Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27
DE DESEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/52
Dia i hora: 27/12/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent el dia 27 de desembre de 2012.

1.- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Oberta la sessió llegeixo l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia
20 de desembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 500/12- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
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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, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; 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: Francine Belinda Bernava
Representat per : Sandra Osuna Deulofeu
Obra: Construcció de piscina
Carrer: Roncadora, 57
Població: TAMARIU
Expedient n. 500/12
Condicions: - Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l'edificació com l'espai públic. (Expedient 500/12).
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2 DECLARACIÓ D'INNECESARIETAT DE LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE
LA FINCA SITUADA AL CARRER CAMÍ DE LA FONT D'EN XECU NÚM. 14.18, A
LLAFRANC, PRESENTADA PEL SENYOR JOSEP GELI VILALLONGA.Aprovació.Vista la instància presentada pel senyor Josep Geli Vilallonga, sol·licitant la declaració
de innecessarietat de la llicència de parcel·lació de la finca registral núm. 6.424,
situada al carrer Camí de la Font d’en Xecu, núm. 14-18, de Llafranc, a l’objecte del
corresponent atorgament d’escriptura pública de cessió.
Atès l’informe del l’Arquitecte Municipal de data 14 de desembre de 2012, que diu
textualment:
“- En data de 21 de febrer de 2012 es va signar un Conveni urbanístic de col·laboració
entre l’Ajuntament de Palafrugell, representat per l’Alcalde-President, el senyor Juli
Fernández Iruela, la senyora Adoración Pérez Alarcón, el senyor Josep Maria Selga
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Jorba i la societat Novainexa, SL, representada per la senyora Isabel Ventós Omedes,
per resoldre definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon de normalització de
finques PNF-3.1, carrer Xarembeco, a Llafranc on, en el punt 6è d’aquest conveni
s’especifica el següent:
“Sisè.- Segregació, cessió onerosa i agregació d’una porció de terreny de la part de la
finca exclosa de NOVAINEXA a favor de la Sra. Adoració Pérez Alarcón i del Sr. Josep
Maria Selga Jorba
6.1.- A l’objecte de regularitzar llindars per raó dels accessos relatius a les parts de
les finques excloses dels Srs. Pérez-Selga i de NOVAINEXA es procedeix a la
segregació d’una porció de 157 m² de la part de la finca exclosa de NOVAINEXA, que
es grafia en el plànol que s’adjunta al present Conveni com a Document 6.
6.2.- NOVAINEXA transmet mitjançant el present Conveni el ple domini de la
superficie segregada esmentada en el paràgraf anterior, lliure de càrregues,
gravàmens i ocupants, a la Sra. Adoració Pérez Alarcón i el Sr. Josep Maria Selga
Jorba, que l’accepten i adquireixen per meitats indivises. La contraprestació
econòmica per la cessió onerosa d’aquesta porció de terreny es durà a terme
mitjançant el cobrament per part de NOVAINEXA del 19,78% de la liquidació del saldo
romanent de la Junta de Compensació del Polígon PNF-3.1 carrer Xarembeco cedida
pels adquirents a la cedent.
6.3.- La Sra. Adoració Pérez Alarcón i el Sr. Josep Maria Selga Jorba adquireixen i
agreguen en aquest mateix acte la porció de sòl grafiada en el plànol que s’adjunta al
Conveni com a Document 6 a la part de la finca exclosa dels Srs. Pérez-Selga, la qual
cosa es du a terme a l’objecte de regularitzar els llindars amb la finca veïna i permetre
que la part de la finca exclosa dels Srs. Pérez-Selga disposi d’un nou accés i pugui
dividir-se en dues parcel·les.
6.4.- La Sra. Adoració Pérez Alarcón, el Sr. Josep Maria Selga Jorba i NOVAINEXA
es comprometen a comparèixer davant de notari per atorgar l’escriptura pública de
segregació, cessió onerosa i agregació de conformitat amb les condicions estipulades
en els paràgrafs anteriors, en el termini màxim d’un mes des de que el present
Conveni esdevingui eficaç i el Projecte de Reparcel·lació ajustat al present Conveni
sigui ferm. A tal efecte l’Ajuntament concedirà el corresponent certificat
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació. Totes les despeses notarials, registrals i
fiscals derivades de la formalització de l’escriptura pública i transmissió de la propietat
correran a càrrec dels compradors.
- L’article 243 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme, estableix que pot fer-se la declaració d’innecessarietat de
parcel·lació quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca
confinant, sempre que la segregació i l’agrupació tinguin lloc en la mateixa operació.
- Aquesta operació no té incidència en l’aplicació de la normativa urbanística atès que
no deixa cap parcel·la sense donar compliment a l’ordenació establerta d’edificacions
unifamiliars aïllades.
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En conseqüència, a criteri del sotasignant, es pot declarar la innecessarietat de
parcel·lació sol·licitada, sempre que l’esmentada segregació i agrupació tinguin lloc en
la mateixa operació.”
Atès el que disposa l’article 243 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
Atès el que disposen els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer; l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i l’article
71 del Reglament Orgànic Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acordar la declaració de innecessarietat de la llicència de parcel·lació
sol·licitada referent a la finca registral número 6.242, situada al carrer Camí de la Font
d’en Xecu número 14-18, de Llafranc, a l’objecte del corresponent atorgament
d’escriptura pública de cessió, sempre que l’esmentada segregació i agrupació tinguin
lloc en la mateixa operació, tal i com es desprèn de l’informe emès per l’Arquitecte
municipal en data 14 de desembre de 2012 transcrit en aquest acord.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Josep Geli Vilallonga, amb domicili a efectes
de notificació al carrer Mallorca número 279, 4º-2ª CP 08037.

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE RETIRADA I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS DE
FIBROCIMENT A L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE PALAFRUGELL.- Inici
procediment i aprovació de plecs.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del servei de retirada i eliminació d’elements de fibrociment a l’àmbit
del Pla de Barris de Palafrugell.
Atès que el pressupost base de licitació d'aquest servei és de 62.000,00 €, IVA inclòs,
i amb un termini previst de 3 mesos per a l'execució de les obres objecte del contracte.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient del procediment negociat sense publicitat del servei de
retirada i eliminació d’elements de fibrociment a l’àmbit del Pla de Barris de Palafrugell,
per import de 62.000,00 € IVA inclòs.
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Segon.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 20.170.22607 “Despeses retirada residus d'amiant i fibrociment”, del
Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2012. Serà requisit necessari
per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase
disponible, per l'import de licitació.
Tercer.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins
el dia 15 de gener de 2013, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
. DEPURAMBI, Ctra. Cardona 62-64, 1r 2ª (08242) MANRESA.
. KRAK ENDERROCS SL, c. Sant Pau, 80 (08140) CALDES DE MONTBUI.
. GERMANS CAÑET-XIRGU, SL, Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu) (17244) CASSÀ
DE LA SELVA.

3.2 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, DELS SERVEIS DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
PALAFRUGELL - FASE V.- Aprovació del plec i inici del procediment.Es dóna compte de l’expedient del contracte de serveis, mitjançant procediment
negociat amb publicitat, per a la reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell – fase
V.
Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules Econòmico-Administratives,
reguladores del procediment negociat amb publicitat del contracte de serveis per a la
reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell – fase V, procedeix ara l’aprovació del
plec amb un pressupost base de licitació de 81.033,14 €, IVA inclòs, a la baixa.
Atès el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el
Plec de clàusules econòmico-administratives reguladores de la licitació, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, per a la contractació dels serveis esmentats a
l’apartat anterior, per import de 81.033,14 € IVA inclòs, a la baixa i disposar-ne
l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si s’escau, de
presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en els articles 277 de la mateixa
llei catalana, i 50 i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
El termini d'execució màxim serà de dos mesos, i el termini de garantia mínim serà de
12 mesos.
Segon.- Convocar licitació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, a l’empara
del que disposa el reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte de serveis esmentat,
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publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé
aquesta s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions
contra el plec, de conformitat amb el que determina l’article 122.2 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Tercer.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3.3 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, PER L'ELABORACIÓ DE L'ESTUDI
D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DEL POUM DE PALAFRUGELL.Aprovació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis, per l’elaboració de
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Palafrugell.
Atès que Lavola 1981, SA amb NIF A-58 635 269 ha presentat un pressupost de
4.779,50 €, IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per l’elaboració de l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Palafrugell, amb càrrec a la partida
21.151.64002 “Projectes tècnics desenvolupament POUM”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a LAVOLA 1981, SA (A-58 635 269), amb domicili
al carrer Rossell, 2– (08560) Manlleu (Barcelona), pel preu de 4.779,50 €, IVA inclòs,
tal com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

