ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8
D' OCTUBRE DE 2013
Núm.: JGL2013/39
Dia i hora: 08/10/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde acctal. Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
A la Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- JGL2013/38 d'1 d'octubre de 2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
El senyor LLUIS PUJOL MASCORT abandona la sessió desprès de l'aprovació de
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l'acta de la sessió anterior.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 113/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 4 de setembre de 2013, amb registre d’entrada
número 11972, pel senyor Enric Torres Torreblanca, sol·licitant la devolució de la
garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 113/13, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 9 d’abril de 2013.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 1 d’octubre de
2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000.-€, ingressada pel senyor Enric Torres Torreblanca a la Tresoreria
Municipal en data 15 d’abril de 2013 per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbá, 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 4 de setembre de 2013, amb
registre d’entrada número 11972, pel senyor Enric Torres Torreblanca, i retornar la
garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 113/13, 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 Enric Torres Torreblanca, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 367/13.- 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, 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: Casa Calella S.L.
DNI: B-55.176.317
Representat per Valeri Scherer
Obra Enderroc vivenda unifamiliar aïllada
Carrer: Castellets, 1
Població: CALELLA
Expedient 367/13
Condicions:
- Aquesta llicència únicament contempla l'enderroc de
l'edificació, i en cap cas, cap moviment de terres que modifiqui la topografia actual de
la parcel·la, ni la tala de cap arbre.
- Condicionada a concretar abans de l'inici dels treballs, el gestor
autoritzat on es portaran els residus generats per l'enderroc.
- 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.
- Dipositar la quantitat de 10.000 € 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 367/13)
Tècnic redactor del projecte: Aryanour Dajalali Missaghian
Núm. Visat: 2013 401538
P.E.M.: 25.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 975 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 337/13.- 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, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
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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: Manel Padros Sais
Obra Reforma i ampliació habitatge unifamiliar
Carrer: Sant Ponç, 53
Població: PALAFRUGELL
Expedient 337/13
Condicions:
- D'acord amb l'informe de la Comissió de Patrimoni de
l'ajuntament de Palafrugell de data 24 de setembre de 2013, es podria acceptar que la
nova finestra presenti les mateixes proporcions que les altres finestres existents a la
façana per aconseguir una visió més uniforme de l'edificació.
- 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.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: 2013 401497
P.E.M.: 42.543,53 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.659,20 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 327/13.- 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, 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: Nigel Griffiths
Representat per Meritxell Patxot Cardoner
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Obra Modificació de Projecte. Canvi distribució interior.
Carrer: Vallespir, 11
Població: TAMARIU
Expedient 327/13 Annex
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- 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.
Tècnic redactor del projecte: Meritxell Patxot Cardoner
Núm. Visat: 2013 401479
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.2.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 294/13.- 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, 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: Lluis Salvador Pla
Obra Dos habitatges unifamiliars entre mitgeres
Carrer: Sant Roc, 10
Població: CALELLA
Expedient 294/13
Condicions:
- 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 donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
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obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 294/13)
- 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.
Tècnic redactor del projecte: Jaume Alentorn Ferrer
Jaume Alentorn Puigcerver
Núm. Visat: 2013400938
P.E.M.: 176.166,06 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 6.870,48 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 210/13.- 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, 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: Elisabet Rosa i Trias
Representat per Lluis Corbella Jordi
Obra Adaptació i rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Torre, 16
Població: CALELLA
Expedient 210/13
Condicions:
- Dipositar la quantitat de 12.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la reposició de l'espai públic situat al passatge Jimmy
Rena, així com la conservació, manteniment i reparació de la resta del paisatge urbà,
que inclou tant l'edificació com l'espai públic.(Expedient 210/13)
- 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 donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
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Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
Tècnic redactor del projecte: Lluís Corbella Jordi
Núm. Visat: --P.E.M.: 63.546,64 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 2.478,32 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.6 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 129/13.- 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, 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: Neil Prosser
Representat per Emiliano Lopez Matas
Obra Construcció habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: Mèxic, 23
Població: LLAFRANC
Expedient 129/13
Condicions:
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 10.000 € 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 129/13)
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- 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.
Tècnic redactor del projecte: Lopez Rivera Arquitectes, SLP
Núm. Visat: --P.E.M.: 356.835,18 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 13.916,57 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA
Aprovació.-

DE

PRÒRROGA

D’OBRA

MAJOR

EXPEDIENT

52/11.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/92:
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Valentín Moreno Bustos
Obra Rehabilitació de Mas Jubert i construcció d'aparcament
Carrer: Girona, 95
Població: PALAFRUGELL
Expedient 52/11 Pròrroga
Condicions
Tècnic redactor del projecte: Federic Prats Esteve Núm. Visat: 2010 420154
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU PER AL CONDICIONAMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA
TURÍSTICA I ENTORN, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist que en data 29 de novembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la
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Memòria valorada per al condicionament del CAT (Centre d’Acollida Turística) i
entorns, a Palafrugell.
Atès que aquestes obres estan incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC), anualitat 2011 i que en data 8 de març de 2012, seguint els requeriments
del PUOSC es va aprovar per Junta de Govern Local rectificar el pressupost i el títol,
passant-se a anomenar “Projecte Bàsic i Executiu per al condicionament del Centre
d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell” i de la supressió del capítol 7 de mobiliari
interior, per la qual cosa el pressupost d’execució per contracte del projecte passa a
ser 273.880,82 €, amb el 18% d’IVA inclòs.
Atès que en data 6 de setembre de 2012 es van adjudicar les obres a l’empresa Argon
Informàtica S.A.
Atesa l’acta de preus contradictoris de les obres de condicionament del Centre
d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell, on s’acorda fixar els preus contradictoris que
seran d’aplicació per l’abonament de les unitats d’obra necessàries per a l’execució de
les obres que no figuraven a la memòria original i que no comporten cap modificació
del pressupost global de les obres.
La modificació no està prevista al Plec de Clàusules administratives particulars i els
seu import no supera el 10% del preu d’adjudicació del contracte.
Aquesta modificació es justifica pel que disposa l’article 107.1 b) del Reial Decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic:
· b) No adequació del projecte a les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinen la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no es varen preveure amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida, d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
El contractista ha donat conformitat a la modificació amb la firma de l’acta de preus
contradictoris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de condicionament del Centre
d’Acollida Turística i entorn, a Palafrugell, d’acord amb l’acta de preus contradictoris
que consta a l’expedient, de data 1 d’octubre de 2013.
Aquests preus contradictoris no han suposat cap increment de despesa, ni suposen un
increment del preu d’adjudicació de l’obra i liquidació del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Argon Informàtica S.A i a l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

