ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23
DE DESEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/50
Dia i hora: 23/12/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
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:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
A la Sala de Juntes 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:
- JGL2013/49 Ordinària 17/12/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 229/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 19 de novembre de 2013, amb registre d’entrada
número 15381/13, per la societat R.C.P. Ricard, S.L., en representació de la senyora
Teresa Bofill Boera, sol·licitant la devolució de la garantia de 500.-€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 229/13, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada
en data 13 d’agost de 2013.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 16 de desembre de
2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 500.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 17 de setembre de
2013 per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 19 de novembre de 2013, amb
registre d’entrada número 15381/13, per la societat R.C.P. Ricard, S.L., en
representació de la senyora Teresa Bofill Boera i retornar la garantia de 500.-€
dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 229/13, 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 a la societat R.C.P. Ricard, S.L., en representació
de la senyora Teresa Bofill Boera, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 604/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2734/13 de data 12 de desembre de 2013,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat Monturiol 28, C.B., en relació a
la llicència d’obres amb número d’expedient 604/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 16 de febrer de 2012 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer Fermí Vergés número 15, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 12 de desembre de
2013.
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Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 14 de març de 2012
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 3.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat Monturiol 28, C.B. donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 604/11, prèvia presentació de l’original de
la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà
un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Frederic Suñer Carbó, en representació
de la societat Monturiol 28, C.B., i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT DE LES OBRES PER L’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA I VORERA A
L’AVINGUDA ESPANYA, TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA FLOREAL I
L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT, DE PALAFRUGELL.- Aprovació dels plecs
de condicions i inici del procediment.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
amb publicitat, de les obres per l’ampliació de la calçada i vorera a l’Avinguda
Espanya, tram comprès entre la Plaça Floreal i l’Avinguda de la Generalitat, de
Palafrugell, incloses al projecte amb referència 20/2010, aprovat per la Junta de
Govern Local de data 10 de desembre de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquest servei és de 396.545,06 €, IVA
inclòs, a la baixa.
Atès el que disposen els articles 171 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 amb publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat amb publicitat per a la
contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, de les obres per
l’ampliació de la calçada i vorera a l’Avinguda Espanya, tram comprès entre la Plaça
Floreal i l’Avinguda de la Generalitat, de Palafrugell, inclòs al projecte aprovat per la
Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2013, per import total de
327.723,19 € IVA exclòs, a la baixa.
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S’estableix un termini d’execució màxim del contracte, millorable a la baixa, de 6
mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 20 150 61906 “arranjament vorera ceip carrilet i carril bici”, del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2014. Serà requisit necessari
per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase
disponible, per l’import de licitació.
Tercer.- L’adjudicació de l’obra queda condicionada a disposar de la disponibilitat dels
terrenys.
Quart.- Convocar licitació mitjançant procediment negociat amb publicitat, a l’empara
del que disposa la Llei 3/2011, de contractes del sector públic, per a l’adjudicació del
contracte d’obres esmentat, publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de
clàusules, el de licitació, si bé aquesta s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de
formular-se reclamacions contra el plec, de conformitat amb el que determina l’article
122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

4.- ASSESSORIA JURÍDICA
4.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR JOSÉ RAMÓN MARÍN
GIL. .-a) Estimació.- b) Declaració de responsabilitat.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import de
cent trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (138,50 €), interposada pel senyor José
Ramón Marín Gil, amb data d’entrada 27 de juliol de 2013 i número de registre 10506,
per danys materials al vehicle matrícula 6524-HPT, causats segons ell per la retirada
del vehicle amb el servei públic de grua.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, d’acord amb l’article
78 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, es va donar audiència a la societat Assistència Costa Brava, S.L. com
adjudicatària del contracte de gestió del servei públic de grua per a la retirada, trasllat,
immobilització i dipòsit de vehicles de la via pública, presentant aquesta un escrit amb
data d’entrada 15 d’octubre de 2013 i número de registre 13934, on reconeixen la seva
responsabilitat en els fets reclamats, i assumeixen el pagament del cost dels
desperfectes ocasionats.
Atès que mitjançant escrit amb data de sortida 26 de novembre de 2013 i número de
registre de sortida 12944, es va donar audiència a la part reclamant, d’acord amb el
contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
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4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, sense
que transcorregut el termini formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per la part interessada l’obertura d'un període de prova, ni
s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de març de 2011, va
adjudicar a la societat Assistència Costa Brava, S.L., el contracte de gestió del servei
públic de grua per a la retirada, trasllat, immobilització i dipòsit de vehicles de la via
pública, segons el plec de condicions tècniques de general aplicació que regulaven el
contracte.
Atès el contingut del punt 5.i del Plec de condicions particulars de general aplicació,
que regulaven el contracte, segons el qual: “ L’adjudicatari serà l’únic responsable de
qualsevol dany que sigui ocasionat als vehicles amb motiu d’ésser retirats, ja sigui
com a conseqüència del transport o al realitzar les maniobres de càrrega i descàrrega.
Així mateix, aniran al seu càrrec els danys que s’ocasionin a tercers.”“.
Atès el contingut de l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
segons el qual l’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.
Atès que d’acord amb el contingut dels articles 214 i 246 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, el contractista està obligat a: “... indemnitzar pels danys que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del
servei ...”.
Atès que l’import de la reclamació ascendeix a la quantia de cent trenta-vuit euros
amb cinquanta cèntims (138,50 €).
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient i de les pròpies
declaracions de la societat Assistència Costa Brava, S.L., queda acreditada la
responsabilitat de la societat adjudicatària del contracte, al causar els danys reclamats
durant l’execució del servei.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. 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, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa 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.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada pel senyor José Ramón Marín Gil per un import de cent trenta-vuit euros
amb cinquanta cèntims (138,50 €) i, en conseqüència, procedir al seu pagament prèvia
comunicació del número de compte corrent al qual haurà de ser abonada aquesta
quantia.
Segon.- Declarar la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Palafrugell de la societat
Assistència Costa Brava, S.L., adjudicatària del contracte de gestió del servei públic de
grua per a la retirada, trasllat, immobilització i dipòsit de vehicles de la via pública, per
un import de cent trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (138,50 €), i en aquest
sentit aprovar la liquidació per aquest import.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal; a l’Àrea d’intervenció;
al senyor José Ramón Marín Gil i a la societat Assistència Costa Brava, S.L., per al
seu coneixement i als efectes oportuns.