3.4 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER L'ELABORACIÓ DELS TREBALLS
CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA SOCIAL DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis, per l’elaboració dels
treballs corresponents a la memòria social del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Palafrugell.
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Atès que GMG PLANS i PROJECTES SLP amb NIF B-63 599 732 ha presentat un
pressupost de 9.310,95 €, IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per l’elaboració dels
treballs corresponents a la memòria social del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Palafrugell, amb càrrec a la partida 21.151.64002 “Projectes tècnics desenvolupament
POUM”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a GMG PLANS i PROJECTES SLP amb NIF B-63
599 732, amb domicili al carrer Unió, 1 1r (08221) Terrassa, pel preu de 9.310,95
euros IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta, amb una durada de 3 mesos.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 REQUERIMENT A LES LUDOTEQUES DEL MUNICIPI PER DESENVOLUPAR
ACTIVITATS D’ESCOLA BRESSOL NO AUTORITZADES.- Aprovació.Atès que per part de l’Ajuntament de Palafrugell (serveis d’inspecció), s’ha detectat
que hi ha ludoteques que estan realitzant funcions d’escola bressol no autoritzada, el
que comporta una competència deslleial enfront les escoles bressol de titularitat
privada, que compleixen de forma plena i total amb els requisits legals exigits per
l’administració educativa (sanitaris, ratios i infraestructura).
Atès que el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel que es regulen les ludoteques, estableix
de forma clara i nítida, quines són les funcions que han de realitzar.
Atès el que estableix el Decret 112/2010, i en concret la seva disposició addicional
quarta, que permet imposar les sancions de la Llei 11/2009, d’espectacles i activitats
recreatives a aquelles activitats de ludoteca que no s’ajustin a la legalitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a les ludoteques de Palafrugell, perquè amb caràcter urgent i
immediat cessin de realitzar qualsevol tipus de funció d’escola bressol.
Segon.- Cas contrari l’Ajuntament de Palafrugell procedirà a tramitar el corresponent
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expedient sancionador sense perjudici de la clausura de l’activitat, com a clandestina i
per no ajustar-se a la legalitat administrativa vigent.
Tercer.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació d’aquest
acord, als responsables dels l’establiment, per tal que realitzin les al·legacions que
estimin convenients.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al representant legal de les escoles bressol
privades de Catalunya.

4.2 CALENDARI MERCAT 2012 - DECLARACIÓ DEL DIA 31 DE DESEMBRE, COM
A DIA HÀBIL.- Aprovació.Atès que el dia 27 de desembre de 2012, s'ha comunicat a l'Ajuntament de Palafrugell
la instància de 22 de desembre, en què 18 membres del mercat de la carn i del peix
sol.liciten la reconsideració del calendari del mercat, en el sentit que el dia 31 de
desembre de 2012, passi de ser declarat inhàbil a hàbil, per raons d'interès públic
municipal i per millorar l'oferta comercial d'aquests dies de Nadal, al poble.
Atès que existeix el vistiplau de l'equip de govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Autoritzar que el dia 31 de desembre de 2012 sigui dia hàbil en el mercat de la carn i
del peix del municipi de Palafrugell, vista la petició realitzada per nombrosos marxants
i d'acord amb els arguments anteriorment exposats.

4.3 LICITACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL QUIOSC DEL PARC DE LA SAULEDA,
MITJANÇANT ARRENDAMENT.- Adjudicació.Atès l'acord de Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2012, que literalment
diu:
Primer.- Arrendar mitjançant la forma de concurs el següent bé patrimonial: QUIOSC
dedicat a la venda de diaris, revistes, llaminadures i similars, situat al Parc de la
Sauleda. S'entén per similars, la possibilitat de subministrar begudes i realitzar
activitats de bar i/o cuina freda (entrepans). No es poden realitzar activitats de cuina
calenta i el titular haurà d'acreditar l'obtenció del carnet de manipulador d'aliments.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules jurídiques i econòmic administratives que ha de
regir la licitació, disposant-ne l’exposició al públic durant 20 dies hàbils en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona perquè
puguin presentar-se reclamacions (articles 270 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).
El cànon de l’arrendament serà el següent:
- Pagament en espècie, mitjançant l’obligació d’obrir i tancar els lavabos públics i
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l’obligació de realitzar la neteja d’aquests amb un nombre mínim d’hores anuals a
distribuir al llarg de l’any, de 322 hores, i un mínim de 6 hores al llarg de la setmana.
Aquesta quantitat d’hores podrà ser millorat a l’alça.
El valor econòmic d’aquestes 322 hores anuals mínimes és de 5.065,5 euros, tenint en
compte que el valor hora de neteja és de 15,75 euros.
La duració del contracte d’arrendament es fixa en quatre anys prorrogables per dos
anys més (1+1) fins un màxim de sis anys.
Tercer.- Anunciar simultàniament la 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 RDL 781/1986, de 18 d’abril.
Atès que dins el termini legal conferit, s’ha presentat una única oferta, el dia 20 de
desembre de 2012, registre d’entrada 17029, per gestionar l’esmentat arrendament del
quiosc de premsa del Parc Urbà La Sauleda:
- Estel del Mar Barnet Plans
Atès que la proposta presentada per la senyora Estel del Mar Barnet Plans s’ajusta al
plec de condicions de la licitació i el preu ofertat és superior al preu de licitació:
Neteja dels lavabos
– repas general abans de l'obertura: 0,30 hores x 335 dies/any = 100,5 hores
– neteja i desinfecció de 14 a 15 hores: 1 hora x 335 dies/any 335 hores
– neteges extraordinàries per motiu d'esdeveniments varis 1,5 hores x 40 dies =
60 hores/any
– total hores ofertades: 495,5 hores x 15,75 euros/hora = 7.804 euros IVA inclòs
L'horari seria:
- tardor – hivern: de 10 a 18 hores
- primavera – estiu: de 10 a 22 hores.
Atès l’informe emès favorable a l’adjudicació, el dia 27 de desembre de 2012, pel
Secretari de la Corporació, la Cap de Pla de Barris i la cap de l’Àrea de Serveis
Municipals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el concurs convocat per acord de la
Junta de Govern Local 22 de novembre de 2012, per a l’explotació, en règim
d’arrendament, del local QUIOSC dedicat a la venda de premsa, llibres, revistes,
llaminadures, begudes i similars (activitats de subministrament de begudes, bar i cuina
freda (entrepans)), d’11,2 m2., situat al Parc Urbà de La Sauleda, a favor de la senyora
Estel del Mar Barnet Plans, amb domicili al carrer Pau Claris, 4, (17200) de Palafrugell,
el cànon anual serà de 495,5 hores a l'any, amb un valor econòmic 7.804 euros IVA
inclòs, preu hora 15,75 euros, i amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives generals que regeix la licitació i l’execució del contracte.
L’arrendament s’atorga per un termini de quatre anys prorrogable any a any fins a un
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màxim de sis anys (4+1+1), comptat a partir de la notificació de la signatura del
contracte.
Segon.-. Condicions tècniques a complir:
a)
Serveis de neteja WC: neteja a fons (0,30 hores) abans de l'obertura. A més, es
farà una neteja i desinfecció de les 14 a les 15 hores amb caràcter diari.
b)
Es vetllarà per reposar els materials fungibles (paper higiènic, sabó de mans)
quan sigui necessari.
c)
Manteniment: Es faran rondes diàries per controlar que els accessos estiguin
lliures de paper i brossa. Cas d’alguna incidència, s’avisarà a l’Àrea de Serveis
Municipals. Es farà un seguiment de les papereres del Parc i es canviaran les bosses
quan estiguin plenes i el servei de neteja no hagi efectuat encara la recollida.
d)
Horaris d’obertura del quiosc: El quiosc romandrà obert els mesos de tardor i
hivern, de dimarts a diumenge de 10 a 18 hores. Pel que fa a la primavera – estiu,
l'horari serà de 10 a 22 hores.
e)
No es poden realitzar activitats de cuina calenta.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde-President, Juli Fernàndez Iruela, per a la firma de
tots els documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.