4.- CONTRACTACIÓ
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4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, AMPLIACIÓ
D'UN TRAM DE VORERA AL PASSEIG DE LA TORRE DE CALELLA.- Aprovació
dels plecs i inici procediment.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a les obres d’ampliació d’un tram del carrer de vorera, al Passeig
de la Torre de Calella, a Palafrugell, segons memòria valorada (Ref 64/13, març de
2013), aprovada per Junta de Govern Local el dia 19 de març de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 70.000,00 euros IVA
inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de 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 per a la
contractació de les obres d’ampliació d’un tram del carrer de vorera, al Passeig de la
Torre de Calella, a Palafrugell, segons memòria valorada (Ref 64/13, març de 2013),
aprovada per Junta de Govern Local el dia 19 de març de 2013, per import total de
70.000,00 € IVA inclòs, a la baixa, amb un termini d’execució de les obres de 2 mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61900 “Obres tractament urbà Passeig de la Torre fins Passeig
Canadell”, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. 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 quatre empreses perquè presentin proposta econòmica, fins el dia
24 d’octubre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
–
–
–
–

ANEMCO SL Construccions i Promocions (NIF: B17284225)
CONSVIDAL SL (NIF: B17534694)
EXCAVACIONS TODI 3000 SL (NIF: B17860313)
CONSTRUCCIONS DIEYLI COSTA BRAVA SL (NIF: B17639659)

4.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DE
L'EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA, DE PALAFRUGELL.- Aprovació dels plecs i
inici procediment.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres per a la restauració de les façanes de l’edifici de la Bòbila
Vella, situades als carrers de Vinke i Meyer i de la Lluna, a Palafrugell, segons
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memòria valorada (Ref 66/12, d’octubre de 2013), aprovada per Junta de Govern Local
el dia 1 d’octubre de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 240.000,00 euros IVA
inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de 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 per a la
contractació de les obres per a la restauració de les façanes de l’edifici de la Bòbila
Vella, situades als carrers de Vinke i Meyer i de la Lluna, a Palafrugell, segons
memòria valorada (Ref 66/13, març de 2013), aprovada per Junta de Govern Local el
dia 19 de març de 2013, per import total de 240.000,00 € IVA inclòs, amb un termini
d’execució de les obres de 3 mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 151 62201 “Obres restauració de les façanes de l'edifici de la Bòbila
Vella”, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013. 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 econòmica, fins el dia 14
d’octubre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
-

ARCADI PLA SA
CAPDEFERRO CONSTRUCCIONES SA
OBYCALL obras y canalizaciones Lloret SA

4.3 DEVOLUCIÓ FIANÇA, PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE LA FÁBRICA MODERNISTA DE CAN MARIO COM A NOVA
SEU DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL, FASE 3 A I FASE 3 B.Aprovació
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment obert, per a les obres
de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del
Suro de Palafrugell, Fase 3 A i Fase 3 B, (Exp. E02-06 i E09-06) adjudicat
definitivament per acord de Junta de Govern Local del dia 14 de desembre de 2003, a
ARCADI PLA SA I CONTRATAS Y OBRAS ECSA – UTE CAN MARIO, amb CIF: G17940107, domiciliada al carrer Maner Quer, 9 (17002) Girona.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i l’arquitecte
municipal, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de
particulars.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 51.920,33,- 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 ARCADI PLA SA I CONTRATAS Y OBRAS ECSA –
UTE CAN MARIO, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER BAIX LLOBREGAT, 37 DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Atès que el dia 1 d’octubre de 2013 l’inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Baix Llobregat, 37 de Palafrugell, i
s’observa que el solar presenta un estat greu d’abandonament, ple de vegetació,
ocasionant males condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les persones i
perjudicant la convivència i seguretat dels veïns llindants a la parcel·la.
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.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 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.- Requerir inicialment al senyor Demetrio Fernández Rodríguez, amb domicili
al carrer Riu Terri, 3 (17253) Mont-ras, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la parcel·la situada al carrer Baix
Llobregat, 37 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
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oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

6.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
6.1 BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS PER NO CONFIRMACIÓ ESTRANGERS
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de fa
5 anys.

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 37 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
H, K
E, S M
J, P I
F, T J
P J, D M
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Adreça
C RIBAGORÇA, 27
17200 PALAFRUGELL
PL ESCOLES, 11
17200 PALAFRUGELL
C LLEVANT, 35
17211 PALAFRUGELL
C BRUGUEROL, 143
17200 PALAFRUGELL
C BRUGUEROL, 143
13

P J, M J
A, L
B, T P
M, J
P, K J
Z, L
N, D
B, I
K, R S
K, G C
S, L
G, C
M, J C
C, J
L, M
V, F
F, C E
R, N
R, M J
M, D N
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17200 PALAFRUGELL
C BRUGUEROL, 143
17200 PALAFRUGELL
C BARRIS I BUIXO, 9 P03 3
17200 PALAFRUGELL
C PROGRES, 24 PBJ
17200 PALAFRUGELL
C PERU, 24
17212 PALAFRUGELL
C ALGUER, 22 Esc 1 PBJ 1
17210 PALAFRUGELL
C AMPLE, 93 P06 2
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 16 PBJ A
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 93 P06 2
17200 PALAFRUGELL
C MESTRE ANGEL LOPEZ, 67
17200 PALAFRUGELL
C MESTRE ANGEL LOPEZ, 67
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 14 P03 2
17200 PALAFRUGELL
C SANT SEBASTIA, 34 PBJ
17200 PALAFRUGELL
C CARITAT, 1
17200 PALAFRUGELL
C SELVA, 26
17212 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 32 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C CALA MARQUESA, 20 PBJ 1
17212 PALAFRUGELL
C POZO ALCON, 17 P01 1
17200 PALAFRUGELL
C CANT DELS OCELLS, 10
17210 PALAFRUGELL
C CANT DELS OCELLS, 10
17210 PALAFRUGELL
C PI MARGALL, 161
17200 PALAFRUGELL
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B, G A
B, S S
R B, M Y
Q R, D F
Q R, N C
C, G
C C, M
M L, F J
M L, D
M L, M A
H, H
F, C E

