 A 31/10/2011.Aprovació
S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia
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15. SERVEIS MUNICIPALS
15.1 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA. AMPLIACIÓ LOT NÚM. 3
DEPENDÈNCIA NÚM. 21 SERVEIS MUNICIPALS-GIS-MEDI AMBIENT.Aprovació.L'obertura de l'oficina del Defensor del Ciutadà ha motivat que l'Àrea de Medi Ambient
s'hagi reubicat a la planta pis de l'edifici de l'Avinguda de Josep Pla, i en conseqüència
s'ha de contractar la neteja d'aquest nou espai, el vestíbul i les escales d'accés.
Així mateix s'ha d'incorporar la neteja del despatx d'informàtica de la planta pis, atès
que aquest espai tampoc no es neteja.
Vista la proposta presentada per l'empresa EULEN S.A., en base als preus unitaris
contractuals.

Netejadora

H.SETMANA

H. MES H. ANY

PREU/HOR
A

TOTAL

5

21,5

258

13,25

3,418,5

0,5

6

13,25

79,5

Especialista (vidres)
Total IVA inclòs

3,498,0

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de Serveis Municipals.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Contractar l'ampliació del servei de neteja del nou emplaçament de l'Àrea de
Medi Ambient, informàtica i zones comunes (escales i vestíbul) a raó de 5 hores
setmanals de netejadora i 1,5 hores trimestrals d'especialista per a la neteja de vidres.
Segon.- Redistribuir la dedicació dels treballs de neteja de la dependència núm. 21 de
la següent forma: 1 hora a la setmana per a la neteja de l'oficina de Retecork a l'edifici
de les Escoles Velles de Llofriu i 15,5 hores setmanals per atendre la neteja de l'Àrea
de Serveis Municipals, oficina d'Atenció al Ciutadà, Àrea d'Informàtica, GIS, Àrea de
Medi Ambient i espais comuns (lavabo, vestíbul i escales).
Tercer.- El servei s'iniciarà el dia 20 de febrer i fins a l'extinció del contracte.
Quart.- Les condicions tècniques particulars seran les que fixen la fitxa descriptiva
núm. 21 del PCT.
Cinquè.- El cost de l'ampliació del servei de neteja s'incorporarà a la factura mensual
de la següent manera:
Partida 11.920.22700 Contracte Neteja dependències: 889,73 €/mensuals, impostos
Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012

24

Ajuntament de Palafrugell

inclosos.
Partida 10.336.22700 Neteja Escoles Llofriu Retecork: 56,98 €/mensuals, impostos
inclosos.
Sisè.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea d'Intervenció i a l'empresa EULEN S.A.,
amb domicili al carrer de Santa Eugènia, 74 de Girona

15.2 REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES DE MANTENIMENT DELS
APARELLS D'AIRE CONDICIONAT DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA I DE LA
POLICIA LOCAL, SIGNATS AMB L'EMPRESA ITISA, SL.- Acceptació.Vist que l'empresa ITISA, SL comunica els preus per a l'any 2012, dels contractes de
manteniment dels aparells d'aire condicionat de la Biblioteca Pública i de la Policia
Local.
Atès que l'empresa ITISA, SL no proposa cap augment i manté els mateixos preus
que a l'any 2011, pel que el cost anual impostos inclosos serà de 1,554,58 euros per
l'aparell de la Biblioteca Pública i de 2,599,49 euros pel de la Policia Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

15.3 REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES DE MANTENIMENT DELS
ASCENSORS SITUATS A L'ANTIC CENTRE DE DIA I A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA, SIGNATS AMB L'EMPRESA ASCENSORS SERRA, SA.- Acceptació.Vist que l'empresa ASCENSORS SERRA, SA comunica els preus per a l'any 2012,
dels contractes de manteniment dels ascensors situats a l'antic Centre de Dia i a la
Biblioteca Pública.
Atès que l'empresa ASCENSORS SERRA, SA no proposa cap augment i manté els
mateixos preus que a l'any 2011, pel que el cost anual impostos inclosos serà de
1,907,44 euros per l'ascensor del Centre de Dia (476,86 euros trimestrals) i de
1.651,40 euros pel de la Biblioteca Pública (412,85 euros trimestrals)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

15.4 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL SERVEI DE
PLAGUES DE L'ARXIU MUNICIPAL. SIGNAT AMB L'EMPRESA GESTIOR
QUÍMICS, SL.- Acceptació.Vist que l'empresa GESTIOR QUÍMICS, SL comunica els preus per a l'any 2012, del
servei de plagues a l'arxiu municipal situat a la Plaça de l'Església i del dipòsit de
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documentació a la nau del carrer Vall d'Aran.
Atès que l'empresa GESTIOR QUÍMICS, SL no proposa cap augment i manté el
mateix preu que a l'any 2011, pel que el cost anual impostos inclosos és de 1,505,12
euros (376,28 euros trimestrals).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme.