4.4 CONTRACTE TECNOLÒGIC DE RENTING DEL MATERIAL DE LA XARXA
RESCAT, SIGNAT AMB BANC SABADELL RENTING SL.- Revocació.Atès l'informe emès per l'Inspector en Cap de la Policia Local, el dia 20 de desembre
de 2012, conforme proposa revocar el contracte mercantil i tecnològic (renting), signat
amb el Banc Sabadell Renting SL, per l'arrendament de 10 equips MTP850S portàtils, i
tres equips mòbils MTM5400, homologats per la Xarxa Rescat, ja que no hi ha informe
favorable del Cap de la Policia Local i entén que l'oferta de BBVA Tenting SA, de
238,96 euros més IVA mensuals és més econòmica per l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que aquest contracte tecnològic de renting no ha estat aprovat per cap òrgan
competent de l'Ajuntament de Palafrugell, pel que no pot produir efectes jurídics,
administratius i vinculants.
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
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Revocar el contracte mercantil i tecnològic (renting), signat amb el Banc
Sabadell Renting SL, per l'arrendament de 10 equips MTP850S portàtils, i tres equips
mòbils MTM5400, homologats per la Xarxa Rescat, que meritava una quota mensual
de 288,08 euros més IVA, per 60 mesos.
Segon.- Adjudicar a BBVA Renting SA el contracte mercantil i tecnològic (renting), per
l'arrendament de 10 equips MTP850S portàtils, i tres equips mòbils MTM5400,
homologats per la Xarxa Rescat, que merita una quota mensual de 238,96 euros més
IVA (21%): 289,14 euros x 60 mensualitats = 17.348,49 euros.
Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2012
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També s'engloba en aquest contracte, 10 fundes de pell, 10 llicències Manager Rescat
(MTP850S portàtil), així com l'extensió de la garantia d'aquest. Tres llicències Manager
Rescat (MTM5400), així com l'extensió de la seva garantia, i la instal.lació de
l'emissora base.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President de la corporació perquè signi tots els
documents públics i administratius necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.5 RESOLUCIÓ, DE MUTU ACORD, DEL CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ SOBRE
EL DOMINI PÚBLIC, PER GESTIONAR EL TRENET TURÍSTIC DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, el dia 6 de maig de 2011, que
literalment diu:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el concurs convocat per acord de la
Junta de Govern Local 18 de març de 2011, per a l’explotació, en règim d’autorització
especial de domini públic, per gestionar el trenet turístic de Palafrugell, a favor de
l’empresa CARRILETS TURÍSTICS DE CATALUNYA SL, representada pel senyor
Marc Fuertes Garcia, amb domicili al carrer Vila de Lloret, 7 (17300) de Blanes, el
cànon anual serà de 5.100 euros, i una garantia mitjançant aval, de 4.100 euros, i amb
estricta subjecció al plec de clàusules administratives generals que regeix la licitació i
l’execució del contracte.
L’explotació s’atorga per un termini de quatre anys prorrogable any a any fins a un
màxim de sis anys (4+1+1), comptat a partir de la notificació de la signatura del
contracte.
Atès que el dia 20 de desembre de 2012, registre d'entrada 17016, el representant
legal de CARRILETS TURÍSTICS CATALUNYA SL ha presentat escrit en què sol.licita
la resolució del contracte, de mutu acord, atès que aquest no té cap tipus de
rendibilitat econòmica, en virtut del cànon que ha de satisfer i les millores que ha de
realitzar.
Atès que existeix el vistiplau de l'Ajuntament de Palafrugell per resoldre, de mutu
acord, aquest contracte, procedir a la devolució de la fiança definitiva de 3.100 euros, i
convocar nova licitació pública, d'acord amb els principis de publicitat i lliure
concurrència.
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, i el decret 336/1988, el Reglament de Patrimoni
dels ens locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Resoldre de mutu acord, amb efectes de la temporada turística estiu – 2013,
el contracte per a l’explotació, en règim d’autorització especial de domini públic, del
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trenet turístic de Palafrugell, que ostenta l'empresa CARRILETS TURÍSTICS DE
CATALUNYA SL, com a conseqüència de la manca de rendibilitat econòmica del
servei.
Segon.- Procedir a la devolució de la fiança definitiva de 3.100 euros, i encomanar a
l'Àrea de Secretaria la redacció dels plecs de clàusules administratives que han de
regir la nova licitació pública, d'acord amb els principis de publicitat i lliure
concurrència.

4.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER BAIX LLOBREGAT, 2 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 26 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Baix Llobregat, 2 (17200) de
Palafrugell, s’observa que hi ha una tanca de xiprer que envaeix la via pública, en
concret en la vorera del carrer Guilleries, 21, representant un impediment pel correcte
trànsit dels vianants per aquesta vorera.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor JORDI ORTIZ ALTET, amb domicili al carrer Baix
Llobregat, 2 (17200) de PALAFRUGELL, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que sobresurt a
la via pública situada al carrer Baix Llobregat, 2 – carrer Guilleries, 21 de Palafrugell,
fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a
l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER RIERA 9 DE TAMARIU.- Aprovació.Atès que el dia 12 de desembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Riera, 9 (17212) de Tamariu,
s’observa que un cop retirada la terrassa amb estructura de cobriment, han quedat els
farratges ancorats al paviment, sobresortint per damunt de la rasant, fet que
representa un perill d’ensopegament i caiguda pels vianants.
Atès el que disposa la llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial aprovat pel
Real Decret legislatiu 339/90, en matèria sancionadora i el Reglament General de
Circulació, Real Decret 1428/2003, els quals informen que no es poden posar
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obstacles a la via pública ja que poden causar danys a les persones i als vehicles.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor DANIEL ARTURO VALERO ESCALENTE, amb domicili al
carrer Riera, 9 (17212) TAMARIU, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment i com a persona autoritzada de l’ocupació de la via
pública de l’establiment CAN TONET, procedeixi a retirar tots els farratges
corresponents a l’estructura de la terrassa, els qual representen un perill pels vianants,
de la finca situada al carrer Riera, 9 de Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en
el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER RIERA, 11 DE TAMARIU.- AprovacióAtès que el dia 12 de desembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Riera, 11 (17212) de Tamariu,
s’observa que un cop retirada la terrassa amb estructura de cobriment, han quedat els
farratges ancorats al paviment, sobresortint per damunt de la rasant, fet que
representa un perill d’ensopegament i caiguda pels vianants.
Atès el que disposa la llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial aprovat pel
Real Decret legislatiu 339/90, en matèria sancionadora i el Reglament General de
Circulació, Real Decret 1428/2003, els quals informen que no es poden posar
obstacles a la via pública ja que poden causar danys a les persones i als vehicles.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora ANA MARIA ESTEVA PADILLA, amb domicili al carrer
Riera, 11 (17212) TAMARIU, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment i com a persona autoritzada de l’ocupació de la via pública de
l’establiment BAR CAN PATXEI, procedeixi a retirar tots els farratges corresponents a
l’estructura de la terrassa, els qual representen un perill pels vianants, de la finca
situada al carrer Riera, 11 de Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.9 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER RIERA, 5 DE TAMARIU.- Aprovació.Atès que el dia 12 de desembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
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una inspecció ocular de L’establiment PIZZERIA LA PASTA, situat al carrer de la
Riera, 5 (17212) de Tamariu, s’observa que un cop retirada la terrassa amb estructura
de cobriment, han quedat els farratges ancorats al paviment, sobresortint per damunt
de la rasant, fet que representa un perill d’ensopegament i caiguda pels vianants.
Atès el que disposa la llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial aprovat pel
Real Decret legislatiu 339/90, en matèria sancionadora i el Reglament General de
Circulació, Real Decret 1428/2003 els quals informen que no es poden posar obstacles
a la via pública ja que poden causar danys a les persones i als vehicles.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a LA PASTA DE LLAFRANCH SL, amb NIF número B-17322983,
amb domicili al carrer Valls, 3-5 (17200) PALAFRUGELL, perquè en el termini de 10
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment i com a persona autoritzada de
l’ocupació de la via pública de l’establiment PIZZERIA LA PASTA, procedeixi a retirar
tots els farratges corresponents a l’estructura de la terrassa, els qual representen un
perill pels vianants, de la finca situada al carrer Riera, 5 de Tamariu, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.10 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER ABAT ESCARRÉ, 4 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 30 de novembre de 2012 la Cap de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Abat Escarré, 4 (17200) de
Palafrugell, s’observa que la parcel·la té una tanca vegetativa que sobrevola per
damunt del mur de la finca, impedint que es puguin reparar els cables de telefonia.
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 Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora VICTÒRIA MARTÍNEZ BERNABEU, amb domicili al
carrer Manso, 52 02-03 (08015) de BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la vegetació que
sobrevola la finca, ja que aquesta impedeix efectuar la reparació del cable de telefonia,
de la finca situada al carrer Abat Escarré, 4 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si
no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les
seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2012
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Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR JOSEP MARIA
FIGUERAS JACOMET, EN REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT HEARMIGUERAS
2007, S.L. CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PRES EN
SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2012. Desestimació.Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Josep Maria Figueras Jacomet, en
representació de la societat Hearmigueras 2007, S.L., amb data d’entrada 7 de
desembre de 2012 i número de registre 16384, contra l’acord de la Junta de Govern
Local pres en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2012, pel qual es va requerir a la
societat Hearmigueras 2007, S.L. perquè en el termini de deu dies hàbils des de la
recepció del requeriment, procedís al tancament de les obertures malmeses i a la
neteja de la finca situada al carrer Raval Sant Ponç número 8, de Palafrugell, fent-li
l’advertiment que si no ho feia en el termini establert, l’Ajuntament procediria a
l’execució subsidiària dels treballs requerits a les seves expenses, sens perjudici de la
imposició prèvia de multes coercitives de manera reiterada per nous terminis fins
aconseguit l’acompliment de ‘ordre d’execució.
Atès que el recurrent en el seu escrit demana, en síntesi, una pròrroga de tres mesos
per poder executar els treballs encaminats a la netejat i ornat de l’edifici situat al carrer
Raval Sant Ponç número 8, de Palafrugell.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 426/11, de data 23 de febrer de 2011, ja
es va requerir a la societat Hearmigueras, S.L., perquè de manera immediata procedís
a prendre les mides urgents per assegurar la integritat de les persones i els béns de
les persones usuàries de la via pública, i a més perquè en el termini màxim de trenta
dies des de la recepció del requeriment procedís a efectuar les obres de reparació i
manteniment necessàries per garantir la seguretat i solidesa del seu immoble, fent-li
l’advertiment que en cas contrari se l’imposaria una multa coercitiva, de manera
reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució, sens
perjudici que les obres fossin finalment executades de manera subsidiària per
l’Ajuntament de Palafrugell, sota la direcció de l’arquitecte municipal, a les seves
expenses.
Atès que el trasllat d’aquesta resolució fou notificada al senyor Josep Maria Figueras
Jacomet, en representació de la societat Hearmigueras, S.L., en data 5 de març de
2011.
Ates que davant de l’incompliment per part de la societat Hearmigueras, S.L del
requeriment efectuat, per Resolució de l’Alcaldia número 1281/11, de data 26 de maig
de 2011, notificada al senyor Josep Maria Figueras Jacomet, en representació de la
societat Hearmigueras, S.L, en data 10 de juny de 2011, es va imposar a la societat
Hearmigueras, S.L. una multa coercitiva de tres-cents euros, i es varen reiterar els
requeriments efectuats.
Atès que davant del nou incompliment per part de la societat Hearmigueras, S.L del
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requeriment efectuat, per Resolució de l’Alcaldia número 1884/11, de data 4 d’agost de
2011, notificada al senyor Josep Maria Figueras Jacomet, en representació de la
societat Hearmigueras, S.L, en data 11 d’agost de 2011, es va imposar una nova multa
coercitiva, en aquest cas de cinc-cents euros, i es varen reiterar els requeriments
efectuats.
Atès que la finca objecte d’aquest procediment fou aportada per part del senyor Josep
Maria Figueras Jacomet per a la constitució de la societat Hearmigueras 2007, S.L.,
d’acord amb l’escriptura amb número de protocol 4752/2007, atorgada a Barcelona en
data 15 d’octubre de 2007, davant del notari senyor Ricardo Ferrer Marsal, societat de
la qual ell en constava com administrador únic, i no obstant això en data 23 de
novembre de 2011 encara constava registralment com a titular el senyor Josep Maria
Figueras Jacomet, per la qual cosa per Resolució de l’Alcaldia número 2705/11, de
data 28 de novembre de 2011, es va ampliar el requeriment efectuat per Resolució de
l’Alcaldia número 426/11, al senyor Josep Maria Figueras Jacomet.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat al senyor Josep Maria
Figueras Jacomet en data 14 de desembre de 2011.
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient, es constata que des
del primer requeriment efectuat fins al dia d’avui ha transcorregut més d’un any i mig,
amb la qual cosa la propietat ha disposat de temps més que suficient per poder
efectuar els treballs de manteniment i neteja de la finca de la seva propietat, i tot i això
no els ha executat, i atès l’estat en què es troba actualment la finca situada al carrer
Raval Sant Ponç número 8 de Palafrugell, amb el perill que aquest estat representa
per a la seguretat i salubritat de la zona, per la qual cosa és necessària una actuació a
fi d’assegurar la integritat de les persones i els béns de les persones usuàries de la via
pública i la salubritat de la zona, efectuant les obres de reparació i manteniment
necessàries a tal fi.
Atès que les al·legacions formulades pel recurrent no aporten cap nova dada en
relació als fets que varen servir de base per dictar l’acord recorregut, ni en desvirtuen
els seus fonaments.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Josep Maria Figueras
Jacomet, en nom i representació de la societat Hearmigueras 2007, S.L., en tots els
seus extrems i, en conseqüència, ratificar l’acord recorregut.
Segon.- Advertir al senyor Josep Maria Figueras Jacomet que un cop transcorregut el
termini concedit a l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió de data 11
d’octubre de 2011, sense que ho hagin portat a terme, s’imposarà nova multa
coercitiva sense més dilació, reiterant-se aquesta per nous terminis, fins aconseguir el
compliment de l’ordre d’execució, i tot això sens perjudici que ho pugui executar
l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la
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direcció de l’arquitecte municipal.