4.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PER LA SOCIETAT GAS NATURAL
SDG, S.A. a) Estimació. b) Declaració de responsabilitat.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import de
mil cent quaranta-dos euros amb setanta-set cèntims (1.142,77 €), interposada pel
senyor Tomàs Martínez Lozano, en representació de la societat Gas Natural SDG,
S.A., amb data d’entrada 18 de setembre de 2013 i número de registre 12606, per
danys materials a les instal·lacions de transport i distribució de gas situades al Passeig
de la Torre número 27, a Calella de Palafrugell, causats, segons ell, per personal
d’aquesta administració.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació, es va sol·licitar informe a l’Àrea de serveis municipal, emetent la
Cap del servei un informe en data 24 de setembre de 2013, que indica textualment:
“ El 20 de juny el servei de manteniment de la via pública, per ordre de l’Àrea de
Serveis, mentre efectuava unes obres de canalització d’enllumenat públic al Passeig
de la Torre va trencar una escomesa de la xarxa de gas, pel que l’empresa
adjudicatària va haver de trucar al serveis d’avaries de la companyia perquè procedís
a la reparació de la fuita. “
Atès que un cop aportada la documentació corresponent, d’acord amb l’article 78 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, es
va donar audiència a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A. com adjudicatària del
contracte de gestió del serveis de reparació, conservació i manteniment de les vies
públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i clavegueram de Palafrugell, mitjançant
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escrit amb data de sortida 7 d’octubre de 2013 i número de registre 11233, escrit que
fou notificat en data 9 d’octubre de 2013, sense que transcorregut el termini concedit
formulés al·legacions.
Atès que mitjançant escrit amb data de sortida 3 de desembre de 2013 i número de
registre de sortida 13328, es va donar audiència a la part reclamant, d’acord amb el
contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, formulant
al·legacions mitjançant escrit amb data d’entrada 12 de desembre de 2013 i número
de registre 16430, on en síntesi reitera la seva reclamació, ja que la societat Pere
Giralt Sagrera, S.A., causant dels desperfectes, actuava en nom de l’ajuntament
realitzant una obra pública.
Atès que no es va demanar per la part interessada l’obertura d'un període de prova, ni
s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2013, va
aprovar la pròrroga extraordinària del servei de reparació, conservació i manteniment
de les vies públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i clavegueram de
Palafrugell, adjudicat a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A. per acord del Ple de
l’Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 28 de març de 2007.
Atès el contingut del punt 5.j del Plec de condicions particulars de general aplicació,
que regulaven el contracte, segons el qual serà obligació del contractista: “ assumir la
total responsabilitat civil, amb sencera indemnitat de l’Ajuntament, dels danys i
perjudicis que la prestació del servei pugui ocasionar tant a tercers com als béns
propietat de l’Ajuntament, sens perjudici de les responsabilitats contractuals que
s’escaiguin. “.
Atès el contingut de l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
segons el qual l’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.
Atès que d’acord amb el contingut dels articles 214 i 246 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, el contractista està obligat a indemnitzar pels danys que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del
servei.
Atès que l’import de la reclamació ascendeix a la quantia de mil cent quaranta-dos
euros amb setanta set cèntims (1.142,77 €).
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient, queda acreditada la
responsabilitat de la societat adjudicatària del contracte, Pere Giralt Sagrera, S.A., al
causar els danys reclamats durant l’execució del servei.
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Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. 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, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa 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.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada pel senyor Tomàs Martínez Lozano, en representació de la societat Gas
Natural SDG, S.A., per un import de mil cent quaranta-dos euros amb setanta set
cèntims (1.142,77 €) i, en conseqüència, procedir al seu pagament prèvia comunicació
del número de compte corrent al qual haurà de ser abonada aquesta quantia.
Segon.- Declarar la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Palafrugell de la societat
Pere Giralt Sagrera, S.A., adjudicatària del contracte del servei de reparació,
conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà, patrimoni immobiliari i
clavegueram de Palafrugell, per un import de mil cent quaranta-dos euros amb setanta
set cèntims (1.142,77 €), i en aquest sentit aprovar la liquidació per aquest import.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal; a l’Àrea d’intervenció;
al senyor Tomàs Martínez Lozano, en representació de la societat Gas Natural SDG,
S.A. i a la societat Pere Giralt Sagrera, S.A., per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

5.- BENESTAR SOCIAL
5.1 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS PENSIONISTES DEMANAR LA
SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE L'ANY 2013.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