16. RENDES
16.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
16.1.1 RECLAMACIÓ. APROVACIÓ QUOTA REDUÏDA PER ÚS COMPOSTADOR.
CONTRIBUENTS VARIS
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
c)1.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
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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 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 NIF
TITULAR
Reducció Import
a
a aplicar Retornar
18871/11

CORBI VILARDELL RICARD

20%

27,60€

232/12

ESTAÑOL SITJAS LLUÍS

60%

82,80€

539/12

POCH OLLER JOSEP MA

20%

27,60€

949/12

REGINCÓS SITJAS NÚRIA

60%

82,80€

18681/11

SALABERT CLARÀ ADELINA

20%

27,60€

18609/11

SERRAT LLAGOSTERA ENRIC 60%

82,80€

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.

16.1.2 RECLAMACIÓ. MA ALBA XICOIRA SALA. APROVACIÓ BONIFICACIÓ 75%
IVTM
Vista la instància amb número de registre d’entrada 18691 de data 7 de febrer del
2012, presentada per la senyora MARIA ALBA XICOIRA SALA, per la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle
matrícula: -9710-HHG, al·legant que és un vehicle bimodal.
Vist el que disposa l’article 4t punt 3 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
3. els vehicles tipus turisme gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’import
quan reuneixin qualsevol de les següents característiques:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogas, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord amb
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les característiques del motor que no poden utilitzar un carburant contaminant.
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula -9710-HHG, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació del 75% en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica pel vehicle matrícula –9710-HHG a nom de la senyora Ma Alba
Xicoira Sala amb efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent, tal com segueix a
continuació:
Exercici

Número rebut Matrícula

2012

548738

Titular

Import

-9710-HHG XICOIRA SALAS MA ALBA

137,66€

Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora Maria Alba Xicoira Sala en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2012, per import
de 34,41€, la qual no es farà efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

16.1.3 RECLAMACIÓ. ABDERRAHMANE EL OTMANI. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER EMBARGAMENT SOU
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.246 de data 27 de gener del
2012, presentada pel senyor ABDERRAHMANE EL OTMANI, per la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts per import de 36,78€ per embargament de sou,
al.legant que s’ha produït una duplicitat de cobrament.
Vist l’informe emès per per l’Oficina de Recaptació de data 8 de febrer de 2012, el qual
diu textualment:
Mes
Gener
2012

Nif

Contribuent

Ingrés
indegut

Data
Ingrés

Motiu Devolució

Otmani El
Abderrahmane

36,78 €

12/01/12 Embargament
Baixa rebut

Atès que és procedent la devolució per embargament de sou per import de 36,78
Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Abderrahmane
El Otmani, tal com segueix a continuació:
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NIE

Titular

Import a Retornar

ABDERRAHMANE EL OTMANI

36,78 €

Segon.- Ingressar les devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

16.1.4 RECLAMACIÓ MERCÈ TURRÓ PELEGRÍ DEVOLUCIÓ I COMPENSACIÓ
TAXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER DUPLICITAT
Vista la instància amb número de registre d’entrada 909 de data 20 de gener de 2012,
presentada per la senyora MERCÈ TURRÓ PELEGRÍ, per la qual sol.licita la devolucio
corresponent al rebut pagat del tercer trimestre de l’exercici 2010 en concepte de la
Taxa per Subministrament d’aigua potable, al.legant que han pagat de manera
duplicada.
Atès que es comprova que va pagar en data 17 de novembre de 2011 el rebut
corresponent al tercer trimestre 2010 a l’oficina de Sorea i un altre mitjançant
fraccionament aprovat per Resolució de l’Alcaldia de 6 juny de 2011.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la senyora Mercè Turró Pelegrí manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MERCÈ
TURRÓ PELEGRÍ, tal com segueix a continuació:
Rebut

Pòlissa

3r trimestre any 2010 2121

Concepte

Import

Subministrament d’aigua potable

1.587,94€

Segon.- Compesar la devolució aprovada amb el punt anterior amb els deutes que
manté la senyora Mercè Turro Pelegrí ( números de rebuts 495299, 495300,520731,
520732) amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresorera.
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16.1.5 RECLAMACIÓ L G M. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE ESTIMADA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.949 de data 10 de febrer del
2012, presentada per la senyora L G M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-3826-BK,
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. 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 GI-3826-BK, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
senyora L G M, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

Import

2012

537872

IVTM

137,66 €

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-3826-BK a nom de la senyora L G M amb efectes
de l’any 2012 i posteriors.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