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL DIPLOMA DE POSTGRAU DE
MEDIACIÓ PROFESSIONAL, ENTRE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA I
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Educació Contínua
(IDEC) i l’Ajuntament de Palafrugell, en el diploma de postgrau de Mediació
Professional.
Atès que l’IDEC té subscrit un conveni de col·laboració en matèria de docència amb la
Universitat Pompeu Fabra, mitjançant la programació i organització d’estudis de
formació de postgrau o complementaris als estudis universitaris.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat en col·laborar en aquest
programa, acollint alumnes de pràctiques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Institut d’Educació
Contínua (IDEC) i l’Ajuntament de Palafrugell, en el diploma de postgrau de Mediació
Professional, per tal que l’alumna Lina Poblet Bonastre pugui fer les pràctiques al
Centre de Mediació i Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell, del 3 de gener de
2013 al 27 de juny de 2013.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.2 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I CARITAS
DIOCESANA, DE GIRONA, PER A LA POSADA EN MARXA DEL SERVEI: CENTRE
DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i Càrites Diocesana, de
Girona, per a la posada en marxa del servei: Centre de distribució d'aliments, de
Palafrugell.
Atès l'interès d'ambdues parts pel que fa a signar aquest conveni de col·laboració
l'objectiu del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret
fonamental a l'alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats
bàsiques de la població més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s'està
realitzant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la
situació sociofamiliar en la qual es troben.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Palafrugell i Càrites Diocesana, de Girona, per a la posada en marxa del servei: Centre
de distribució d'aliments, de Palafrugell.
Segon.- Realitzar, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.46300 (Subvencions
Projectes Socials) una aportació econòmica de 6.816,00€, corresponent a l'any 2012.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

6.3 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS PENSIONISTES PER DEMANAR LA
SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE L'ANY 2012.- Aprovació.Vist que cada any, des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell, es
tramiten les sol·licituds per a l’atorgament de subvencions a favor dels pensionistes en
concepte de les escombraries pagades l’any anterior,
Vistes les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a favor dels
pensionistes en concepte de les escombraries pagades l’any 2012,
Vista la previsió de despesa d'import 10.000 euros a càrrec de l'aplicació
52.231.48000 “Ajudes a famílies”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a favor
dels pensionistes en concepte de les escombraries pagades l’any 2012.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.4 ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ AL GRAMC, PER AL PROJECTE DE SUPORT
PSICOSOCIAL ADREÇAT A CIUTADANES EXTRACOMUNITÀRIES, RESIDENTS A
PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la instància presentada el 29 de febrer de 2012, pel GRAMC (Grups de Recerca
i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers), sol·licitant una subvenció
per al finançament del projecte de suport psicosocial per a ciutadanes
extracomunitàries.
Vist que aquest projecte s’adreça a dones immigrades extracomunitàries, residents a
Palafrugell.
Atès l’interès de l’ajuntament de Palafrugell en col·laborar econòmicament en aquest
projecte.
Vistos els antecedents de raó,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar una subvenció de 3.817,36 euros, al GRAMC, per al finançament del
projecte de suport psicosocial per a ciutadanes extracomunitàries, residents a
Palafrugell; amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.48907 (subvenció projectes
socials).
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

7.- CULTURA
7.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER A LES REPRESENTACIONS D'ELS PASTORETS (26 I 30 DE
DESEMBRE DE 2012 I 1 DE GENER DE 2013).-Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza les tradicionals representacions d’Els Pastorets al
TMP-Teatre Municipal de Palafrugell els dies 26 i 30 de desembre de 2012 i 1 de
gener de 2013.
Ateses les necessitats de personal derivades de les esmentades representacions
teatrals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea
de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de les representacions
teatrals d’Els Pastorets.
Treballador

Extra festiva

Extra festiva doble

Cost econòmic

Tècnic 1

3

8

400,12 €

Tècnic 2

3

8

400,12 €

Auxiliar Ad. 1

3

61,80 €

Auxiliar Ad. 2

3

126,87 €

Administrativa

3

133,77 €

Total

1,122,68 €

7.2 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A COFFENA (COMISSIÓ FESTES DE
NADAL).-Aprovació.Atès que el passat 23 d’agost de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Comissió de Festes de Nadal
(COFFENA), NIF G17872912 i domicili al C/ Progrés, 13 de Palafrugell, per a
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l’organització de la Cavalcada de Reis de l’any 2013.
Atès que s’ha produït una avaria irreparable en una de les plataformes de les
carrosses de la cavalcada de reis i cal que sigui substituïda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar una aportació extraordinària a la Comissió de Festes de Nadal (COFFENA),
NIF G17872912 i domicili al C/ Progrés, 13 de Palafrugell, de 1.126 € per a la compra i
posta a punt d’una nova plataforma per a les carrosses de la Cavalcada de Reis.
Amb càrrec a la partida pressupostària
Funcionament Activitats Culturals”.

número

41.331.22613

“Despeses

El pagament s’efectuarà al compte bancari de COFFENA prèvia presentació dels
justificants per l’adquisició de la nova plataforma.