6.- CULTURA
6.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER A LES REPRESENTACIONS D'ELS PASTORETS.-Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza les tradicionals representacions d’Els Pastorets al
TMP-Teatre Municipal de Palafrugell els dies 26 i 29 de desembre de 2013 i 1 de
gener de 2014.
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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.- EDUCACIÓ
7.1 NORMATIVA D'ÚS DE L'ESPAI MULTIMÈDIA DEL CENTRE MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ: CIBEREMPORD@.-Aprovació.Atès que l’espai multimèdia del Centre municipal d’educació està dedicat a l’accés a la
informació multimèdia així com al suport actiu a la formació dins els termes expressats
pel Manifest de la UNESCO.
Atès que els objectius específics d’aquest espai són: potenciar l’ús de les noves
tecnologies, aprendre a buscar informació de qualitat a Internet i crear continguts
digitals.
Atès que cal establir els requisits per accedir i utilitzar l’espai del Ciberempord@.
Atès que per al bon funcionament i bona convivència de l’espai Ciberempord@ cal
establir unes normes de funcionament del servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer- Aprovar la normativa d’ús de l’espai multimèdia del Centre Municipal
d’Educació: CIBEREMPORD@
Segon.- Sotmetre a ratificació pel Ple de l'Ajuntament la normativa, als efectes que
sigui aprovada com un reglament.
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8.- JOVENTUT
8.1 HORES EXTRAORDINÀRIES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE
L'ÀREA DE JOVENTUT PER A LA FESTA DE CAP D'ANY 2013.- Aprovació.
Atès que el proper 31 de desembre de 2013 se celebrarà la Festa de Cap d’Any a la
Bòbila i la Benvinguda al primer sol de l’any.
Atès que el personal de l’Àrea de Joventut haurà de realitzar hores extraordinàries per
a la preparació i desenvolupament dels actes.
Atès el document adjunt elaborat pel tècnic de l’Àrea on es detallen les previsions
horàries i la quantificació econòmica de l’horari de cadascun dels treballadors.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: aprovar la realització d’hores extraordinàries dels treballadors i treballadores
de l’Àrea de Joventut per un import aproximat de 1.761,21 €.
Segon: facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

9.- SERVEIS MUNICIPALS
9.1 CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.- Ampliació.Vist que l'Ajuntament disposa d'un contracte de manteniment preventiu i correctiu de
les instal·lacions de climatització i calefacció de les dependències municipals on no hi
queden recollides les instal·lacions de l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, de
l'Oficina de Turisme de l'Avinguda Generalitat, ni de l'Arxiu Municipal, essent necessari
donar-les d'alta per tal de què estiguin sotmeses a un règim de manteniment preventiu
i correctiu que garanteixi un correcte funcionament dels equips.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de Serveis Municipals on proposa la
incorporació d'aquestes instal·lacions al contracte formalitzat amb l'empresa Aiterm
2002 SL.
Atès que de conformitat amb la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques que
permet que es puguin addicionar noves dependències durant la vigència del contracte.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar d'alta els serveis de manteniment preventiu i correctiu de les
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instal·lacions de climatització de l'arxiu de Can Rosés situat a la Plaça de l'Església, 8
de l'oficina de turisme de Palafrugell situada a l'Avinguda Generalitat, 33 i de les
dependències de Benestar Social i Ciutadania situades a l'Avinguda Josep Pla, 5, amb
efectes a partir de l'1 de gener de 2014 incorporant-los al contracte subscrit amb
l'empresa AITERM 2002 SL amb les següents condicions:
1. El cost anual dels serveis és el següent:
OFICINA DE TURISME.- 714 € abans d'IVA. Aquesta despesa es consignarà a la
partida 32.430.22109 Manteniment Infraestructura Tecnològica.
ARXIU HISTÒRIC CAN ROSÉS.- 635,80 abans d'IVA. Aquesta despesa es consignarà
a la partida 71.155.22720 despeses de manteniment d'instal·lacions elèctriques.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA.- 507 € abans d'IVA. Aquesta despesa es
consignarà a la partida 71.155.22720 despeses de manteniment d'instal·lacions
elèctriques.
2. Aquests serveis es regiran per les clàusules econòmiques, administratives i
prescripcions tècniques particulars del contracte de manteniment correctiu de
les instal·lacions dels edificis municipals i del manteniment preventiu de les
instal·lacions de climatització i calefacció al terme municipal. Formalitzat el 17
d'octubre de 2012.
3. Les prescripcions tècniques del treball es descriuen en l'informe emès per la
cap de l'Àrea de Serveis Municipals.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Àrea de Rendes de l'Ajuntament, a l'empresa
AITERM 2002, SL, a l'arxiu municipal i a l'Institut de Promoció Econòmica.

9.2 REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES MENORS PEL MANTENIMENT
PREVENTIU DE LES PILONES AUTOMÀTIQUES DE CONTROL D'ACCÉS
SITUADES AL CARRER D'EN GOTES DE TAMARIU I A LA PLAÇA SANT PERE
DE CALELLA.- Aprovació.Vista la instància núm. 16327 presentada en data 10 de desembre de 2013 per
ANORTEC, SL, sol·licitant la revisió de preus dels contractes menors pel manteniment
preventiu de les pilones automàtiques de control d'accés situades al carrer d'en Gotes
de Tamariu i a la Plaça Sant Pere de Calella, adjudicats per la Junta de Govern Local
celebrada els dies 11 de març de 2011 i 5 de juliol de 2012 respectivament.
Atès que d'acord amb les clàusules de revisió de preus dels dos contractes procedeix
la revisió del 85% de l'IPC dels períodes que es descriuen tot seguit.
Atès que d'acord amb les clàusules de revisions de preus procedeix les revisions
corresponents als següents períodes:
• Contracte corresponent a la pilona del carrer d'en Gotes: període de febrer de
2012 a febrer de 2013.
La variació ha estat del 2,8% pel que correspon un augment total d'un 2,38% (85% de
l'IPC).
• Contracte corresponent a la pilona de la Plaça Sant Pere de Calella: període de
juny de 2012 a juny de 2013.
La variació ha estat del 2,1% pel que correspon un augment total d'un 1,78% (85% de
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l'IPC).
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les revisions de preus corresponents als contractes de manteniment
de les pilones automàtiques, resultant:
• Pilona carrer d'en Gotes: revisió de preus pel període de l'1 de març de 2013 a
l'1 de març de 2014, quedant en un total anual de 749,01 € impostos inclosos.
• Pilona Plaça Sant Pere: revisió de preus pel període de l'1 de juliol de 2013 a
l'1 de juliol de 2014, quedant en un total anual de 744,62 € impostos inclosos.
Segon.- Traslladar aquest acord a ANORTEC, SL i a l'Àrea de Comptabilitat de
l'Ajuntament de Palafrugell