16.1.6 RECLAMACIO ANDRES SANCHEZ ROCH. FUITA 2011/02 I 2011/03.
ESTIMADA DEVOLUCIÓ.
Vist l’informe emès per SOREA, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 1873, de
data 9 de febrer de 2012, que diu textualment:
“En contestació a la queixa de data 24 de novembre de 2011, presentada per MARIA
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JOSÉ INFANTE MUÑOZ, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua del període 2011/02 i 2011/03, a nom de ANDRES
SANCHEZ ROCH, del cr. PALMA, 13 , de Calella de Palafrugell al·legant que l´ excés
de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització
per tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a l´
article 59 d'aquest Reglament, s´ actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat, addicionant el major
consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de l´
aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent als trimestres
2011/02 i 2011/03 per fuita.
En aquests moments està al corrent de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per fuita a favor de la
interessada i en conseqüència retornar la diferència entre el consum real i la nova
factura per un import total de 588,34 euros, els quals seran ingressat en el compte
corrent de en el qual hi figuren domiciliats els rebuts del subministrament d'aigua,
d’acord amb el següent detall:
Tarifa
Pòlissa 4461250
Període: 2011/02
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc

Consum Real

139
7,20
0,3615
0,6500
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7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €

139

2,00
137,00

7,20 €
0,72 €
89,05 €
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Aigua 3er Bloc
1,0863
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
1,8300
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
0,4000
Clavegueram
25,00%
Brosses
34,5000
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
2,2135
0,4303

79,00 85,82 €
0,00 €
123,36 €
9,87 €
1,83 €
0,33 €

0,00

0,40 €
29,04 €
34,50 €

30,00 12,00 €
24,00 20,33 €
85,00 180,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
96,97 €
7,76 €
1,83 €
0,33 €
0,40 €
22,44 €
34,50 €

18,00

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

121,00

52,07 €
59,26 €
4,74 €
228,24 €

212,36 €
16,99 €
428,68 €
Tarifa

Pòlissa 4461250
Període: 2011/03
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
7,20
Aigua 1er Bloc
0,3615
Aigua 2º Bloc
0,6500
Aigua 3er Bloc
1,0863
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
1,8300
IVA cons.comp.
Servei
prevenció
Incendis
0,4000
Clavegueram
25,00%
Brosses
34,5000
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2

0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
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Consum Real

Nova factura

213

213

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
153,00 166,20 €
0,00 €
203,75 €
16,30 €
1,83 €
0,33 €

2,00
211,00
0,00

0,40 €
49,14 €
34,50 €

14,00
11,00
73,00
16,00
13,00

5,60 €
9,32 €
154,61 €
6,69 €
11,51 €

7,20 €
0,72 €
137,15 €
0,00 €
0,00 €
145,07 €
11,61 €
1,83 €
0,33 €
0,40 €
34,47 €
34,50 €

14,00

4,00

5,60 €
0,00 €
0,00 €
1,67 €
0,00 €
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ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,2135
0,4303

86,00 190,36 €
195,00
378,09 €
30,25 €
714,58 €

83,91 €
91,18 €
7,29 €
326,68 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Tresoreria municipal i a
SOREA.

16.1.7 PROPOSTA DE BAIXA HOTELS DEL MAR LIQUIDACIONS PROVISIONALS
CCEE CHOPITEA
Vista la instància amb número de registre d'entrada 4465 presentada pel senyor
RAMON NICOLAZZI ANGELATS en nom i representació de la societat HOTELS DEL
MAR SA amb NIF número A08118903 sol.licitant l'anul.lació de la liquidació amb
número d'expedient 10/052 en concepte de liquidacions provisionals de contribucions
especials per a les obres de tractament urbà del carrer Chopitea a Calella de
Palafrugell a.legant que la finca amb referència cadastral 5878102EG1357N0001RE
no afronta al carrer Chopitea sino que únicament hi ha un pas de vianants.
Així mateix so.licita que es modifiquin cadastralment les dades errònies que consten a
l'Ajuntament en relació a l'esmentada finca.
Vista la documentació aportada de la qual se'n despren que la finca amb referència
cadastral 5878102EG1357N0001RE no afronta al carrer Chopìtea.
Atès que la liquidació corresponents a l'expedient 10/052 es va fer efectiva a la
Tresoreria Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una devolució d'ingressos indeguts a nom de HOTELES DEL MAR
SA prèvia presentació dels rebuts números 462986 i 463124 en concepte de
liquidacions provisionals de les contribuicions especials per a les obres de tractament
urbà del carrer Chopitea a Calella de Palafrugell per import de 4.276,10 €.
Segon.- Requerir a l'interessat per tal que aporti número de compte on efecTuar la
transferència bancària per l'import esmentat.
Tercer.- Informar a l'interessat que per tal de modificar les dades cadastrals cal
tramitar l'expedient 902 d'alteració cadastral.