7.3 PROPOSTA PER A LA REDACCIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC D'EQUIPAMENTS
CULTURALS DE PALAFRUGELL.-Aprovació.ATÈS que Palafrugell compta amb un important nombre d’equipaments, entitats i
actors culturals.
ATÈS que és voluntat de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell la redacció
d’un Pla Estratègic d’Equipaments Culturals.
ATÈS que s’han presentat els pressupostos següents per a la redacció del pla
esmentat al punt anterior:
ARTImetria
CL comunicació
FACTO estrategia

13.999,70 euros (IVA inclòs)
15.358,85 euros (IVA inclòs)
14.943,50 euros (IVA inclòs)

ATÈS que els pressupost d’ARTImetria és el més barat dels presentats i a més la
seva experiència garanteix l’assoliment de l’objectiu proposat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR que la redacció del Pla Estratègic d’Equipaments Culturals de Palafrugell
sigui realitzat per ARTImetria d’acord amb el pressupost presentat, el total del qual és
13.999,7 (IVA inclòs).
Amb càrrec a la partida de Despeses Pla Estratègic Equipaments Culturals
(41.331.22706).

8.- EDUCACIÓ
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8.1 CONTRACTACIÓ EXTERNA DEL SERVEI DE CONSERGERIA I
MANTENIMENT PER A CENTRES ESCOLARS, PRINCIPALMENT L'INSTITUT
FREDERIC MARTÍ CARRERAS.- AprovacióAtès l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Palafrugell, de facilitar la persona de consergeria de l’Institut Frederic
Martí Carreres durant les hores en què és en funcionament la Delegació de l’Escola
Oficial d’Idiomes a Palafrugell.
Donat que cal contractar una persona que desenvolupi aquesta tasca així com petites
tasques de manteniment en centres escolars del municipi.
Atès que aquesta tasca l’ha realitzada el Sr. Josep Carreras Ferran com a prestació
de treballs en benefici de la comunitat, prestació que ja ha finalitzat.
Donat que la tasca realitzada pel Sr. Carreras es valora des de l’Àrea d’Educació com
a molt satisfactòria, valoració que coincideix amb la de l’Institut Frederic Martí.
Atès que cal mantenir la continuïtat del servei compromès amb la Generalitat de
Catalunya, fins el dia 30 de juny de 2013.
Donat que Palafrugell té conveni amb la cooperativa d’inserció Garbet i que el
pressupost del servei és adequat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la contractació la Cooperativa Garbet per al servei extern de vigilància i
manteniment per a l’Escola Oficial d’Idiomes de Palafrugell ubicada a l’Institut Frederic
Martí Carreras i d’altres tasques de manteniment, des del dia 1 de gener al 30 de juny
de 2013. El cost total de la contractació serà de 5.718,64 euros, més l'IVA
corresponent, amb càrrec a la partida 33.321.21200, de Conservació d’edificis, amb
càrrec al pressupost de 2013.

9.- JOVENTUT
9.1 ACORD PRELIMINAR DEL PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ AMB EL
CENTRE EDUCATIU BELGA PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT VZW
REFERENT A LES ACTIVITATS QUE OFERIRÀ L'ÀREA DE JOVENTUT ALS
JOVES BELGUES DURANT LA SEVA ESTADA A PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que la Unió Europea per tal de fomentar la contribució dels joves en la
construcció europea ha creat el programa Joventut en Acció, destinat als joves de 13 a
30 anys, residents legals en un Estat membre, i a persones i organitzacions que
treballen en l'àmbit de la joventut.
Atès que aquest programa recolza la política de cooperació dins l'àmbit de la joventut i
que inclou, entre d'altres accions, els Intercanvis de Joves i el Servei Voluntari
Europeu dins la Comunitat, amb països veïns i altres països del món.
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Atès que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell ha arribat a un acord amb el
centre educatiu d’integració per a joves amb dificultats socials de Bèlgica Pedagogisch
Centrum Wagenschot vzw situat a Eke-Nazareth.
Atès que el centre educatiu esmentat ha elaborat un projecte d’intercanvi que constarà
d’una estada d’una setmana durant el mes de juliol a Palafrugell amb un grup de 6 a
10 joves i l’Àrea de Joventut organitzarà activitats per a aquest joves i aportarà un grup
de joves de l’Espai Jove per tal de fomentar la cooperació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’acord preliminar del programa Joventut en Acció amb el centre
educatiu belga Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw referent a les activitats que
oferirà l’Àrea de Joventut als joves belgues durant la seva estada a Palafrugell.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

10.- PLA DE BARRIS
10.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE MENOR, DE SERVEIS
EXTERNS PER AL DISSENY DE L'EXPOSICIÓ I EL LLIBRET QUE L'ACOMPANYA
EN EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 7.1.5. 'COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT:
POTENCIACIÓ DE LA IDENTITAT DEL BARRI' EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS
LA SAULEDA - CARRER AMPLE.- Aprovació.Atès l’informe de la Sra Sílvia Esteva Llenas, cap d’àrea de Pla de Barris.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per l’edició de
l’audiovisual i selecció de textos en execució de l’actuació 7.1.5. “Cohesió social i
identitat: Potenciació de la Identitat del Barri” dins el marc del Pla de Barris La Sauleda
- carrer Ample.
Atès el pressupost de:
Carles Martí Bosacoma per un import de 5.021,00€ IVA inclòs.
Atès que aquesta despesa suposa un import de 5.021,00 euros (IVA inclòs), a càrrec
de la partida 20.231.22616 “Despeses Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei d’edició de l’audiovisual, amb Carles Martí Bosacoma
La despesa de 5.021,00 euros, a càrrec de la partida 20.231.22616 “Despeses
Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La forma de pagament serà un cop realitzada la impressió, prèvia presentació de
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factura.

10.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE MENOR, DE SERVEIS
EXTERNS PER A LA IMPRESSIÓ DEL LLIBRET QUE ACOMPANYA L'EXPOSICIÓ
EN EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 7.1.5. 'COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT:
POTENCIACIÓ DE LA IDENTITAT DEL BARRI' EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS
LA SAULEDA - CARRER AMPLE.- Aprovació.Atès l’informe de la Sra Sílvia Esteva Llenas, cap d’àrea de Pla de Barris.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a la impressió
del llibret que acompanya l’exposició en execució de l’actuació 7.1.5. “Cohesió social i
identitat: Potenciació de la Identitat del Barri” dins el marc del Pla de Barris La Sauleda
- carrer Ample.
Atès el pressupost de:
- Gràfiques Agustí per un import de 2.444,00 euros IVA inclòs.
Atès que aquesta despesa suposa un import de 2.444,00 euros (IVA inclòs), a càrrec
de la partida 20.231.22616 “Despeses Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei d’impressió del llibret que acompanya l’exposició, amb Gràfiques
Agustí.
La despesa de 2.444,00 euros, a càrrec de la partida 20.231.22616 “Despeses
Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La forma de pagament serà un cop realitzada la impressió, prèvia presentació de
factura.

10.3 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE MENOR, DE SERVEIS
EXTERNS PER AL DISSENY DE L'EXPOSICIÓ I EL LLIBRET QUE L'ACOMPANYA
EN EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 7.1.5. 'COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT:
POTENCIACIÓ DE LA IDENTITAT DEL BARRI' EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS
LA SAULEDA - CARRER AMPLE.- Aprovació.Atès l’informe de la Sra Sílvia Esteva Llenas, cap d’àrea de Pla de Barris.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per al disseny de
l’exposició i del llibret que l’acompanya en execució de l’actuació 7.1.5. “Cohesió social
i identitat: Potenciació de la Identitat del Barri” dins el marc del Pla de Barris La
Sauleda - carrer Ample.
Atès el pressupost de:
Marc Garrido Puig, Disseny Gràfic, per un import de 1.907,57 euros més 400,59
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euros d’IVA (21%), fent un total de 2.223,45€ IVA inclòs.
Atès que aquesta despesa suposa un import de 2.223,45 euros (IVA inclòs), a càrrec
de la partida 20.231.22616 “Despeses Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei d’impressió del llibret que acompanya l’exposició, amb Marc
Garrido Puig, Disseny Gràfic.
La despesa de 2.223,45 euros, a càrrec de la partida 20.231.22616 “Despeses
Potenciació identitat del barri dins el municipi”.
La forma de pagament serà un cop realitzada la impressió, prèvia presentació de
factura.