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 CONTRIBUENT: PHILIPPE JOSEPH MARIE DELAHAYE. APROVACIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS CONCEPTE TAXA TRAMITACIÓ OBRA MAJOR I
PLAQUES PER DUPLICITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.157 de data 5 de desembre del
2013, presentada pel senyor Ricard Soler Janoher com a representant del senyor
PHILIPPE JOSEPH MARIE DELAHAYE, per la qual sol.licita la devolució d’ingressos
indeguts corresponents a la Taxa per tramitació d’obra major i Plaques d’obres de
l’expedient número 448/13, al.legant que han pagat de forma duplicada.
Atès que es comprova que en data 25 d’octubre de 2013 van pagar a la tresoreria
municipal i posteriorment en data 18 de novembre de 2013 van pagar per transferència
bancària pel mateix concepte i exercici.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor Philippe Joseph
Marie Delahaye, tal com segueix a continuació:
Número d'expdient

Concepte

448/13

Impost
sobre
instal.lacions i Obres

Import a retornar
Construccions, 178,50 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i intervenció.
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10.1.2 CONTRIBUENTS: VARIS APROVACIÓ QUOTA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ

REDUÏDA

TAXA

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c) 1. 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.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
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d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import
retornar

2013

4458688

MUÑOZ GIL JORDI

44,64 €

2013

4472465

RAGAS CORRECHER EMILIO 44,64 €

2013

4471881

RAGAS CORRECHER LLUÍS

2013

4457370

SALVADÓ
PERE

JOFRA

a

44,64 €

JOAN 44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,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.

10.1.3 CONTRIBUENT: LLUISA DABAN ISERN APROVACIÓ VEHICLE HISTÒRIC.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.411 de data 11 de desembre
del 2013, presentada per la senyora LLUISA DABAN ISERN en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la
matrícula B-276384-, al.legant que és un vehicle històric.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula B-276384-, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
JGL2013/50 de 23 de desembre de 2013
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Mecànica pel vehicle matrícula B-276384-, a nom de la senyora LLUISA DABAN
ISERN amb efectes de l’any 2014 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

10.1.4 CONTRIBUENTS: VARIS APROVACIÓ APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA-COMPOSTADOR.
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
1. 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.
1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
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la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient pel qual es comprova que les
instàncies presentades compleixen tots els requisits.
Es proposa a la junta de Govern local:
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:
Número
registre

Titular

Reducció
a aplicar

Import
retornar

15455

BUENAVENTURA PEIRÓ CARLOS

60,00%

89,28 €

15145

ESTAÑOL SITJAS LLUÍS

60,00%

89,28 €

16005

MARTÍNEZ SOLER MARIA

60,00%

89,28 €

16071

REGINCÓS SITJAS JOSEP

60,00%

89,28 €

15349

TORNÉ TORRENTS JAUME

60,00%

89,28 €

a

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran ingressats en
els comptes bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

10.1.5 RECLAMACIO VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vist que s'han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s'havia donat de baixa, de diferents formes:
. Duplicitat en els embargaments de diners dipositat en comptes bancaris.
. Embargaments de devolucions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sous, salaris o pensions
. Ingressos en excés.
Vista la relació d'ingressos indeguts emesa per l'Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
COGNOMS I NOM

CONCEPTE

IMPORT

FRANCESC SISTANE CARLOS

Ingrés en excés

313,46

GERONES SISTANE, EVA

Ingrés devolució AEAT 100,00

ROMAN
VICTORIA

SANCHEZ,

MARIA

Ingrés en excés

14,04

Segon.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades, a la Recaptació i a la
Tresoreria Municipal, pels efectes oportuns.

10.1.6 RECLAMACIÓ ESTEL MASDEU APROVAR BONIFICACIÓ VEHICLES
HISTÒRICS
Vistes les instàncies amb registres d’entrada números 16.645, 16.646, 16.649, 16.650,
16.651, 16.652 i 16.653 de data 16 de desembre del 2013, presentades per la
senyora MASDEU RUIZ, ESTEL, en la qual sol·licita la bonificació en concepte de
l’IVTM ( Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ) pel vehicles amb matrícules IB9335-K, GI-3201BF, IB-5643-BF, SE-5206-W, A-1213-Y, BI-2184-M i NA-2204-B,
al·legant que són històrics.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
“2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès que segons la documentació aportada dels vehicles amb les matrícules IB-9335K, GI-3201BF, IB-5643-BF, SE-5206-W, A-1213-Y, BI-2184-M i NA-2204-B, reuneixen
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar les bonificacions en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pels vehicles amb les matrícules IB-9335-K, GI-3201BF, IB-5643-BF, SE5206-W, A-1213-Y, BI-2184-M i NA-2204-B a nom de la senyora MASDEU RUIZ,
ESTEL amb efectes de l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada pels efectes oportuns.