16.1.8 RECLAMACIONS CAJA DE AHORROS DEL MEDITERANEO INGRÉS
INDEGUT APROVAR DEVOLUCIÓ
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació el dia 06 de febrer de 2012, que diu el
següent: “Atès que es comprova que s'han efectuat ingressos indeguts a l'Oficina de
Recaptació Municipal.
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Motiu de l'ingrés indegut:
Ingrés en excés realitzat per l'Entitat CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
mitjançant transferència bancària del dia 02/12/11, corresponent a l'Impost sobre Bens
Immobles, referència cadastral 3011103EG1431S0001LZ, anys 2008 a 2011.
Titular rebut any 2008: BASTER*ROS, JORGE
Titular rebut anys 2009 a 2011: RAHN METALES I RESIDUOS, SL
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment: “Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO té un deute amb la
Recaptació municipal en concepte d'Entrada de Vehicles, Festa de la Vellesa, IBI
( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana ), d'IIVT ( Impost sobre
l'Increment del valor dels Terrenys ) dels anys 2010 i 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la CAJA DE AHORROS
DEL MEDITERRANEO, amb NIF núm. G03046562, per un import de SETANTAQUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS ---74,58 €--- en concepte de
devolució d’ingrés en excés.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts núm.
415.125, 428.543 i 432.169 en concepte d'Entrada de Vehicles, Festa de la Vellesa i
d'IBI ( Imposts sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana), de l'any 2010.

16.1.9 RECLAMACIONS MARTA RIBOT ICIO APROVAR DEVOLUCIÓ
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16.740 de data 14 de novembre de
2011 presentada per la senyora MARTA RIBOT ROQUE comunicant el desestiment i
sol·licitant la devolució de les taxes de la llicència número 423/09, en concepte d'ICIO (
Impost sobre construccions instal·lacions i obres).
Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics en data 20 de setembre de 2011, que diu
textualment: “ En data 8 de setembre de 2009 i amb número de registre d’entrada
14040/09, la senyora Marta Ribot Roqué va sol·licitar la llicència municipal d’obres
majors expedient número 423/09, per a la reforma i ampliació de vivenda unifamiliar
entre mitgeres al carrer Nou núm. 35 de Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes
de tramitació per expedient d’obra major 162,70 € i en concepte de placa d’obra 15,80
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€.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2009
vaserconcedida la llicència d’obres amb número d’expedient 423/09.
En data 10 de novembre de 2009 es va liquidar en concepte d’ I.C.I.O. la quantitat de
1.832 € aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de referència de les obres
(46.974,39 €).
En data 14 de novembre de 2011 i amb número de registre d’entrada 16740/11, la
senyora Marta Ribot Roqué, va presentar instància comunicant el desestiment de la
llicència amb expedient número 423/09, per a la reforma i ampliació de vivenda
unifamiliar entre mitgeres al carrer Nou núm. 35 de Palafrugell, i sol·licitant devolució
de la quantitat liquidada en concepte d’ ICIO.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals es pot constatar que, en data d’avui, les obres encara no s’han iniciat, pel
que es pot donar per desistida la llicència i es considera que es pot retornar la
quantitat de 1.832 € liquidada en concepte d’ ICIO.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora MARTA RIBOT
ROQUE, per un import de MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS---------1.832
Euros, en concepte d'ICIO , i previa presentació de l'original de la carta de
pagament de data 10/11/09.

16.1.10 RECLAMACIONS CENTRE DE JARDINERIA PALAFRUGELL APROVAR
LIQUIDACIÓ
Vist l'informe emès per l´Àrea de Medi Ambient de data 7 de febrer de 2012, el qual
diu textualment: “INFORME SOBRE LES ENTRADES DE PODA A LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL PROCEDENTS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE
JARDINERIA.
D’acord a l’article 5. del plec de condicions tècniques reguladores de la contractació
del servei, s’estableix un límit d’entrada a partir del qual l’adjudicatari haurà de satisfer
el preu estipulat a les ordenances fiscals vigents:
«De tota manera, es permetrà l’entrada de poda a la Deixalleria Municipal amb un límit
anual de 135 t, sempre que sigui lliurada neta d’altres residus. En cas que la quantitat
de poda lliurada a la Deixalleria s’excedeixi d’aquesta quantitat es procedirà
l’abonament del cost de la gestió de la poda en les factures posteriors segons el preu
establert en les ordenances fiscals vigents. Els treballs urgents que s’especifiquen en
el capítol 4.13.1 (situacions de risc per vent, pluja, neu…) no suposaran cap limitació
d’entrada de residus a la deixalleria municipal.»
Segons el registre d’entrades de residus a la Deixalleria de Palafrugell, durant l’any
2011 es van entrar per part de l’empresa Centre de Jardineria Palafrugell un total de
287.850,00 kg de restes de poda, procedents del servei municipal de manteniment de
jardineria i arbrat urbà.
No es disposa de cap comuniciació referent a entrades procedents de serveis
corresponents a les situacions descrites a l’article 4.13.1, per tant s’ha comptabilitzat el
total d’entrades com a servei ordinari.
Això suposa un diferencial de 152.850,00 kg respecte el límit establert, i d’acord al
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preu fixat en l’article 12 de la ordenança fiscal núm. 13 de residus (0.07 €/kg),
correspon a un abonament de 10.699,50 €
Entrades total Límit entrades Diferencial 2011 Preu ord. Fiscal Total
2011 ( kg )
anuals (kg)
( kg )
( €/kg )
abonar
287850