10.4 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS
EXTERNS PER A IMPRESSIÓ 6È NÚMERO BUTLLETÍ BARRI 'PARAULES DE
DONES' EN EXECUCIÓ ACTUACIÓ 6.2 'CREACIÓ I EDICIÓ D'UN BUTLLETÍ DEL
BARRI ELABORAT PER DONES' DINS MARC PLA DE BARRIS LA SAULEDACARRER AMPLE. Aprovació.
Atès l’informe de la Sra. Sílvia Esteva Llenas, cap d’àrea de Pla de Barris.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a la impressió
del sisè número del butlletí del barri en execució de l’actuació 6.2. “Creació i edició
d’un butlletí del barri elaborat per dones” dins el marc del Pla de Barris La Sauleda Carrer Ample 2008-2012.
Atès el pressupost de:
–

Gràfiques Agustí, per un import de 734,00 euros més 29,36 euros d’IVA (4%),
fent un total de 763,36€ IVA inclòs.

Atès que aquesta despesa suposa un import de 763,36 euros (IVA inclòs), a càrrec de
la partida 20.234.22601 “Edició butlletí dones”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei de d'impressió del sisè número del Butlletí del Barri amb
Gràfiques Agustí.
La despesa de 763,36 euros, a càrrec de la partida 20.234.22601 “Edició butlletí
dones”
La forma de pagament serà, un cop realitzada l’edició, prèvia presentació de factura.
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10.5 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR SERVEIS EXTERNS
DINAMITZACIÓ EDICIÓ 6È NÚMERO BUTLLETÍ BARRI 'PARAULES DE DONES'
EXECUCIÓ ACTUACIÓ 6.2 'CREACIÓ I EDICIÓ BUTLLETÍ BARRI ELABORAT PER
DONES' DINS MARC PLA DE BARRIS LA SAULEDA-CARRER AMPLE. Aprovació
Atès l’informe de la Sra. Sílvia Esteva Llenas, cap d’àrea de Pla de Barris.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a la
dinamització de l’edició del sisè número del butlletí del barri en execució de l’actuació
6.2. “Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones” dins el marc del Pla de
Barris La Sauleda - Carrer Ample 2008-2012.
Atès el pressupost de:
–

Victòria Blanco Martínez per un import de 289,28 IVA inclòs.

Aquesta despesa suposa un import de 289,28€ euros., a càrrec de la partida
20.234.22601 “Edició butlletí dones” del pressupost de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei de dinamització de l’edició del sisè número del Butlletí del Barri
amb la senyora Victòria Blanco Martínez.
La despesa de 289,28 euros, a càrrec de la partida 20.234.22601 “Edició butlletí
dones”
La forma de pagament serà, un cop realitzada l’edició, prèvia presentació de factura.

11.- TRESORERIA
11.1 SOREA - PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS MES DE NOVEMBRE 2012.- Aprovació.

D'AIGUA

A

GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
novembre de 2012, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
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Concepte

B. IMPOS.

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

AJUNTAMENT
Aigua (1+2)

5.317,31

531,73

-

5.849,04

(1) Quota

2.978,63

-

-

-

-

(2) Consum

2.338,68

-

-

-

-

Sobreelevació

36,78

3,68

-

40,46

Cons. i lloguer

77,10

-

16,19

93,29

Clavegueram

563,93

-

-

563,93

Escombraries

3.214,15

-

-

3.214,15

6,37

-

-

6,37

9.215,64

535,41

16,19

9.767,24

5.336,77
5.336,77
14.552,41

533,67
533,67
1.069,08

16,19

5.870,45
5.870,45
15.637,69

Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de novembre de 2012, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUINZE MIL SIS-CENTS TRENTA-SET
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (15.637,69 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores
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Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003,
més els interessos de demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als
efectes que correspongui.

12.- SERVEIS MUNICIPALS
12.1 SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC - Modificació partida Garlandes de Nadal.-

XARXA

Atès que el contracte del servei de manteniment i conservació de la xarxa municipal
d'enllumenat públic inclou la gestió integral de les garlandes de Nadal, capítol que es
valora com una partida unitària d'acord amb l'inventari dels diferents elements que
s'instal·len, i que representa un pressupost global de 13.070 €, iva exclòs.
Atès que a partir de l'any 2011, l'Institut de Promoció Econòmica va procedir a
l'adquisició de noves garlandes de Nadal a fi i efecte de renovar, millorar i ampliar la
il·luminació nadalenca de diferents carrers del centre de la vila, projecte que
representa un increment d'unitats respecte de l'inventari vigent en virtut del PCT del
servei, que estableix que durant la vigència del contracte les modificacions d'inventari i
la introducció d'elements nous s'han de valorar i incorporar al preu del servei partint
dels preus unitaris fixats al contracte. L'Àrea de Serveis Municipals ha realitzat un
recàlcul de la partida de les garlandes de Nadal, que d'acord amb el quadre
comparatiu de detall que s'acompanya en l'informe de la cap de l'Àrea de Serveis
Municipals, queda de la següent forma:

Instal·lació garlandes
Increment sobre Projecte
(preus sense IVA)

Projecte 2009
13.070 €

Projecte 2011
17.308 €
+ 4.238 €

Projecte 2012
19.195 €
+ 6.125 €

Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el nou preu unitari de la partida d'Instal·lació, Retirada i
Emmagatzematge de les Garlandes de Nadal” per import de 19.195 € (IVA exclòs).
Segon.- Reconèixer la quantitat de 4.238 € (IVA exclòs) en concepte de regularització
per l'ampliació dels treballs de garlandes 2011.
Tercer.- Les despeses a reconèixer que derivin del present acord es consignaran a la
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partida pressupostària 71.165.22722 Contracte de Manteniment de l'enllumenat públic.
Quart.- Donar trasllat de l'acord a l'empresa Enllumenats Costa Brava S.L. i a les
àrees de Rendes i Tresoreria.

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
13.1.1 RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ NOVAINEXA SL QUOTES URBANÍSTIQUES
XAREMBECO. Aprovació
Vista la instància 10874 presentada en data 6 d'agost de 2012 per la senyora ISABEL
VENTÓS OMEDES en representació de la societat NOVAINEXA SL, per la qual
presenta sol·licita que, en base al conveni signat en data 21 de febrer de 2012, es
deixi sense efecte la liquidació aprovada per acord de la Junta de Govern Local de
data 10 de maig de 2012 d'import 168.575,32 euros en concepte de quotes
urbanístiques del polígon PNF 3.1 carrer Xarembeco, i es procedeixi a emetre una
nova liquidació amb uns nous terminis de pagament.
Atès que en relació a la petició d'establir un nou termini de pagament de la referida es
comprova que la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2012 va establir com a
data de pagament el dia 31 de juliol de 2012.
Atès que el conveni signat amb la interessada en data 21 de febrer de 2012 establia
que com a mínim el 50% dels costos corresponents a la urbanització pendent
d'executar-se es facturarà un cop recepcionada l'obra per part del consistori.
Atès que es comprova que en data 20 de desembre de 2012 s'ha signat l'acta de
recepció de les obres d'urbanització del sector sense que s'hagi produït cap desviació
en el cost de les obres en relació a les quanties previstes en la liquidació impugnada.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions procedeix modificar el termini de
pagament de la liquidació impugnada per tal que s'adeqüi a les clàusules del conveni
signat en data 21 de febrer de 2012, en aquest sentit es considera que procedeix
establir un nou termini de pagament fins al 31 de març de 2013.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions es considera que no procedeix
modificar l'import de la mateixa atès que correspon amb les quanties del cost de l'obra
i amb l'import que consta a l'expedient definitiu de modificació del projecte de
reparcel·lació del polígon PNF 3.1 , carrer Xarembeco aprovat pel Ple en data 24
d'abril de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar l'import de la liquidació aprovada per acord de la Junta de Govern
Local de data 10 de maig de 2012 d'import 168.575,32 euros en concepte de quotes
urbanístiques provisionals del polígon PNF 3.1 carrer Xarembeco a nom de la societat
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NOVAINEXA SL (B63359566).
Segon.- Establir un nou termini en voluntària amb data límit el 31 de març de 2013
pel pagament de la liquidació la liquidació aprovada per acord de la Junta de Govern
Local de data 10 de maig de 2012 d'import 168.575,32 euros a nom de NOVAINEXA
SL (B63359566) en concepte de quotes urbanístiques del polígon PNF 3.1 carrer
Xarembeco.
Tercer.- Informar a la interessada que en cas que no es faci efectiu el pagament
abans del 31 de març de 2013, s'exigirà el deute per la via de constrenyiment.