C CASES NOVES, 55 P04 A
17200 PALAFRUGELL
C CAP DE PLANES, 29
17210 PALAFRUGELL
C PEDRO GRAN, 12
17200 PALAFRUGELL
C PEDRO GRAN, 12
17200 PALAFRUGELL
C PEDRO GRAN, 12
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 14 ATC 2
17200 PALAFRUGELL
C ESCALES DE GARBI, 17 P01
17211 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 10 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 10 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 10 P02 B
17200 PALAFRUGELL
RBLA RAMIR DEULOFEU, 87
Esc B P02 2
17200 PALAFRUGELL
C FLAÇA, 14
17200 PALAFRUGELL

7.- BENESTAR SOCIAL
7.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PEL MANTENIMENT DEL
SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE L'ÀREA D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA.Aprovació.Vist que ha finalitzat el conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Palafrugell i el
Consell Comarcal del Baix Empordà, pel servei de suport psicològic a l'equip bàsic de
serveis socials de Palafrugell.
Atès l'interès de l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, de l'ajuntament de Palafrugell,
pel que fa a mantenir aquest servei de suport psicològic, aquest any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
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del Baix Empordà i l'ajuntament de Palafrugell pel manteniment del servei de suport
psicològic a l'equip bàsic de serveis socials de Palafrugell, amb una dedicació total per
part de la professional de l'àrea d'atenció a la família del Consell Comarcal del Baix
Empordà, de 30,5 hores setmanals, durant tot l'any 2013.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.22609 (servei extern
psicòleg), una despesa de 30.500,00€, en concepte de despeses derivades d'aquest
conveni, per a tot l'any 2013.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

8.- CULTURA
8.1 PAGAMENTS ALS ARTISTES DEL 19è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts per al 19è Festival de
Jazz Costa Brava que tindrà lloc a Palafrugell del 10 al 13 d’octubre de 2013 en
diversos espais (TMP, Centre Fraternal i Plaça Nova).
ATÈS que cal aprovar la despesa dels catxets dels artistes participants al festival els
quals són:
Divendres, 11 d’octubre
23.00h TMP: Tic Tac Jazz Club (Jordi Cané + Cyril Torres + Xavi Bové). Preu: 600 €
+ IVA. A aquest import se li aplicarà la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
Dissabte, 12 d’octubre
18.00h Plaça Nova: Jazztic. Preu: 300 € + IVA
23.30h Centre Fraternal: Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio. Preu: 2.000 € +
IVA
Diumenge, 13 d’octubre
12.00h Plaça Nova: Barcelona Big Blues Band (B4) & Myriam Swanson. Preu:
3.000 € + IVA
20.00h Pati de Can Genís: Chupaconcha. Preu: 450 €. L’Associació Nosa Col·lectiu
està exempta d’IVA
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: APROVAR la contractació dels següents artistes participants al festival en els
següents termes.
Divendres, 11 d’octubre:
Tic Tac Jazz Club (Jordi Cané + Cyril Torres + Xavi Bové). Preu: 600 € + IVA. A
aquest import se li aplicarà la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Cyril
Torres Garguilo, amb domicili al c/ Tramuntana, 15, 17124 Llofriu, prèvia presentació
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de factura per part de l’artista.
Dissabte, 12 d’octubre
Jazztic. Preu: 330 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Agustí
Casademont Argelich, amb domicili al c/ Paratge dels forns, 4, 17200 Palafrugell al
compte, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio. Preu: 2.000 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Swit
Records SCP, amb domicili al c/ Mallorca, 326, 3r, 08037 Barcelona (NIF J65946659)
al compte, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Diumenge, 13 d’octubre:
Barcelona Big Blues Band (B4) & Myriam Swanson. Preu: 3.000 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a Capibola
SA, amb domicili al c/ Argullós, 12, esc C, 5è 2a, 08016 Barcelona (NIF B65439473) al
compte, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Chupaconcha. Preu: 450 €. L’Associació Nosa Col·lectiu està exempta d’IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb la primera
transferència que efectuï l’Ajuntament de Palafrugell després de l’actuació a
Associació Nosa Col·lectiu, amb domicili al c/ Progrés, 13, 17200 Palafrugell (NIF G55081301), prèvia presentació de factura per part de l’associació.
Aquestes despeses aniran amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava
(46.335.22604).

8.2 PREUS PÚBLICS DELS CONCERTS DEL 19è FESTIVAL DE JAZZ COSTA
BRAVA.-Aprovació.Vist l’article 48.1 de la Llei d’Hisendes Locals que diu textualment:
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985. de 2 d’abril”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Comissió de Govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Establir la següent modificació en l’annex de l’Ordenança General
Reguladora de Preus Públics de l’Ajuntament de Palafrugell:
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CONCERTS DEL 19è FESTIVAL DE JAZZ
JGL2013/39 de 8 d' octubre de 2013
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COSTA BRAVA
Data
Concert
Divendres, 11 d’octubre 22.00h TMP: Nicholas Payton XXX
Dissabte, 12 d’octubre
Dissabte, 12 d’octubre

Euros
21 €

22.00h TMP: Ray Gelato & The Giants
21 €
23.30h C. Fraternal: S. Sheiman & I. 15 €
Terraza

Tots els preus són amb l’IVA inclòs
Abonaments i descomptes:
Descompte Tabarín a tots els concerts del Festival per a joves de Palafrugell de 14 a
23 anys. Preu especial: 3 €
Abonament per a tots els espectacles de pagament del Festival (11 i 12 d’octubre de
2013). Preu: 45 €
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura i a l’Àrea d’Intervenció d’aquest
Ajuntament pels seus efectes oportuns.