135000

152850

0,07

a

10.699,50 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat CENTRE DE JARDINERIA
PALAFRUGELL SL amb NIF B17358771, en concepte de Taxa gestio residus
deixalleria municipal tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa:
Entrades total Límit entrades Diferencial
2011 ( kg )
anuals (kg)
2011 ( kg )

Preu ord. Fiscal Total
( €/kg )
abonar

287850

0,07

135000

152850

a

10.699.50 €

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoresria Municipal.

16.2 IBI-BAIXA LIQUIDACIÓ 2008-2011.- Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 18535 presentada en data 21 de
desembre de 2011 pel senyor MARTÍNEZ MASSEGÚ CARLES, on sol·licita
l'anul·lació de la liquidació d'IBI núm.526720, corresponent als anys 2008 a 2011, en
relació a la finca amb referència cadastral 4402101EG1440S0001ZI, objecte tributari
carrer Abat Escarré, 2, al·legant que l'any 2008 no li correspon liquidar segons acord
d'alteració de la descripció cadastral de la seva finca emès per la Gerència del
Cadastre en data 22/8/2011.
Vist l'acord d'alteració de la descripció cadastral emès per la Gerència del Cadastre en
relació a l'expedient d'alta per obra nova núm. 883886,98/11, on hi figura com a data
d'efectes en el Cadastre Immobiliari l'1 de gener de 2009.
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.
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Vist l’article 75 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant
el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat
de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de
determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials
coincideix amb la que preveuen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
Atès que d'acord amb els articles esmentats i les anteriors consideracions procedeix
anul·lar aquesta liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa la
liquidació d'IBI núm. 526720, d'import 4,225,.81 euros, corrresponent als anys 2008 a
2011.
Segon.- Generar una nova liquidació a nom de l'interessat, en concepte d'IBI, pels
anys 2009 a 2011, d'import 3,237,92 euros (liquidació núm. 530563), en relació a la
finca amb referència cadastral 4402101EG1440S0001ZI, objecte tributari carrer Abat
Escarré, 2, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

17. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
17.1. RECLAMACIO. PAGAMENT DESPESES LOCAL SOCIAL DE LA SAULEDA
Vist el punt primer de l'acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de
2012, on s'acorda a partir de l'1 de gener de 2012 la suspensió del pagament de les
factures referent a les despeses que s'originin pel manteniment i altres conceptes del
local social del barri de la Sauleda, fins que no s'hagi redactat el PlA d'usos i serveis
dels locals de titularitat municipal.
Vista la necessitat de mantenir les activitats que desenvolupa l'Associació de Veíns
del Barri de la Sauleda cada mes en aquest local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Continuar efectuant el pagament de les despeses que s'originin pel
manteniment i altres conceptes del local social durant l'exercici 2012
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Segon.- Comunicar el present acord als interessats.

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

Import

Text lliure

2012 11 920 63200

ITISA SL. INSTAL.LACIO NOVA BOMBA DE
10.015,57 CALOR
TERCERA
PLANTA
ARXIU
MUNICIPAL EDIFICI CAN ROSES (AS)

2012 71 313 22110

7.055,46

JABONES TER SL. SUBMINISTRAMENT
SABO, PAPER HIGIENIC I PAPER DE
MANS PER DEPENDENCIES MUNICIPALS
(AS)

2012 33 321 21200

4.834,46

JABONES TER SL. SUBMINISTRAMENT
PAPER HIGIENIC I PAPER DE MANS PER
DEPENDENCIES ESCOLARS (AS)

TOTAL RELACIO

21.905,49

17.3 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/2012/7 per un import
de QUATRE-CENTS DOS MIL SET-CENTS QUARANTA euros amb SETANTA-SIS
cèntims (402.740,76 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 34 321 22604 6.843,60

ASSOCIACIO
SERVEIS
SOCIOCULTURAL
IL.LUSIONS. EDUCADORES SUPORT LLAR
INFANTS TOMANYI GENER 2012 (ED)

MULTIAPLICACIÓ 36.921,41

EULEN SA. NETEJES DEPENDENCIES
GENERAL NOVEMBRE 2011 (AS)

EN

MULTIAPLICACIÓ 37.864,29

EULEN SA. NETEJES DEPENDENCIES
GENERAL DESEMBRE 2011 (AS)