13.1.2 RECLAMACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA BISBE TOMÀS DE LORENZANA,
EXEMPCIÓ IBI 2012.- Aprovació.Vista la instància número 10116 de data 17 de juliol de 2012 presentada pel senyor
LLUÍS VALLS i CARBÓ, en representació de la FUNDACIO PRIVADA BISBE TOMÀS
DE LORENZANA, amb CIF G17822487, sol·licitant la declaració d’exempció de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2012 de la finca del
carrer Mestre Sagrera, 88, referència cadastral 2912101EG1421S0001DJ, al·legant
que la seva representada és una entitat sense fins lucratius.
Vist l’article 15 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que diu textualment:
Article 15. Tributs locals.
1. Estan exempts de l'impost sobre béns immobles els béns dels quals siguin titulars,
en els termes que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats
sense finalitats lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l'impost sobre societats.
Vist el certificat emès pel Departament de Gestió de l’Agència Tributària, de data 9 de
desembre de 2011, on es constata que la interessada s'acull al règim fiscal abans
esmentat per a l'exercici 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció per l’any 2012, en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana, de la finca del carrer Mestre Sagrera, 88, referència
cadastral 2912101EG1421S0001DJ.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'Impost sobre béns immobles núm. 573319/12 a
nom de la Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

13.1.3 BONIFICACIÓ XEC GOURMET
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Vista l'ingrés efectuat en data 07/11/12 per la Sociedad Española Cheque Gourmet
pel pagament de la despesa de la Llar d'Infants Tomanyí per la senyora
HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA per import de 286 €.
Atès que es comprova que la senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA ha fet efectiu a
favor de l’Ajuntament tots els rebuts mensuals corresponents a la Taxa per llar
d’infants Tomanyí de la seva filla.
Atès que aquest ajut s’ha fet efectiu directament mitjançant transferència d’import 286
€ en data 07/11/12 a l’entitat titular del servei de llar d’infants, en aquest cas,
l’Ajuntament de Palafrugell i per tant s’ha produït una duplicitat de pagament per un
costat mitjançant la taxa mensual i per l’ajut de la societat Xec Gourmet.
Atès que es comprova que la senyora HARO*ANTIÑOLO, ALEJANDRA, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el pagament mitjançant transferència al compte sol·licitat per import de 286 €
a favor del senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA, per duplicitat d’ingrés de les
despeses de Llar d’infants Tomanyí de la seva filla.

13.1.4 CONTRIBUENT: J R R. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.927 data 19 de desembre del
2012, presentada pel senyor J R R en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -4330-BGB,
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 de l’annex II
del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
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 -4330-BGB reuneix
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els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -4330-BGB a nom del senyor J R R amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

13.1.5 RECLAMACIÓ J A I APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15212 de data 12 de novembre
del 2012, presentada pel senyor I B, J A, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -9718DRV, atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que enguany el senyor IRUELA BERMUDO, JOSE ANTONIO, va gaudir de
l'exempció del vehicle amb matrícula GI-0217BG, el qual ha estat donat de baixa per
transferència en data 22 d'octubre de 2012.
Vist que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -9718-DRV, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Atès que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 25 de febrer de
2005 i compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2013 i posteriors, a nom del senyor I B, J A, pel vehicle amb
matrícula -9718-DRV.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat.
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13.1.6 RECLAMACIÓ GABRIEL OLLER DESESTIMAR EXEMPCIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16813 de data 17 de desembre de
2012, presentada pel senyor OLLER AGUSTÍ, GABRIEL, en la qual sol·licita la
exempció del IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) del vehicle matrícula
5169HGT, tot i que el cotxe està a nom de la seva dona i el necessitar per traslladarse.
Vist el que disposa l’article 4 punt 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 sobre l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, el qual diu textualment: “ 1. Gaudiran d’exempció en
l’impost els vehicles establerts a l’article 92.1 El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març........
3. Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu us exclusiu hauran de
presentar original i còpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques
tècniques i de la resolució del grau de minusvalidesa. L’interessat haurà d’adjuntar
a la seva sol·licitud declaració del titular discapacitat manifestant que no té
reconeguda l’exempció per altre vehicle de la seva propietat i que el vehicle es
destinarà al seu us exclusiu.
Aquestes exempcions són de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.
Atès que es comprova que en el permís de circulació del vehicle amb matrícula -5169HGT, no consta com a titular del vehicle el senyor OLLER AGUSTÍ, GABRIEL .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor OLLER AGUSTI, GABRIEL.
Segon.- Informar al senyor OLLER AGUSTI, GABRIEL, que per tal de gaudir de
l’esmentada exempció, caldrà que consti matriculat el vehicle a nom seu.

13.1.7 RECLAMACIÓ FRANCESCA VICENT DESESTIMAR RECURS PROVISIÓ
CONSTRENYIMENT IBI
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16165 de data 04 de desembre de
2012, presentada per la senyora VICENTE CID, FRANCESCA, presentant recurs
contra la provisió de constrenyiment rebuda en concepte d'IBI ( Impost sobre Bens
Immobles de Naturalesa Urbana ), informant que actualment no rep cap tipus d'ingrés,
i que fàra efectiu el deute quan rebi una indemnització judicial.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 12 de desembre de 2012, que
diu textualment el següent: “El deute actualment pendent, correspon a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica de l’any 2012 (matrícula 2761-CLH), i a l’Impost sobre
Béns Immobles dels anys 2011 i 2012 (carrer Àngel Guimerà, 39).
Respecte a la indemnització judicial, al no constar la fermesa de la sentència, o el
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compliment voluntari per part de l’obligat, o si s’ha demanat l’execució de la resolució
judicial en cas d’incompliment, no es pot entrar a considerar-la com a garantia del
compliment de les obligacions tributàries.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud, per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificant el present acord a la interessada pels efectes oportuns.

13.1.8 RECLAMACIÓ FRANCESCA VICENT DESESTIMAR RECURS PROVISIÓ
CONSTRENYIMENT ESCOMBRARIES
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16164 de data 4 de desembre de 2012,
presentada per la senyora VICENTE CID, FRANCESCA, en representació de BAR
CAL JOAN SC, informant que ha demanat la baixa de l’activitat a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i que farà efectiu el deute pendent quan rebi una
indemnització judicial.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 12 de desembre de 2012, que
diu textualment el següent:
“El deute pendent correspon als rebuts dels anys 2011 i 2012, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials (local del carrer Àngel Guimerà, 39). La
interessada es propietària del local on s’exerceix l’activitat, i té la condició de substituta
del contribuent, en els termes de l'article núm. 36 punt 3 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
Així mateix, l'article núm. 10 punt 6 de l’Ordenança Fiscal número 13, que regula la
taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, estableix el següent: Tindrà
la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei
Pel que fa a la declaració de la baixa de l’activitat, l'article núm. 14 punt 3 de
l’Ordenança esmentada estableix “En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà
d’acreditar amb baixa de la llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota
corresponent als trimestres en els quals no s’ha exercit cap activitat.”
I respecte a la indemnització judicial, al no constar la fermesa de la sentència, o el
compliment voluntari per part de l’obligat, o si s’ha demanat l’execució de la resolució
judicial en cas d’incompliment, no es pot entrar a considerar-la com a garantia del
compliment de les obligacions tributàries.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Informar a la interessada que ha d’acreditar la baixa de la llicència municipal
d’activitats davant l’Ajuntament de Palafrugell, per tal d'adequar els diferents padrons
fiscals.
Segon.- Desestimar la sol·licitud, per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2012

33

Ajuntament de Palafrugell

procediment de constrenyiment.

13.1.9 RECLAMACIÓ JOAN SUÑER
PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT IVTM

AYMERICH

DESESTIMAR

RECURS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 16509 de data 11 de desembre de
2012, presentada pel senyor SUÑER AYMERICH, JOAN, en la qual sol·licita deixar
sense efecte la provisió de constrenyiment en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica ) corresponent a l'any 2012 de vehicle amb matricula GI-28297VE, al·legant que el vehicle esta donat de baixa des de l'any 2010.
Atès que es comprova que el vehicle amb matrícula GI-28297-VE esta donat de baixa
temporal en data 14/10/10 segons historial del vehicle.
Vist l’article 5è punt 3. de l’Ordenança Fiscal núm. 2 sobre l’IVTM, que diu
textualment: “3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals
en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes
temporals única i exclusivament es prorratejarà l’impost, i causarà baixa del padró, en
els supòsits de substracció o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la
presentació de la denúncia de la substracció o robatori del vehicle, a efectes del
prorrateig es tindrà en compte la data en que es va anotar la baixa temporal en el
registre de trànsit.
Vista la Consulta vinculant V0896-05, de 18 de maig de 2005, de la Subdirecció
General de Tributs Locals que en relació a la consulta de si un vehicle estava exempt
o no subjecte pel 2005, atès que havia causat baixa temporal en data 31 de desembre
de 2004, va dictaminar que el referit vehicle estava subjecte i no exempt al pagament
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ja que la baixa temporal no es
motivada per la substracció o robatori del vehicle.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor SUÑER AYMERICH, JOAN.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat i a la recaptació municipal.

13.1.10 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS CONCEPTE TAXA
ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a
efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents
immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
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l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
141,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)Per cada habitatge 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 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
registre

Núm.
pòlissa

Titular

Import

16507

4471149

LAGMICH EL CHERIF NAJUA

42,54 €

16331

4453319

PALAHI PARADA JAUME

42,54 €

16405

8637330

PARERAS PEÑA JOSEP

42,54 €

16363

4468303

POLICARP GALLART JORDI

42,54 €

16567

4454466

TÉLLEZ VICENTE ANTONIO

42,54 €

16585

4454623

SAIS PALOU JORGE

42,54 €

16582

4458424

BERENGÜI TORRES FRANCESC 42,54 €

16702

4467159

PAGÈS GURGUÍ XAVIER

42,54 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 42,54.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

13.2 LIQUIDACIONS RENDES DESEMBRE 2012.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de
desembre de 2012 corresponent a diferents conceptes tributaris.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
Codi

Concepte

Import

48012

Aportació VIMAR rep. Desp. Cess.