9.- EDUCACIÓ
9.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER A L'ALUMNAT DE
LLAFRANC I CALELLA DE PALAFRUGELL.-Aprovació.Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la prestació del servei de
transport no obligatori.
Donat que el transport de l’alumnat que es desplaça des de Llafranc i Calella de
Palafrugell als centres escolars Torres Jonama, Pi Verd i Carrilet de Palafrugell es
considera un transport escolar no obligatori ja que es realitza dins del terme municipal
de Palafrugell.
Atès que en exercici d’aquestes competències, el Consell Comarcal del Baix
Empordà gestiona el transport escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i Calella
de Palafrugell que es desplaça als centres escolars Torres Jonama, Pi Verd i Carrilet
de Palafrugell per al curs escolar 2013-2014.
Donat que cal concretar els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per a gestionar i sufragar el dèficit derivat
de la prestació del servei de transport escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i
Calella de Palafrugell que es desplaça als centres escolars Carrilet, Pi Verd i Torres
Jonama de Palafrugell.
Atès que la contractació i la gestió del transport escolar anirà a càrrec del Consell
Comarcal del baix Empordà.
JGL2013/39 de 8 d' octubre de 2013
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Donat que el finançament d’aquest servei de transport escolar no obligatori per
aquest curs escolar 2013-2014 es farà d’acord amb el següent detall:
Aportació sostre de l’Ajuntament de Palafrugell ......................... 1.770 €
Atès que en el cas que el nombre d’alumnes que utilitzin el servei de transport escolar
no obligatori es redueixi, una vegada hagi finalitzat el curs escolar 2013-2014 i
coneguda la despesa real final, es procedirà a la regularització entre el Consell
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell.
Donat que l’aportació econòmica corresponent a l’Ajuntament de Palafrugell es
realitzarà en dos pagaments al número de compte del Consell Comarcal del Baix
Empordà. El primer pagament serà el 50% de l’import previst en aquest conveni i
s’efectuarà durant el mes de febrer de 2014. El segon pagament serà durant el mes de
juliol de 2014, una vegada coneguda la liquidació final del curs escolar.
Atès que la durada d’aquest conveni s’estableix dees de dia 12 de setembre de 2013 i
fins el 20 de juny de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Palafrugell per a la regulació de la prestació del servei de transport
escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb una
aportació sostre de l’Ajuntament de Palafrugell de 1.770 €, amb càrrec a la partida
33.321.48900 de Subvencions entitats escolars.

9.2 BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE
PALAFRUGELL PER AL CURS 2013-2014.-Aprovació.Atès que en data de 25 d’agost de 2004 es va aprovar per Ple municipal el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per
prestar el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en data de 16 d'abril de 2013 es va aprovar per Junta de Govern local la
pròrroga del conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2013 a 30 de setembre de
2014).
Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de
concedir fins a 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un
màxim d’un 50% de l’import.
Atès que s’han revisat i actualitzat les bases que regien la concessió de beques el
curs passat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Aprovar les bases que regiran la concessió d’aquestes beques per al curs 2013-2014 i
obrir-ne la convocatòria.

10.- IPEP
10.1 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
(AODL). APROVACIÓ.
Vista l’Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la presentació de sol·licituds de
subvencions per als programes de desenvolupament local.
Atesa la possibilitat que aquesta subvenció ofereix per seguir treballant en l’aplicació
de polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica, cercant un
desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat
equitatiu i sostenible possible.
Vist l’informe de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell que proposa la
sol·licitud de pròrroga de subvenció d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
Vist el Pla de Treball anual AODL 2013, que presenta l’Institut de Promoció Econòmica
de Palafrugell.
Atès l’article 5.2 de la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny que estableix que la
quantia màxima subvencionable pot ascendir fins al 80% dels costos laborals totals
anuals dels AODL, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat social per tots els
conceptes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de Treball presentat “Pla de treball anual AODL 2013”.
Segon.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga de contractació d’un agent d’ocupació i
desenvolupament local (AODL), mitjançant de convocatòria de subvenció 2013 del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que presenta la següent distribució de costos: cost
total anual previst 33.806,93 € ; subvenció sol·licitada 27.045,54 €.
Tercer.- Notificar el present acord al Director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya
(Agents d’Ocupació Local), carrer Llull 297-207, 5a. Planta – 08019 Barcelona, i a
l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

11.- MEDI AMBIENT
11.1 AJUT PER A LA RETIRADA D'ELEMENTS AMB FIBROCIMENT EN EL MARC
DEL PLA DE BARRIS. SOL.LICITUD MONTSERRAT LLOVERA LLOVERAS.Aprovació
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Vist que l’Àrea de Medi Ambient desenvolupa durant el 2013 una campanya de
retirada d’objectes que continguin fibrociment en el marc del Pla de Barris.
Vist que en la Junta de Govern Local del 12 de març de 2013 es va aprovar
l'adjudicació del servei de retirada i eliminació d'elements de fibrociment a l'empresa
Cañet Xirgu SL.
Vist que en la Junta de Govern Local del 19 de març de 2013 es va aprovar un preu
públic del servei de retirada d'elements amb fibrociment en el marc del Pla de Barris,
establert en un 10% del total de l'import de cada actuació, i es va determinar el
procediment de funcionament de la campanya.
Vista la sol.licitud de Montserrat Llovera Lloveras, del carrer Unió, 5 de Palafrugell,
presentada el dia 22 de maig de 2013 amb número de registre d'entrada 7045/2013 i
les correccions presentades el 28 de maig de 2013 amb número de registre d'entrada
7349/2013.
Vistes les valoracions econòmiques i tècniques establertes per l’empresa Cañet Xirgu
SL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la sol·licitud a la campanya de retirada d’elements amb fibrociment
en el marc del Pla de Barris:
 MONTSERRAT LLOVERA LLOVERAS, registre d’entrada 7045/2013 i
7349/2013.
Segon.- Caldrà demanar llicència d’obres en els casos que s’hagin de fer
reconstruccions.
Tercer.- La subvenció és per l’import de la retirada del fibrociment, no cobreix les
despeses de reconstrucció ni la llicència d’obra corresponent.
Quart.- Aprovar la liquidació corresponent al preu públic, la qual no s’hauran de fer
efectiva fins la notificació expressa de la liquidació:
NOM
MONTSERRAT
LLOVERAS

ADREÇA
LLOVERA c/Unió, 5 – 17200 Palafrugell

IMPORT
292,01 Euros

12.- SERVEIS MUNICIPALS
12.1 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PÚBLICS DE
REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES,
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MOBILIARI URBÀ, PATRIMONI
PALAFRUGELL.- Aprovació.-