EN
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2012 34 321 22001 30.895,08

SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS GENER 2012 (ED)

2012 11 920 21600 14.158,69

INTERGRAPH ESÀÑA SL. MANTENIMENT
SOFTWARE PERIODE 1/1/2012 A 31/12/2012 (IN)

2012 71 162 22710 93.763,74

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
NETEJA I REG VIA PUBLICA MERCAT I
PLATGES GENER 2012 (AS)

2012 71 162 22700 95.981,12

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT A
SOLIUS GENER 2012 (AS)

2012 33 321 22601 6.400,00

SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA.
PERIODE GENER 2012 (ED)

2012 71 162 22700 34.413,15

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS CANON GENERALITAT
GENER 2012 (AS)

2012 71 165 22722 25.612,92

ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA.
SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENATS PUBLIC MES DE
GENER 2012

2012 33 231 16000 6.527,66

SEGURETAT SOCIAL. RECLAMACIO TGSS
BONIFICACIONS APLICADES DE MAIG A
DESEMBRE 2008 DE CORAL COT I JORDI
FREIXA (ED I ES)

2012 62 231 16000 6.420,70

SEGURETAT SOCIAL. RECLAMACIO TGSS
BONIFICACIONS APLICADES DE MAIG A
DESEMBRE 2008 DE CORAL COT I JORDI
FREIXA (ED I ES)

2012 20 231 22608 6.938,40

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA.
60%
RESTANT
ACTUACIO
6,2
ESTUDI
SOCIOECONOMIC DE LA POBLACIO ACTIVA.
PLA DE BARRIS

TOTAL RELACIÓ

UNITAT
UEC.

402.740,76

17.4 DISTRIBUCIÓ PART SUPRAMUNICIPAL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL.
Aprovació.Vista la resolució de 10 d’octubre de 2011 del Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual s’atorga el Fons de Cooperació local de Catalunya 2011.
Atès que una part d’aquests fons correspon a la prestació supramunicipal de serveis
que importen 19.660,63 euros i dels quals l’Ajuntament ha de transferir a una o
diverses entitats supramunicipals en les quals participi.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2011 que va requerir
al Consorci Costa Brava, Consorci de les Gavarres, Consorci de les Vies Verdes,
Mancomunitat intermunicipal voluntària de control de mosquits i Consell Comarcal per
tal que informessin de les activitats a desenvolupar si rebien aquests recursos.
Atès que es comprova que s’han presentat les següents peticions:
Entitat

Destí

Consorci de les Vies Verdes de Girona

Tasques manteniment de la via verda
Tren Petit

Consorci de les Gavarres

Despeses funcionament Oficina tècnica
de les Gavarres

Consell Comarcal del Baix Empordà

Prestació serveis socials

A la vista de les peticions realitzades, dels recursos disponibles i de les distribucions
realitzades en exercicis anteriors.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent distribució del fons de cooperació local per a la prestació
supramunicipal de serveis, d’acord amb els compromisos presentats:
1.- 4.449.11 euros a favor del Consorci de les Gavarres destinats a les despeses de
funcionament Oficina tècnica de les gavarres.
2.- 15.211,52 euros, a favor del Consorci Vies Verdes de Girona, destinats al
manteniment de la via verda de la “Ruta del Tren Petit”.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les quantitats que consten
a l’apartat primer del present acord.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal, Consorci de les
Gavarres, al Consorci Vies Verdes de Girona, a la Direcció General d’Administració
Local i a la Tresoreria Municipal.

PROPOSTES URGENTS
18. GESTIÓ D'OBRES
18.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
18.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 604/11.- 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.
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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: Monturiol 28 C.B.
DNI: E-17.960.113
Representat per :Frederic Suñer Carbo
Obra Construcció habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer Fermí Vergés, 15
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm.
604/11
Condicions - Realitzar la tanca de manera que la part de reixa, de 50 cm d'altura,
no tingui un efecte opac.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € 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 604/11)
- 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.
- Condicionada a aportar el projecte executiu, visat i signat pel tècnic i la
propietat, juntament amb un certificat conforme no modifica el projecte amb que s'ha
aprovat la llicència.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de
l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

18.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 578/11.- 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
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.
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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: Arnaud Carayon
Representat per :Manel Busquets Sargatal
Obra Obertura d'una finestra en paret no estructural
Carrer Carles Vilà, 18
Expedient núm. 578/11
Condicions
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

Població: LLAFRANC

18.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 578/11.- 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
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: Arnaud Carayon
Representat per :Manel Busquets Sargatal
Obra Instal·lació de bastida a l'interior de la parcel·la
Carrer Carles Vilà, 18
Expedient núm. 578/11 Annex
Condicions