33.447,03

39107

Cànom dret superfície telefònica

4.207,08

20001

Costes per expedients

0,12

40

Entrada de vehicles

252,00

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

9.025,43

11400

IIVT-Impost Incremento Valor Terrenys -Plusvàlua

3.451,22

28200

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ INSTAL.LACIÓ I OBRES

46.803,92

11300

IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica

68,83

135

Llar D'Infants Tomanyí

53,27

134

Llar D'Infants. Belluguets

147,00

39917

Multa Coercitiva

4.250,00

137

Llar belluguets – hores comp.

5,40

90

Sancions Urbanístiques

1.200,00

39107

Servei Ajuda a Domicili

27,90

31401

Taxa Ajuntament Escorxador

165,41

12

Taxa altres Expedients o documents

47,50

110

Taxa Cementiri Municipal

126,40

61

Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials

3.699,72

20302

Taxa Generalitat Escorxador

64,59

Total general

107.042,82

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

Import

Text lliure
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2012 20 151 22604 2.022,72

2012 20 151 22604 1.352,40

2012 20 151 22604 1.109,80
2012 33 321 22604 247,50
2012 33 321 22604 742,50
2012 33 321 22604 495,00
2012 33 321 22604 742,50
2012 33 321 22604 1.237,50
2012 33 321 22604 251,80
2012 33 321 22604 2.805,00
2012 33 321 22604 247,50
2012 33 321 22604 247,50
2012 52 231 22617 3.000,00
2012 52 231 22617 3.000,00
2012 52 231 22617 2.000,00
2012 61 337 22611 1.799,88

2012 61 337 22611 1.200,00

2012 61 337 22611 780,00

2012 61 337 22611 859,10
2012 61 337 22611 716,45
2012 12 920 62600 2.000,00

BENITEZ JIMENEZ JOSE CARLOS. SERVEI
EXTERN INSPECCIO TEC. EDIFICIS AMBIT
INTERVENCIO SAULEDA-AMPLE (PB)
ROSELL LOPEZ MONTSERRAT. INSPECCIO
TEC. EDIFICIS AMBIT INTERVENCIO SAULEDAAMPLE (PB)
OSUNA DEULOFEU SANDRA . INSPECCIO TEC.
EDIFICIS AMBIT INTERVENCIO SAULEDAAMPLE (PB)
CRUZ GALLEGO MIREIA. MODULS FORMATIUS
D'INFORMATICA (ED
ASSOCIACIO
SERVEIS
SOCIOCULTURAL.
MODULS FORMATIUS D'INFORMATICA (ED)
FRANDEXH
ROMERO
DANI.
MODULS
FORMATIUS D'INFORMATICA (ED)
HEYMANN ANETTE. MODULS FORMATIUS
D'ALEMANY (ED)
JONES CATHERINE. MODULS FORMATIUS DE
FRNCES (ED)
ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURALS.
MODULS FORMATIUS DE FRANCES (ED)
FITZPATRICK ANNE. MODULS FORMATIUS
D'ANGLES (ED)
TOTFPRD
ADELE
MARIA.
MODULS
FORMATIUS D'ANGLES (ED)
SCIUBBA
SONIA.
MODULS
FORMATIUS
ANGLES (ED)
ELECTRODOMESTICS
GIRONA.
COMPRA
ELECTRODOMÈSTICS BÀSICS HABITATGES
SOCIALS (BS)
SURIÑACH VISSA EDUARDO. ARRANJAMENTS
FUSTERIA HABITATGES SOCIALS (BS)
EULEN SA. NETEJA HABITATGES SOCIALS
(BS)
CENTRE D'ESTUDIS D'INNOVA. EL.LABORACIO
LLIBRETS I CARTELLS EN EL MARC
DINAMITJACIO JOVENIL DE JOVENTUT (JO)
PETROLIS
COSTA
BRAVA
SL.
SUBMINISTRAMENT GASOIL CALEFACTOR
DELS AMETLLERS (JO)
VILAGRAN GRAU EDUARD. CREACIO I
DINAMITZACIO
PERFIL
FACEBOOK
CAMPANYA SALUT MENGES O T'ALIMENTES?
(JO)
SONA SO I LLUM SC. CONFECCIO DEL
PHOTOCALL DE LA FESTA CAP D'ANY (JO)
B-SYSTEM SL. ADQUISICIO LLICENCIES
INFORMÀTIQUES (JO)
BETA SYSTEM INFORMATICA. 5 LLICENCIES
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2012 33 321 22604 900,00
2012 33 321 22604 495,00
2012 72 170 48001 15.500,00
2012 72 313 22704 10.609,00
2012 72 170 22701 4.331,97
2012 72 170 22701 13.000,00
2012 72 170 22701 1.300,00
2012 72 170 22701 10.000,00
2012 72 170 22701 12.100,00
2012 72 170 22604 1.500,00
2012 72 170 22604 8.250,00
2012 20 231 22616 5.311,55
TOTAL RELACIO

PEL PROGRAMA PHOTOSHOP PER JOVENTUT
(IN)
GUIRAL DOMINGUEZ ROBERT. MODULS
FORMATIUS DE FOTOGRAFIA (ED)
ROVIRA
MASIQUES
LAURA.
MODULS
FORMATIUS ACOLLIMENT LINGÜISTIC (AULA
DE BARRI LA SAULEDA) (ED)
CONSORCI VIES VERDES. QUOTA SOCI 2012
CONSELL COMARCAL B.EMPORDA. QUOTA
RECOLLIDA GOSSOS 2012
CONSELL
COMARCAL
B.EMPORDA.
1r
SEMESTRE RECOLLIDA SELECTIVA
CONSELL COMARCAL B. EMPORDA. 2n
SEMESTRE RECOLLIDA SELECTIVA
ECOLOGIA QUIMICA. RECOLLIDA RESIDUS
ESPECIALS DEIXALLERIA NOVEMBRE 2012
CONSORCI
TRACTAMENT
SOLIUS.
TRACTAMENT FORM NOVEMBRE I DESEMBRE
2012
CONSORCI
TRACTAMENT
SOLIUS.
TRACTAMENT FORM 1r TRIMESTRE 2013
STOP PLAGUES. ACTUACIONS EXTRES STOP
PLAGUES
STOP PLAGUES. PREVENCIO MOSQUIT TIGRE
LAURA ALGUE MORENO. REALITZACIO DELS
RETRATS EN EXECUCIO ACTUACIO 7.1.5 PLA
DE BARRIS

110.154,67

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d'autorització de disponible:
Aplicació

Import

2012 20 151 22604 -2.022,72

2012 20 151 22604 -1.352,40

2012 20 151 22604 -1.109,80
2012 72 170 22701 -4.000,00
TOTAL RELACIO

Text lliure
BENITEZ JIMENEZ JOSE CARLOS.SERVEI
EXTERN INSP.TEC EDIFICIS ITEs AMBIT
INTERVENCIO SAULEDA-AMPLE INFORME PLA
BARRIS(PB)
ROSELL LOPEZ MONTSERRAT. INSPECCIO
TECNICA EDIFICIS ITEs INTERVENCIO PLA
BARRIS SAULEDA-AMPLE. INFORME AREA(PB)
OSUNA DEULOFEU SANDRA. INSPECCIO
TECNICA EDIFICIS ITEs INTERVENCIO PLA
BARRIS SAULEDA-AMPLE. INFORME AREA (PB)
CONTENUR.
REPOSICIO
CONTENIDORS
RECOLLIDA (MA)

-8.484,92
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A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/150 per un import
de 204.737,28 euros.
Aplicació
Import
Text lliure
2012 21 150 61924 204.737,2 UTE XAREMBECU, RUBAU TARRES-PERE
8
GIRALT. CERT.1, OBRA 17/2012 ""TRACTAMENT
URBA C/XAREMBECU"" (IVA DEDUIBLE)
204.737,2
TOTAL
8

14.3 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/151 per un
import total de 145.016,45 euros.
Aplicació

Import

2012 72 170 22707

12.664,42

2012 71 162 22700

99.663,07

2012 33 321 22601

6.400,00

2012 34 321 22001
TOTAL

26.288,96
145.016,45

Text lliure
DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA.
REDACCIO ESTUDI FONS MARI DELS
CAMPS BOIES DE CALELLA. JG:02/08/12
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A L'ABOCADOR NOVEMBRE 2012 (MA)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA.
UEC.
NOVEMBRE 2012 (ED)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO ESCOLA
BRESSOL BELLUGUETS NOVEMBRE 2012
(ED)

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