IMMOBILIARI

I

CLAVEGUERAM

DE

Vista la instància núm. 11407 de data 19 d’agost de 2013 presentada per la senyora
Imma Giralt Ventura, com a representant de l’empresa Pere Giralt Sagrera, SA
sol·licitant la revisió de preus de l’1 de juny de 2013 a 31 de maig de 2014, del
contracte de servei de conservació de carrers, vials i voreres de les vies públiques,
reparació i neteja de les xarxes de clavegueram, així com la conservació del mobiliari
urbà i patrimoni immobiliari municipal.
Atès que la clàusula 10 del Plec de Condicions Tècniques del contracte, textualment
diu:
“Durant el primer any no hi haurà revisió de preus, essent el contracte a risc i ventura
de l’adjudicatari.
A partir de la segona anualitat els costos fixes de personal seran revisats en funció de
l'increment salarial que s'aprovi en el conveni col·lectiu de treball del sector de la
construcció i obres públiques de la província de Girona.
Els costos fixes per la maquinària i material d'adscripció permanent, així com també, la
maquinària d'adscripció no permanent, seran revisats mitjançant l'increment
experimentat per l’índex de preus al consum (INE estatal)”.
Atès que consultades les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex
de preus al consum (IPC) corresponent al període de maig de 2012 a maig de 2013 és
de l’1,7 %.
Atès que l’increment salarial del conveni col·lectiu de treball del sector de la
construcció i obres públiques de la província de Girona estableix un augment salarial
del 0,9%.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió de preus corresponents als costos del material i maquinària
d’adscripció permanent al servei de la següent forma:
COSTOS FIXES DE MATERIAL I MAQUINÀRIA
REVISIÓ
Import mensual vigent

5.870,75 €

IPC 2012 / 2013 (+1,7%)
TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 21%

99,81 €
----------------------5.970,56 €
1.253,82 €

TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

---------------------7.224,38 €

Segon.- Aprovar la revisió de preus corresponent als costos de personal de la següent
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forma:
REVISIÓ
Import mensual vigent

51.115,16 €

IPC 2012 / 2013 (+0,9%)

460,04 €

TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 21%
TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

--------------------51.575,20 €
10.830,80 €
-------------------62.406,00 €

Tercer.- Aprovar la revisió de preus unitaris per hora (IVA inclòs) de la següent
maquinària i personal no fixa però preferent al servei:
MAQUINÀRIA

Preu h
Preu h
sense IVA + 1,7%

Preu h
amb IVA

Màquina retroexcavadora mitjana

46,74

47,53

57,52

Màquina mini retroexcavadora

35,61

36,22

43,82

Màquina retroexcavadora giratòria 360º

54,53

55,46

67,10

Pala “carregadora” sobre pneumàtics

51,20

52,07

63,01

Màquina mini retroexcavadora amb martell

43,40

44,14

53,41

Màquina retroexcavadora amb martell

50,09

50,94

61,64

Màquina retroexcavadora giratòria amb martell

72,34

73,57

89,02

Motonivelladora

63,43

64,51

78,06

Corró vibratori autopropulsat de 12-14 Tn.

45,63

46,41

56,15

Camió cisterna per a reg asfàltic

51,20

52,07

63,01

Màquina tallajunts

15,58

15,84

19,17

Camió grua

47,86

48,67

58,90

Camió trailer (20 Tn)

51,20

52,07

63,01

Camió dumper (12 Tn)

46,74

47,53

57,52

Camió transports (7,5 Tn)

35,61

36,22

43,82

Tractor 70 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.

34,51

35,10

42,47

Motocompressor

31,17

31,70

38,36

Motosserra / desbrossadora de fil

22,26

22,64

27,39

Tractor 120 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.

41,17

41,87

50,66

Tractor 160 cv amb esbross. lateral i/o altres acc.

45,63

46,41

56,15
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Camió cuba-rata

72,65

73,89

81,27

Màquina mini retroexcavadora amb escombradora

46,74

47,53

57,52

Maquina trituradora de brossa vegetal

41,17

41,87

50,66

Càmara de TV per inspecció de xarxa de 71,86
clavegueram

73,08

80,39

DESCRIPCIÓ PERSONAL

Preu h
Preu h
sense IVA + 0,9%

Preu h
amb IVA

Encarregat

15,65

15,79

19,11

Oficial 1ª

13,59

13,71

16,59

Oficial 2ª

12,54

12,65

15,31

Manobre i peó

11,49

11,59

14,03

Ajudant especialitzat

11,87

11,98

14,49

Quart.- Reconèixer la quantitat de 483,08 euros impostos inclosos en concepte de
revisió de preus dels costos fixes de material i maquinària dels mesos de juny a
setembre 2013 i d’acord amb el següent quadre:

Revisió
juny
setembre 2013

VIGENT
SENSE
IVA
a 5.870,75

IPC
+1,7%

MESOS

TOTAL

IVA
21%

TOTAL IVA
INCLÒS

99,81

4

399,24

83,84

483,08
--------------483,08

TOTAL

Cinquè.- Reconèixer la quantitat de 2.226,59 euros impostos inclosos en concepte de
revisió de preus dels costos fixes de personal dels mesos de juny a setembre de 2013
i d’acord amb el següent quadre:

Revisió
juny
setembre 2013

VIGENT IPC
SENSE
0,9%
IVA
a 51.115,16 460,04

TOTAL

MESOS

4

TOTAL

IVA 21% TOTAL
IVA
INCLÒS
1.840,16 386,43 2.226,59
------------2.226,59

Sisè.- Reconèixer la quantitat de _952,86 _ euros impostos inclosos en concepte de
revisió de preus de la maquinària d’adscripció no fixa dels mesos de juny a setembre
de 2013 i d’acord amb el següent quadre:
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IVA

HORES
MAQUINÀRIA

IVA

HORES CUBA

JUNY 2013

10.263,71

7.823,72

JULIOL 2013

6.716,02

8.978,13

AGOST 2013

4.030,42

4.689,80

SETEMBRE 2013

4.757,28

1.119,02

-------------------

------------------

25.767,43

22.610,67

438,05

384,38

IPC +1,7%
IVA

21%

TOTAL

92

10% 36,54

-------------------

------------------

530,05

422,81

Setè.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Àrea de Rendes de l’Ajuntament de
Palafrugell.