10.1.7 RECLAMACIÓ DE LA SEDA DE BARCELONA SA CONTRA LA
NOTIFICACIÓ DE LES PROVISIONS DE CONSTRENYIMENT D'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES I GUALS.- Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 15705 de 25 de novembre de 2013
presentada pel Sr. Josep Piñol Farré, en nom de la societat LA SEDA DE
BARCELONA SA, contra les provisions de constrenyiment corresponent als rebuts
630555 (taxa entrada vehicles 2013), 645962 i 645963 (Impost sobre Béns Immobles
2013).
Vist l'informe emès pel Recaptador Municipal, que diu textualment:
Amb data 09/09/2013, registre d’entrada núm. 12.256, va tenir accés a l’Ajuntament un
escrit de la Administració Concursal de LA SEDA DE BARCELONA SA, informant
d’aquest circumstància (Auto declaració concurs 04/07/2013, Jutjat Mercantil 1 de
Barcelona) i sol·licitant la comunicació i qualificació de crèdits a data de la declaració
del concurs.
Amb data 13/09/2013 es van comunicar, via correu electrònic, els crèdits de
l’Ajuntament de Palafrugell a l’Administració Concursal, acompanyant la certificació de
dèbits i la proposta de qualificació.
Amb posterioritat, l’Administració concursal ha comunicat a la Recaptació municipal
(31/10/2013), l’import i la qualificació del crèdit reconegut a l’Ajuntament a la llista de
creditors. També es va adjuntar el projecte d’inventari de la concursada.
Atès que les notificacions de constrenyiment es van elaborar abans d’acordar-se la
suspensió del procediment, però es van rebre amb posterioritat, i atesa la legislació
aplicable (article 16a.2 de la Llei 58/2003, General Tributària i 55 de la Llei 22/2003,
Concursal), cal concloure que no procedeix iniciar execucions ni es tracta de crèdits
contra la massa.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar el recurs per ser procedent la suspensió, i deixar sense efecte les
provisions de constrenyiment corresponent als rebuts 630555 (taxa entrada vehicles
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2013), 645962 i 645963 (Impost sobre Béns Immobles 2013).
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Josep Piñol Farré, i a les àrees de
Recaptació, Intervenció i Tresoreria.

10.1.8 RECLAMACIÓ. NATALIA AGUSTÍ CORREDOR. MODIFICACIÓ PADRÓ
CONCEPTE TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16326 de data 10 de desembre
del 2013, presentada per la senyora NATALIA AGUSTÍ CORREDOR, en la qual
sol.licita que es modifiqui Taxa per recollida Escombraries Industrials corresponent a
l’activitat dedicada a “ Agència de viatges “ situada al carrer Sant Antoni, número 10,
al.legant que des del mes d’agost la llogatera va marxar del local sense tramitar baixa
de l’activitat.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 12 de desembre de 2013,
el qual diu textualment:
“ Realitzada la comprovació in situ i materiral s’acredita que s’ha pogut observar que
no hi ha activitat comercial a la finca situada al carrer Sant Antoni, número 10, ja que
es pot observar que està tancada al públic “.
Consultat el padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques es comprova que han
presentat la baixa en data 30 de setembre de 2013.
Vist el que disposa l’article 12è punt 8. de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
8. Locals sense activitat ......................... 60,00€.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el padró corresponent a la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials com a local sense activitat.
Segon.- Notificar el següent acord als departaments d’activitats, intervenció i
tresoreria.

10.1.9 RECLAMACIÓ MODIFICACIÓ ACORD JGL 03/12/13 BANKIA SA
Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 03 de desembre de 2013,
ratificant en el seu primer punt el següent: “Aprovar una liquidació definitiva a nom de
BANKIA, SA, en concepte d'Execució Subsidiària.
Atès que es comprova que dins el cost definitiu, no és va tenir en compte la retenció
IRPF del 21% de la factura emesa per Lourdes Font Fulla, per un import de 78,80
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euros i que restava pendent d'anotar la factura de Germans Cañet Xirgu, SL per un
import de 840,95 euros en concepte de segellat d'obertura posterior amb plàstics i
mitjans manuals.
Vist que el cost definitiu dels treballs portats a terme d'acord a l'establert en les
Resolucions de l'alcaldia núm. 2013/1074 i 2013/1281, i després de descomptar les
liquidacions provisionals ascendeix a la quantitat de 6.465,03, segons el detall
següent:
Proveïdor

Descripció tasques

Import

Germans Cañet Xirgu Treballs pel desmuntatge de les zones
SL
aparegudes no contemplades prèviament, a
l'interior del forn, i precinte posterior del mateix 5.057,80
Lourdes Font Fulla

Coordinació de la seguretat a l'obra pels
treballs de retirada d'amiant en pols i
desmuntatge de coberta de fibrociment local
situat al carrer Àngel Guimerà núm. 37
454,06

Germans Cañet Xirgu Segellat obertura posteriors amb plàstics i
SL
mitjans manuals,carrer Àngel Guimerà núm. 37 840,95
Eduard Suriñach Vissa Obrir porta i canviar bombí al carrer Àngel
SL
Guimerà núm. 37
64,89
Taller Mecànica Gabriel Esbotzar pany de la porta per la jutge, fer clau
Llenas
nova de gorja al carrer Àngel Guimerà núm. 37 105,11
Germans Cañet Xirgu Treballs corresponents a la neteja prèvia del
SL
local per poder actuar.
613,47
Germans Cañet Xirgu Netejar del pati posterior i retirada deixalles.
SL