Població: LLAFRANC

18.2 LLICÈNCIES PARCEL·LACIONS
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18.2.1 LLICÈNCIA DE PARCEL•LACIÓ EXPEDIENT 54/12X.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicència de
PARCEL·LACIÓ 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’articl 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix la
competència per a l’atorgament de llicències a la Junta de Govern Local.
Vistos els articles 187, 191 i 192 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i els articles 238, 242 i 246 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 de parcel·lació amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Marti Moret Alemany i Concepcio Moret Alemany
Representat per :Salvador Granes Gubert
Obra Divisió horitzontal
Carrer Pals, 13
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm.
54/12-x
Condicions
Elements de tribut
Parcel·lació
128,10 €

18.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
18.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 608/08.Aprovació.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 unanimitat :
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
Representat per :Andreu Otero Triola
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Obra CEIP Palafrugell (Piverd)
Carrer Mestre Lluís Vilalta i Carbó, 0
Expedient núm. 608/08 Pròrroga

18.3.2 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA
Aprovació.-

Població: PALAFRUGELL

D’OBRA MAJOR EXPEDIENT

10/10.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, per un any, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta
i a favor de la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
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 unanimitat :
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: Espai de Descans, S.L
DNI: B-17.999.947
Representat per :Pere Creixell Cabeza
Obra Edifici destinat a aparthotel, locals comercials i aparcaments
Carrer Torroella, 1
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 10/10 Pròrroga
Condicions
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

18.3.3 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 453/08.Aprovació.Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, per un any, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta
i a favor de la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
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.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: Comunitat de Propietaris Marbella Club
DNI: E-17.204.967
Representat per :Top Cala S.L. (Corredor Mató)
DNI: G-17.828.674
Obra Reparació i modificació arquitectònica façana edificis núm. 16 i 18 carrer Illa
Blanca de Tamariu
Carrer Illa Blanca, 16
Població: TAMARIU
Expedient núm. 453/08 Pròrroga
Condicions
- S'adverteix a l'interessat que, d'acord amb el que disposa
l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, complert el termini d'aquesta pròrroga sense haver acabat l'obra es
produirà la caducitat de la llicència.
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

18.4 EXPEDIENT D'OBRES MAJORS NÚMERO 225/04.-Desistiment i arxiu.Vist l’escrit de data 5 de desembre de 2011 amb número de registre d’entrada 17807,
presentat pel senyor Joan Lluis Llaberia, en representació de la societat Joan Lluis
Arquitectura, SA amb número de NIF A-08.214.843, en el qual desisteix de portar a
terme les obres construcció de dos habitatges aparellats i un aïllat al carrer Port de
Malaespina número 17-21 de Tamariu a Palafrugell, corresponent a l’expedient
número 225/04.
Atès que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 225/04, a nom de Joan
Lluis Arquitectura, SA, va ser concedida en data 5 d’octubre de 2004 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 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 225/04
corresponent a la construcció de dos habitatges aparellats i un aïllat al carrer Port de
Malaespina número 17-21 de Tamariu a Palafrugell, a nom de Joan Lluis Arquitectura,
SA.
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Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 225/04.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Joan Lluis Llaberia, en
representació de l’empresa Joan Lluis Arquitectura, SA., amb número de NIF A08.214.843, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Sabino de Arana número
58 4º 1ª de Barcelona. (CP 08028).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

19. CONTRACTACIÓ
19.1 OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN GANXÓ, COM A NOVA SEU DEL
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL, A CAN MÀRIO - FASE VI.- Aprovació dels
plecs i inici de la licitació.Vist que s’ha redactat el Plec de clàusules econòmiques, administratives particulars i
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació de
les obres de rehabilitació de Can Màrio com a nova seu del Museu del Suro de
Palafrugell – Fase VI.
Atès el que estableix el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Atès que aquest expedient administratiu de contractació, cal declarar-lo, de forma
motivada, urgent, per poder donar compliment al conveni de col.laboració entre el
Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Palafrugell per al finançament de les obres de
rehabilitació de Cal Ganxó, com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell a Can
Mario, fase VI.
Atès que pel finançament d'aquesta obra consta previst el cofinançament del Ministeri
de Foment i del PUOSC, aquest últim pendent de confirmar.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar urgent la tramitació d'aquest expedient de contractació, als efectes
del que disposa l'article 112 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, i d'acord amb els arguments que
consten en el conveni de col.laboració anteriorment esmentat.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques, administratives particulars i
prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte, mitjançant la modalitat
de licitació oberta, de les obres de rehabilitació de Can Màrio com a nova seu del
Museu del Suro de Palafrugell (fase VI), amb un pressupost base de licitació
d’1.155.693,98 euros IVA inclòs, i un termini d’execució de 9 mesos, i amb càrrec a la
partida pressupostària 42 336 62703, i disposar-ne l’exposició al públic, per un període
de 10 dies hàbils als efectes, si s’escau, de presentació de reclamacions, d’acord amb
Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012