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS
13.1.1 RECLAMACIÓ GOU SERVICES SL APROVAR LIQUIDACIONS OVP I
ESCOMBRARIES
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10588 presentada en data 30 de juliol
de 2013 pel senyor LLUÍS CEBRIÀ SAIS en nom de la societat GOU SERVICES, SL,
sol·licitant la revisió dels rebuts núm. 628065 i 627153 en concepte d'OVP ( Ocupació
de la via pública ) i Taxa d'escombraries industrials corresponents a l'any 2013,
al·legant que aquestes liquidacions tenen caràcter anual pel bar situat a la plaça Camp
d'en Prats i que la concessió d'ocupació finalitza el 30 de setembre de 2013.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2013 pel qual
s'adjudica a GOU SERVICE SL la concessió del nou contracte per l'ús privatiu del local
situat a la plaça Camp d'en Prats, i en conseqüència es produeix una continuació en
l'activitat econòmica d'aquesta empresa en el bar situat a la plaça Camp d'en Prats,
essent procedent que GOU SERVICE SL tributi per l'import anual d'aquestes taxes.
Vist el rebut núm. 628065 a nom de GOU SERVICES SL, en concepte de Taxa per
Ocupació de la via pública corresponent a l'any 2013 , per un import de 1.829,70
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Euros, on es comprova que la categoria del carrer a efectes del càlcul de la quota és
de tercera quan, segon l'annex de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 22 de febrer
de 1991 que determina les diferents categories dels carrers, la plaça Camp d'en Prats
consta classificada com de segona categoria.
Vist l'article 6è de l'Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que diuen textualment el següent:
“ Article 6è. Tarifes.
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES
AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.3 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura de
cobriment, per m2 o fracció
Carrer 2a categoria
38,20
Atès que a la vista de les anteriors consideracions procedeix aprovar una liquidació per
import de 2.177,20 euros (57 m2 * 38,20 €/m2).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions a nom de GOU SERVICES, SL amb NIF
núm. B17296104 corresponents als anys 2013 en concepte d'Ocupació de la Via
pública i Taxa per Escombraries Industrials segons el detall següent, la qual no s'haurà
de fer efectiva fins a la seva notificació expressa:
ANY

CONCEPTE

2013

Terrassa amb estructura de cobriment - Restaurant Botavara –
Plaça Camp d'en Prats - 57m2 x 38,20

Import

2.177,20
TOTAL...................:
ANY CONCEPTE

2.177,20
Import

2013 Taxa escombraries industrials – Restaurant Botavara - Plaça
Camp d'en Prats 12 punts x 58,48
701,76
2013 Taxa escombraries industrials – Restaurant Botavara - Plaça
Camp d'en Prats 57 ml = 12 punts x 21,93 =
263,16
Bonificació Taxa escombraries separació residus 2%
TOTAL...................
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Segon.- Donar de baixa les liquidacions 628065 i 627153 en concepte d'OVP
( Ocupació de la via pública ) i Taxa d'escombraries industrials corresponents a l'any
2013 a nom de GOU SERVICES SL.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada pels efectes oportuns

13.1.2 RECLAMACIÓ. MARIA TERESA ROMANÍ CRUZ.
BONIFICACIÓ TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. DESESTIMACIÓ

SOL.LICITUD

Vista la instància amb número de registre d’entrada 11929 de data 3 de setembre del
2013, presentada per la senyora MARIA TERESA ROMANÍ CRUZ, en la qual sol.licita
descompte de la quota pagada en concepte de la Taxa per Ocupació de la Via Pública
de l’establiment anomenat “ Italian Factory” situat al carrer Cavallers, número 44 local
9, al.legant que durant els mesos de maig i juny van fer obres a la façana de les
galeries i per tal motiu no va poder treure l'expositor de roba ni la màquina infantil.
Atès que es comprova que senyora Maria Teresa Romaní va sol.licitar en data 27 de
febrer de 2012 autorització per ocupar la Via Pública durant quatre anys pel seu
establiment situat al carrer Cavallers, número 44 local 9 per un expositor de roba d’un
metre lineal.
Atès que es comprova que en relació a la màquina infantil es va realitzar l’ocupació
sense autorització segons consta a l’acord de Junta de Govern Local de data 16 d’abril
de 2013.
Vist el que disposa l’article 7è de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per
Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, el qual diu
textualment:
“Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol.licitar llicència,
l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat.
Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren
anuals.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de bonificació dels rebuts pagats números 663685 i
628197 en concepte de la Taxa per Ocupació de la Via Pública presentada per la
senyora MARIA TERESA ROMANÍ CRUZ.
Segon.-Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i d’intervenció.

13.1.3. RECLAMACIÓ. DOLORES ARACELI MALDONADO VARGAS. APROVACIÓ
D'INGRESSOS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA.
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 13037 de data 27 de setembre del
2013, presentada per la senyora DOLORES ARACELI MALDONADO VARGAS, per la
qual sol.licita la devolució de la part proporcional del rebut pagat número 610160
corresponent a l’exercici 2013 en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica del turisme matrícula GI-2136-BS, al·legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
· 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
· 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
· 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 en els supòsits de sostracció o robatori
del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció
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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora DOLORES
ARACELI MALDONADO VARGAS, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2013

610160

GI-2136-BS

33,73 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

13.1.4 RECLAMACIÓ. AFELAD EL AMIN APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
IVTM PER BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13055 de data 27 de setembre del
2013, presentada pel senyor AFELAD EL AMIN, per la qual sol.licita la devolució de la
part proporcional del rebut pagat número 600790 corresponent a l’exercici 2013 en
concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del turisme matrícula GI2969-AX, al·legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
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1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
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 en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció 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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor AFELAD EL
AMIN, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2013

600790

GI-2969-AX

16,30 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

13.1.5 BONIFICACIÓ XEC GOURMET LLAR D'INFANTS TOMANYI
Vista l'ingrés efectuat en data 20/09/13 en concepte de Xec Gourmet destinat a la
despesa de la Llar d'Infants Tomanyí corresponent a la senyora HARO*ANTIÑOLO,
ALEJANDRA.
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
630,40 € en data 20/09/13 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:
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Aprovar el pagament mitjançant transferència al compte sol·licitat per import de 630,40
€ a favor del senyora HARO*ANTIÑOLO,ALEJANDRA, per duplicitat d’ingrés de les
despeses de Llar d’infants Tomanyí de la seva filla.