169,70

Germans Cañet Xirgu Treballs
desmuntatge
de
coberta
de
SL
fribrociment i avaluació i control de l'ambient de 1.696,80
treball.
Germans Cañet Xirgu
SL
Desmuntatge friable i mesurament friable

9.436,73

Liquidació Treballs portats a terme................:

18.439,51

Liquidacions Provisionals..............................:

-11.974,48

Liquidació Definitiva......................................:

6.465,03

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar la liquidació aprovada en el punt primer de la Junta de Govern Local
de data 03 de desembre de 2013.
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva a nom de BANKIA, SA, per un import de
6.455,03 Euros, segons el detall següent:
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Contribuent

Descripció tasques

Import

BANKIA, SA

Liquidació definitiva pels treballs portats a terme per la
netejar del patí posterior, retirada deixalles, obrir porta,
segellat obertures, nova clau, pel desmuntatge, retirada i
mesurament de plaques de fibrociment en el local situat
al carrer Àngel Guimerà, núm. 37 de Palafrugell,
6.465,03

Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

10.1.11 RECLAMACIÓ MARIA JOFRA PRUNEDA. NOVES LIQUIDACIONS
REBUTS AIGUA 2013/02 I 2013/03 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 15 de novembre de 2013 a nom de MARIA JOFRA
PRUNEDA, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament
d’aigua del 2n. i 3r. Trimestre de 2013, amb núm. de pòlissa 4468902, al·legant fuita
en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 15 de novembre a nom de MARIA
JOFRA PRUNEDA del Ps. Migdia núm. 64 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de les
liquidacions en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2013/02 i 2013/03
al·legant que l´ excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l’esmenta’t en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i lavaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
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manera innecessària, serà facultat de l’ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de les noves liquidacions per fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’
import total de 564,71 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de la
interessada , d’acord amb el següent detall:
2013/03
pòlissa 4468902
M3. Consum

Tarifa

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

Consum Real

Nova factura

132

132

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
72,00 78,21 €

7,20 €
30,00 10,85 €
102,00 66,30 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
115,76 €
11,58 €

0,00 €
84,35 €
8,43 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

27,14 €

19,29 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1

0,4469
1,0294

Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

prevenció
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0,00 €
0,00 €

0

37,20 €

27
18

12,07 €
18,53 €

0,00 €
0,00 €
37,20 €

27
18

12,07 €
18,53 €
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ACA Tram 2
ACA Tram 3

2,5735
4,1176
0,5147

tipus municipal

9
78

23,16 €
321,17 €

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

374,93 €
37,49 €
606,33 €

2013/02
pòlissa 4468902
M3. Consum

Tarifa

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

9
34
44
132

23,16 €
140,00 €
22,65 €
216,40 €
21,64 €
389,53 €

Consum Real

Nova factura

146

146

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
86,00 93,42 €

7,20 €
30,00 10,85 €
116,00 75,40 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
130,97 €
13,10 €

0,00 €
93,45 €
9,34 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

30,94 €

21,56 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

prevenció

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

tipus municipal

0

0,00 €
0,00 €

0

0,00 €
0,00 €

37,20 €

27
18
9
92

12,07 €
18,53 €
23,16 €
378,82 €

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

432,58 €
43,26 €
690,28 €

37,20 €

27
18
9
17
75
146

12,07 €
18,53 €
23,16 €
70,00 €
38,60 €
162,36 €
16,24 €
342,37 €

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

10.2.

RECURS

DE

REPOSICIÓ
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APORTACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PA 1.18. Desestimació
Vista la instància presentada pel sr. JOSEP CRUZ PLAJA contra el requeriment
municipal notificat en data 28 d’agost de 2013 per tal que es procedeixi a fer efectiu
l’aportació pendent en concepte del conveni urbanístic referent al polígon d’actuació
PA 1.8 carrer Torres Jonama – Plaça Onze de setembre, per la que presenta recurs de
reposició en base a les següents al·legacions:
- les obres efectuades per l’Ajuntament s’han executat fora de l’àmbit del polígon
d’actuació PA 1.8 carrer Torres Jonama – Plaça Onze de setembre i per tant no
- el conveni ha estat anul·lat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia que
declara nul l’acord d’aprovació definitiva del POUM de Palafrugell
En base a les anteriors consideracions el recurrent sol·licita la devolució del primer
pagament del conveni d’import 52.200 euros realitzat en data 23 de setembre de 2009.
Vist el conveni urbanístic signat en data 15 de desembre de 2009, pel qual el senyor
Josep Cruz Plaja es compromet a realitzar una aportació voluntària d’import 145.000
euros per les obres a executar a la plaça onze de setembre.
Vist les modificacions operades pels annexos signats pel senyor JOSEP CRUZ PLAJA
i l’Alcalde de Palafrugell en dates 16 de juny de 2010 i 20 de setembre de 2012.
Atès que la darrera modificació de data 20 de setembre de 2012 estableix el següent
redactat literal :
“El senyor Josep Cruz Plaja i l’Ajuntament de Palafrugell accepten que l’aportació
voluntària d’import 145.000 euros , que consta a la Modificació del conveni urbanístic
signat el 15 de desembre de 2009 i l’annex de 16 de juny de 2010 es destinin
íntegrament a finançar les obres que realitzi l’Ajuntament a l’entorn de la plaça Onze
de Setembre”
Vist l’acord de la Junta de Govern local de data 11 d’octubre de 2012 que va acordar
iniciar el procediment de contractació per la pavimentació dels carrers Valls i Raval
Superior, adjacents a la plaça Onze de Setembre , i per tant donant compliment al
requisit que les obres es realitzessin a l’entorn de la plaça Onze de Setembre.
Vist que en data 30 d’abril de 2013 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres de
pavimentació dels carrers Valls i Raval Superior amb un cost total de les obres de
quantia 135.149,02 euros.
Atès que en base a les anteriors consideracions procedeix efectuar una aportació
d’import 83.149,02 euros corresponent a la diferència entre el cost definitiu de les
obres 135.149,02 euros i el primer pagament realitzat d’import 52.200 euros, tal com
es va requerir a l’interessat en data 28 d’agost de 2013.
Atès que en relació a les Sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per les quals es declara nul l'acord d'aprovació definitiva del POUM de
Palafrugell, aquestes han estat recorregudes en cassació davant el Tribunal Suprem, i
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a data d'avui es troben pendents encara de resolució definitiva. Per la qual cosa, i
mentre no es resolguin els recursos de cassació plantejats, el Pla d'Ordenació
Urbanística aprovat definitivament per la Comissió d'urbanisme de Girona en data 21
de desembre de 2006 i publicat en abril de 2007 continua essent vigent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel sr. JOSEP CRUZ PLAJA
contra el requeriment municipal notificat en data 28 d’agost de 2013.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de devolució d’ingressos corresponent al primer
pagament del conveni d’import 52.200 euros realitzat en data 23 de setembre de 2009.
Tercer.- Informar a l’interessat que haurà de procedir a efectuar el pagament en
termini de 10 dies des de la notificació del present acord en cas contrari es procedirà a
iniciar procediment de cobrament executiu del deute d’acord amb l’establert a la Llei
30/1992.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 OBRES.- CERTIFICACIONS
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2013/139 per un import
de 163.541,33 euros.
Aplicació
2013 71 155 61900