46

Ajuntament de Palafrugell

el previst en 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).
Per executar aquesta obra, caldrà acreditar la següent classificació empresarial:
grup C subgrup 2 categoria e
Grup K subgrup 7 categoria c
Fins que no es disposi de la totalitat del cofinançament confirmat i del crèdit
pressupostari suficient i adequat, no procedirà a l'adjudicació del contracte
anteriorment esmentat.
Tercer.- Convocar licitació amb procediment obert, a l’empara del que disposa l'article
141 a) del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte 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.
Quart.- Disposar, així mateix, la publicació dels anuncis de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix el Reial Decret legislatiu
3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

20. EDUCACIÓ
20.1 CONVENI ALUMNE EN PRÀCTIQUES.- Aprovació.Atesa la proposta de l’Institut Montilivi, centre depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que un alumne del centre realitzi
pràctiques de formació del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Administrativa, a
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que a l’Àrea d’Educació es desenvolupen bona part de les tasques que ha
d’aprendre l’alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Gestió i que
l’horari de pràctiques s’ha pogut adaptar a les hores d’obertura del servei, del 20 de
febrer al 25 de maig de 2012, amb un horari de dilluns a divendres, de 9 a 13h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2011-2012 i s’accepti
l’alumne proposat, ÁLVARO BECERRO LANCHA per a la realització de les pràctiques
del Cicle Formatiu de Grau Superior, de Gestió Administrativa, del 20 de febrer al 25
de maig de 2012, amb un horari de dilluns a divendres, de 9 a 13h.

21. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
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21.1 OBLIGACIÓ CONSTITUIR FIANÇA PER CONTRACTE MENOR. Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2011, que diu
textualment:
“Primer.- Aprovar l’expedient de contracte menor, per a l’execució de l’actuació 6.2:
“Estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample” dins
el marc del projecte Treball als Barris 2010.
Segon.- Adjudicar provisionalment aquests treballs a QUIT de la UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BARCELONA – MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN, - Q0818002H, Campus la Universitari s/n, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), pel preu de onze mil cinc cents seixanta quatre euros
(11.564,00€) IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta i amb càrrec a la partida
20.231.22608 “Atenció Gent Gran” del pressupost municipal per l’any 2011.
Tercer.- Deguda l’escassa quantitat no s’exigeix la formalització de garantia definitiva
del 5% del preu adjudicat.”
Vist l’informe emes per la Directora del Pla de Barris en data 14 de febrer de 2012, que
diu textualment:
“La Junta de Govern Local va adjudicar a la Universitat Autònoma de Barcelona el
contracte menor per a la realització de l’estudi l’estudi “Situació i perspectives laborals
al barri de La Sauleda - carrer Ample” actuació inclosa en el marc del projecte Treball
als Barris 2010. En el mateix acord es va eximir de dipositar la corresponent garantia
definitiva.
L’estudi va finalitzar en data 31 de desembre de 2011, i en data 9 de febrer de 2012 la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) emet factura (núm. 0000000579) en
concepte del segon pagament (60% restant) segons conveni signat entre l’Ajuntament
de Palafrugell i la UAB amb data 31 de desembre de 2010, per import de 6.938,40€
(IVA inclòs). Tant l’import com el concepte de la factura són correctes.
Donat que queda pendent resoldre amb la UAB la devolució d’uns qüestionaris de
l’estudi que contenen dades de caràcter personal de ciutadans/es de Palafrugell.
Atès que d’acord amb l’article 83 de la llei 30/2007 de Contractes del sector públic és
potestat de l’òrgan de contractació poder eximir del dipòsit de la garantia definitiva.
DEMANO:
Que es modifiqui l’acord d’adjudicació de la Junta de Govern Local i s’obligui a
constituir garantia del 5% (IVA no inclòs) de l’import del contracte i que per a la seva
constitució efectiva es compensi amb el pagament de la factura presentada en data 9
de febrer de 2012.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer .- Revocar el punt tercer de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de
gener de 2011 que va eximir a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA de
constituir garantia definitiva pel contracte de serveis per a l’execució de l’actuació 6.2:
“Estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample”.
Segon.- Exigir la constitució d’una garantia definitiva d’import 490 euros a la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA – MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIÓN pel contracte de serveis per a l’execució de l’actuació 6.2: “Estudi
socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample” per tal de
garantir la correcta execució del treball així com la devolució dels qüestionaris de
l’estudi que contenen dades de caràcter personal de ciutadans/es de Palafrugell
Tercer.- Compensar el pagament de la factura (núm. 0000000579) en concepte del
segon pagament (60% restant) per import de 6.938,40€ (IVA inclòs), amb l’obligació de
constituir la fiança definitiva d’import 490 euros aprovada en el punt anterior resultant
un total a ingressar a favor de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA –
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN d’import 6.448,40 euros.

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