13.1.6 RECTIFICACIÓ D'OFICI, CANVI TITULARITAT CADASTRAL, DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D'IBI I NOVES ALTES.Atès que d'acord amb les dades que consten a l'Ajutament s'ha detectat un error en la
titularitat de les finques amb referència cadastral:
2606208EG1420N0001BG – Carrer Baix Llobregat, 37, sòl
2606209EG1420N0001YG – Carrer Baix Llobregat, 35, sòl
2605208EG1420N0001GG – Carrer Alt Camp, 58, sòl
2605209EG1420N0001QG – carrer Alt Camp, 56, sòl
Vista l'escriptura de permuta atorgada pel notari NOGUERA VÉLEZ, núm. 3655 del
seu protocol, de data 21/12/2007, on l'Ajuntament, propietari de les finques amb
referència cadastral 2606208EG1420N0001BG i 2606209EG1420N0001YG, i el
senyor DEMETRIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, la senyora TRINIDAD FERNÁNDEZ
GERVILLA i el senyor FULGENCIO FERNÁNDEZ GERVILLA, titulars de les finques
amb referència cadastral 2605208EG1420N0001GG i 2605209EG1420N0001QG,
permuten entre ells les parcel·les que són respectivament propietaris.
Atès que actualment el senyor DEMETRIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ està pagant,
erròniament, per la finca amb referència cadastral 2605209EG1420N0001QG, quan
hauria d'haver estat pagant per les finques 2606208EG1420N0001BG i
2606209EG1420N0001YG.
En base a les anteriors consideracions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Modificar les titularitats cadastrals de les quatre finques esmentades amb els
titulars correctes:
–

2605208EG1420N0001GG i 2605209EG1420N0001QG : Ajuntament de
Palafrugell en ple domini.

–

2606208EG1420N0001BG i 2606209EG1420N0001YG: Demetrio Fenández
Rodríguez (50 % en ple domini), Trinidad Fernández Gervilla (25% en ple
domini) i Fulgencio Fernández Gervilla (25 % en ple domini).

Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns
immobles a nom del senyor DEMETRIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, per un import
total de 322,19 euros, segons el següent detall:
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Ref. Cad.

N. Rebut

Any

Import

A retornar

2605209EG1420N0001QG

436573

2010

76,28

76,28

2605209EG1420N0001QG

504853

2011

77,19

77,19

2605209EG1420N0001QG

572205

2012

84,36

84,36

2605209EG1420N0001QG

641011

2013

84,36

84,36
322,19

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Aprovar dues noves liquidacions (665181 i 665183) a nom del senyor
DEMETRIO FERNANDEZ RODRÍGUEZ, que no s'hauran de fer efectives fins a la
seva notificació expressa, segons el següent detall:
Ref. Cad.

Any

V. cadastral

Tipus

Quota

2606208EG1420N0001BG 2010

12.065,66

0,9946

120,01

2606208EG1420N0001BG 2011

12.065,66

1,0065

121,44

2606208EG1420N0001BG 2012

12.065,66

1,1000

132,72

2606208EG1420N0001BG 2013

12.065,66

1,1000

132,72

2606209EG1420N0001YG 2010

9.325,67

0,9946

92,75

2606209EG1420N0001YG 2011

9.325,67

1,0065

93,86

2606209EG1420N0001YG 2012

9.325,67

1,1000

102,58

2606209EG1420N0001YG 2013

9.325,67

1,1000

102,58
391,77

Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de
Recaptació, Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

13.1.7 RECLAMACIÓ JOSEP CERRILLO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13205 de data 02 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor CERRILLO MONCLUS, JOSEP en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
), corresponent a l'exercici 2013 del vehicle amb matrícula 9036-CMG.
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Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula 9036-CMG es va
donar de baixa definitiva el dia 25 de setembre de 2013.
Vist que en data 02 d'abril de 2013, es pagar mitjançant domiciliació bancària el rebut
núm. 603989 a nom CERRILLO MONCLUS, JOSEP, per un import de 63,91 Euros,
corresponent a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb matrícula
9036-CMG, pel l'any 2013.
Atès que es comprova que el senyor CERRILLO MONCLUS, JOSEP, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor CERRILLO
MONCLUS, JOSEP, per un import de QUINZE EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS-------------15,98 €-------- en concepte d’IVTM 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

13.1.8
RECLAMACIÓ
LAURA
D'INGRESSOS INDEUGTS

FERNANDEZ

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13255 de data 02 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora FERNANDEZ LLENAS, LAURA en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) corresponent a l'exercici 2013, del vehicle amb matrícula 6959GGV.
Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula 6959GGV es va
donar de baixa definitiva el dia 24 de setembre de 2013.
Vist que en data 02 d'abril de 2013, es pagar mitjançant domiciliació bancària el rebut
núm. 606138 a nom FERNANDEZ LLENAS, LAURA, per un import de 134,91 Euros,
corresponent a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb matrícula
6959GGV, per l'any 2013.
Atès que es comprova que la senyora FERNANDEZ LLENAS, LAURA, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora
FERNANDEZ LLENAS, LAURA, per un import de TRENTA-TRES EUROS AMB
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SETANTA-TRES CÈNTIMS-------------33,73 €-------- en concepte d’IVTM 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

14.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 DESPESES
14.1.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents
àrees:
Aplicació

Import

2013 34 321 22604

3.402,00

2013 62 340 62201

3.007,46

2013 72 170 62200

4.896,18

2013 33 321 21200

1.006,24

2013 12 920 62600
TOTAL RELACIO

3.167,78
15.479,66

Text lliure
ASSOCIACIO
SOCIOCULTURAL
IL.LUSIONS.
CONTRACTACIO
EDUCACORA SUPORT LLAR INFANTS
TOMANYI
OCTUBRE
A
DESEMBRE
2013.20H (ED)
QUIM
SAJET
ENGINYERIA
SLP.
HONORARIS
PROJECTE
EXECUTIU
INSTAL.LACIO SISTEMA DESHUMECTACIO
PISCINA (UR)
AITERM 2002 SL. MODIFICACIO CIRCUITS
CALEFACCIO RECAPTACIO (AS)
COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS SAU.
ADQUISICIO
LLUMS
EMERGENCIA
CENTRE MUNICIPAL EDUCACIO (ED)
VIDEOSON APLICACIONES. ADQUISICIÓ I
INSTAL·LACIÓ PROJECTOR SALA CAN
GENÍS

14.2 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,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/108
per un import total de 116.118,24 euros.
Aplicació
Import
2013 72 170 48001
15.211,52
2013 33 321 22601