Import
163.541,33

TOTAL

163.541,33

Text lliure
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. CERT.1,
OBRA
08/2013
“SUBSTITUCIO
LLUMENERES FASE VI: SECTOR AIGUA
XELIDA DE TAMARIU”

11.2 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:
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Aplicació

2013 52 233 22611
2013 31 924 21600

2013 47 332 22609
2013 10 336 21500

2013 71 150 62301
2013 72 170 22712
2013 72 170 22712
2013 72 170 22603

2013 72 170 22702

2013 72 170 22712
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
FERNANDEZ RUIZ VANESSA. CONTRANCTE
SERVEIS SUPORT LLEI DEPENDENCIA DEL 15
1.364,36 AL 31/12/2013 (BS)
ENGINYERIA DE GESTIO SL. ACTUALITZACIO
847,00
PROGRAMARI QUALIGRAM. ISO (SG)
BRUGUERA MARTI ENRIC. SELECCIO EDICIO I
INCORPORACIO IMATGES AL PROGRAMA
1.089,00 PANDORA PER VISULITZAR A LA WEB (AR)
IMTHE. DIGITALITZACIO 28 PEL.LICULES
1.837,99 DOCUMENTALS JOSEP VIVES (AR)
SEÑALES GIROD SL. SUBMINISTRAMENT
SENYALS DE TRANSIT, ABRAÇADERES I
5.200,63 BALISSES FLEXIBLES I REFLECTANTS (AS)
CLOVERMAC3.
COMPRA
DISPOSITIUS
9.891,75 SEGURETAT CONTENIDORS (MA)
ROS ROCA SA. COMPRA CONTENIDORS
4.486,15 SELECTIVA (MA)
GRABULOSA SOLA RICARD. AMPLIACIO I
925,65
REVISIO PLA TECNIC GESTIO FORESTAL (MA)
DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA SL.
ELABORACIO CONTINGUTS MATERIAL NETEJA
562,65
FONS MARI (MA)
CONSELL COMARCAL BAIEX EMPORDA.
BALANÇ RESIDUS SEGON SEMESTRE 2013
12.000,00 (MA)
38.205,18

11.3 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/2013/140 per un
import total de 493.239,74 euros.
Aplicació
2013 71 161 22101

Import
14.072,95

2013 71 161 22101

41.619,67

2013 71 161 22101

139.986,91

2013 71 161 22101

12.102,45
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SOREA
SA.
RETRIBUCIO
VARIABLE
PERIODE 1/7/2013 A 30/9/2013 (RM)
SOREA SA. RETRIBUCIO CONSERVACIO
COMPTADOR I ESCOMESES (RM)
SOREA SA. RETRIBUCIO FIXA TERCER
TRIMESTRE 2013 (RM)
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. CANON
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2013 72 170 22712

6.090,92

2013 72 170 22714

33.997,16

2013 72 170 22712

86.204,05

2013 72 170 22712

86.204,05

2013 72 170 22712

30.172,27

2013 71 165 21000

31.251,19

2013 45 331 48900

11.538,12

TOTAL

AIGUA TERCER TRIMESTRE 2013 (RM)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS
RECOLLIDA
FRACCIO
ORGANICA NOVEMBRE 2013 (MA)
CONSORCI SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS I
CANON GENERALITAT NOVEMBRE 2013
(MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS OCTUBRE 2013 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS NOVEMBRE 2013 (MA)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA AMORT MAT. PAP VIDRE,
CARTRO, FORM. LLOGUER CONTENIDR
NOVEMBRE 2013 (MA)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
DE NOVEMBRE 2013
FUNDACIO JOSEP PLA. 4a I ULTIMA
APORTACIO CONVENI 2013.

493.239,74

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 CONTRACTACIÓ
12.1.1 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PEL SUBMINISTRAMENT
I LA INSTAL•LACIÓ D’UN SISTEMA DE TRACTAMENT I DESINFECCIÓ D’AIGUA
PER UV A LA PISCINA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del subministrament i la instal·lació d’un sistema de tractament i
desinfecció d’aigua per UV a la Piscina Municipal de Palafrugell.
Atès que el pressupost de la licitació d’aquest subministrament és de 44.628 euros
més IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 62.340.62300 “Inversió eficiència
energètica esports”.
Atès que s’ha convidat a les empreses següents: Comercial Blautec SL, Prominent
Iberia i Solatep SL.
Atès que només han presentat proposta econòmica :
PROMINENT IBERIA
BLAUTEC SL
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42.167,65 euros més IVA
39.978,56 euros més IVA
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SOLATEP SL

42.400,00 euros més IVA

Atès l’informe emès per Cap de l’Àrea d’Esports, en data 18 de desembre de 2013 i
que consta a l’expedient.
Atès el que estableixen els articles 170 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Atès que l’empresa COMERCIAL BLAUTEC SL, en data 20 de desembre de 2013, ha
dipositat una garantia definitiva de 1.998,92 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu del subministrament i la instal·lació d’un
sistema de tractament i desinfecció d’aigua per UV a la Piscina Municipal de
Palafrugell, a l'empresa COMERCIAL BLAUTEC SL, per l'import de 39.978,56 euros
més IVA.
Segon.- Facultar l'Alcalde-President de la Corporació per a la signatura ¨de tots els
documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.

12.1.2 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ D'ADOLESCENTS I JOVES 13
PROGRÉS.- Adjudicació.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de novembre de 2013, va
iniciar procediment negociat amb publicitat, per a la contractació del servei de
Dinamització d’Adolescents i joves – 13 Progrés, per un import màxim de 26.993 euros
IVA exclòs i la gestió econòmica de les activitats de dinamització juvenil 13Progrés en
la quantitat de 5.609 euros, IVA exclòs. La durada del contracte és de l’1 de gener de
2014 fins el 31 de desembre de 2014, amb la possibilitat de prorrogar dos anys més
(1+2).
Atès que dins del termini legal atorgat, ha presentat oferta les companyies
d’assegurances següents:
- COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE SL
- AGORA SL
- ASSESSORS GIRONINS D’ORIENTACIÓ RECURSOS I ACTIVITATS SL
Atès l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Joventut, en data 13 de desembre de 2013 i
que consta a l’expedient.
Atès que per part de l’empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE SL
s’ha dipositat la garantia definitiva de 1.572,20 euros.

JGL2013/50 de 23 de desembre de 2013

28

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l’empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE SL,
el servei de Dinamització d’Adolescents i joves – 13 Progrés, per un import de 26.000
euros IVA exclòs, per la part fixa, i de 5.444 euros IVA exclòs, per la gestió econòmica
de les activitats de dinamització juvenil 13Progrés.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura de
tots els documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.

12.2 RENDES
12.2.1 LIQUIDACIÓ CANON BOIES 2013 CONVENI
Aprovació

CLUB VELA CALELLA.

Vist el conveni de col•laboració signat en data 27 de març de 2012 entre l’Ajuntament
de Palafrugell i el Club Vela Calella per tal de procedir a una reducció gradual i
progressiva del nombre de boies en excés instal•lades pel Club des de l’any 2012 a
l’any 2015.
Atès que d’acord amb les autoritzacions aprovades pel Plec del concurs del període
2013 a 2016 el total de boies autoritzades al Club Vela Calella és de 222.
Atès que d’acord amb el conveni signat el total de boies en excés contemplades per
l’any 2013 és de 22, i per cadascuna s’haurà de pagar un canon de 312,75 euros, que
correspon:
-76,16 euros : cànon 2013 segons plec concurs 2013-2016
-236,59 euros: cànon addicional per estudis fons marí
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació en concepte de Cànon boies 2013 a nom del Club Vela
Calella segons conveni de col·laboració signat en data 27 de març de 2012, per import
total de 6.888,50 euros.
Segon.- Informar al Club Vela Calella que el pagament de la liquidació aprovada en el
punt anterior no s’haurà de fer efectiva fins a la liquidació del corresponent document
liquidatori.

12.3 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.3.1 CORRECCIÓ DE L'ACORD DE JGL DE DATA 10/12/13 PUNT NÚM. 13
COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS .- 13.3 RECONEIXEMENT DESPESA
ROTONDA LA FANGA I COMPENSACIÓ DEUTES.-Aprovació
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Vist i comprovat el text de l’acord 13 COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS .- 13.3
RECONEIXEMENT DESPESA ROTONDA LA FANGA I COMPENSACIÓ DEUTES.
Aprovació.- de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de
2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Modificar el text en l’apartat On diu:
es sol·licitat que la devolució aprovada per acord de Junta de Govern Local de
data 2 d’agost de 2012 d’import 4.954,92 euros sigui compensat amb el deute que
Parc Comercial Palafrugell manté amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
per l’aportació de l’exercici 2012.
Ha de dir:
- es sol·licitat que la devolució aprovada per acord de Junta de Govern Local de
data 2 d’agost de 2012 sigui compensada per un import de 4.846,21 euros amb el
deute que Parc Comercial Palafrugell manté amb l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell per l’aportació de l’exercici 2012.
Modificar l’apartat Quart.On diu:
- 4.954,92 euros resultant de la devolució aprovada per acord de Junta de Govern
Local de data 2 d’agost de 2012.
Ha de dir:
- 4.846,21 euros resultant de la devolució aprovada per acord de Junta de Govern
Local de data 2 d’agost de 2012.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia XXX.
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