6.400,00

2013 71 155 61901

9.113,72

2013 71 155 21001

76.593,00

2013 41 331 48901

8.800,00

TOTAL

Text lliure
CONSORCI
VIES
VERDES.
QUOTA
EXERCICI 2013 MUNICIPIS CONSORCIATS
(MA)
SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA AGOST 2013 (ED)
GEOTALUD SL. ESTABILITZACIO DE
TALUS A LA PLATJA DEL GOLFET (AS)
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE SETEMBRE
2013
GRUP FESTES DE PRIMAVERA. 20%
RESTA
SUBVENCIO
CONVENI
ORGANITZACIO
51a
FESTES
DE
PRIMAVERA 2013. JG:24/01/2013

116.118,24

14.3 REPARTIMENT PART SUPRAMUNICIPAL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
2012. Aprovació
Vista la resolució de 13 d’octubre de 2012 del Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual s’atorga el Fons de Cooperació local de Catalunya 2012.
Atès que una part d’aquests fons correspon a la prestació supramunicipal de serveis
que importen 11.416,37 euros i dels quals l’Ajuntament ha de transferir a una o
diverses entitats supramunicipals en les quals participi.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2013 que va requerir al
Consorci de les Gavarres, Consorci de les Vies Verdes i Mancomunitat intermunicipal
voluntària de control de mosquits per tal que informessin de les activitats a
desenvolupar si rebien aquests recursos.
Atès que es comprova que s’han presentat les següents peticions:
Núm. instància Entitat
2825 (26/02/13) Consorci
Gavarres
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les Despeses funcionament Oficina tècnica
de les Gavarres per executar projectes
ambientals i culturals
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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.- 11.416,37 euros a favor del Consorci de les Gavarres destinats a les despeses de
funcionament Oficina tècnica de les gavarres.
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 Consorci de les Gavarres, a la Direcció
General d’Administració Local i a la Tresoreria Municipal.

15.- PROPOSTES URGENTS
15.1 CONTRACTACIÓ
15.1.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA
PONÈNCIA TÈCNICA I LA COMISSIÓ DE PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la participació en la
ponència tècnica i la comissió de patrimoni de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que les senyora Anna Albó i Riera i Carme Bosch i Arauz, han presentat un
pressupost de 150 € + IVA per sessió, que inclou el desplaçament i la participació com
a membres de la Ponència Tècnica i de la Comissió de Patrimoni.
Atesos els acords de la Junta de Govern Local celebrada en sessió de data 10 de
maig de 2008 de modificació de la constitució de la Comissió de Patrimoni i de
constitució de la ponència tècnica i establiment del règim de sessions, segons els
quals formen part, entre d’altres, de la Comissió de Patrimoni de la Ponència Tècnica:
“un arquitecte especialitzat en patrimoni: les redactores del Pla especial de protecció i
intervenció en el patrimoni històric, la senyora Anna Maria Albó Riera i la senyora
Carme Bosch Arauz, alternativament”.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per la participació en la
ponència tècnica i la comissió de patrimoni de l’Ajuntament de Palafrugell, amb càrrec
a la partida 21.151.64002 “Projectes tècnics desenvolupament POUM”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a les senyores Anna Albó i Riera, amb domicili al
carrer Eduard Rodeja, 10 (17600) Figueres, i la senyora Carme Bosch i Arauz, amb
domicili al carrer Vilafant, 39 17600 Figueres, pel preu de 181,50 €, IVA inclòs, per
cada assistència a la Ponència Tècnica i Comissió de Patrimoni.
Tercer.- La durada d’aquest servei serà anual.
Quart.- La periodicitat de les sessions serà trimestral i es podran convocar sessions
extraordinàries per tractar temes urgents tal i com es detalla a l’acord de Junta de
Govern Local de data 10 de maig de 2012.
Cinquè.- Deixar sense efecte la Resolució d’alcaldia número 943/2008 de data 15 de
maig de 2008.
Sisè.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Setè.- 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.

15.2 RECURSOS HUMANS
15.2.1 APROVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA I EL INFORME D’AVALUACIÓ DE
RISCOS LABORALS DEL C.A.T. - CENTRE D’ATENCIÓ TÚRISTICA DE
PALAFRUGELL.
Vist l’escrit de data 7 d’octubre de 2013 amb número de registre d’entrada 13478,
presentat per la Sociedad de Prevención Asepeyo S.L.U. amb núm. de N.I.F. B64.206.535, en el qual es fa entrega dels següents documents que és detallen a
continuació:
1. Pla d’Emergència del C.A.T. (Centre Atenció Turística).
2. Avaluació de Riscos Laborals del C.A.T. (Centre Atenció Turística).
Atès que donen compliment al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per l’any 2013
aprovat en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 de desembre de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovació del Pla d’Emergència i el informe d’Avaluació de Riscos Laborals
del C.A.T. - Centre d’Atenció Turística de Palafrugell.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Societat de Prevenció
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Sp.Asepeyo.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al C.A.T. – Centre Atenció
Turística de Palafrugell, per al seu coneixement i als efectes oportuns, juntament amb
un exemplar dels documents elaborats per la Societat de Prevenció Sp.Asepeyo.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’Arxiu Municipal juntament amb
l’enviament d’un exemplar de tots els documents elaborats per la Societat de
Prevenció Sp.Asepeyo, per tal que quedin a disposició dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Palafrugell.

15.3 ASSESSORIA JURÍDICA
15.3.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
EL SENYOR FRANCESC BOERA LLUIS I LA SOCIETAT TAPONES Y
ESPECIALIDADES DEL CORCHO, S.A. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor
Francesc Boera Lluis i la societat Tapones y Especialidades del Corcho, S.A. en
relació als terrenys propietat del senyor Francesc Boera Lluis, part dels quals estan
afectats pel Projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a la riera de Ca
L’Abellí, a Palafrugell, i a la parcel·la número 1 del Projecte de reparcel·lació del Sector
SUD 1.13 “Circumval·lació Nord – Les Brugueres”, propietat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell, el senyor Francesc Boera Lluis i la societat Tapones y Especialidades del
Corcho, S.A.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

15.4 OBRES PÚBLIQUES
15.4.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA SALA
POLIVALENT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A PALAFRUGELL. Aprovació.JGL2013/39 de 8 d' octubre de 2013
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Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de construcció de la sala
polivalent a la Biblioteca Municipal, a Palafrugell, redactat per l’empresa Construccions
Leinad 2001, SL.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
construcció de la sala polivalent a la Biblioteca Municipal, a Palafrugell, redactada pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de
seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
construcció de la sala polivalent a la Biblioteca Municipal, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Leinad 2001, SL.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent nou quaranta
cinc minuts del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 15
d'octubre de 2013
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