ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30
DE DESEMBRE DE 2013
Núm.: JGL2013/51
Dia i hora: 30/12/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
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 FREDERIC PRATS ESTEVE
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:
- JGL2013/50 Ordinària 23/12/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- CONTRACTACIÓ
2.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DEL CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA.Adjudicació.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de novembre de 2013, va
iniciar procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei del Centre
de Mediació i convivència, amb un preu de licitació de 37.631,40 euros, IVA exclòs.
Atès que dins del termini legal atorgat, de les tres empreses convidades, només una
ha presentat oferta formal:
- MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA SL....

35,631,00 euros IVA exclòs

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.- Adjudicar a l'empresa MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA SA, amb número de
CIF B64386360, representada pel senyor Javier Gustavo Wilhelm Wainsztein, el
contracte de serveis del Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell, pel termini
d'un any, a partir de l'1 de gener i fins el 31 de desembre de 2014, per un import de
35,631,00 euros IVA exclòs, amb càrrec a la partida 52.231.22604 “Despeses servei
mediació i convivència”, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici
2014.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per valor de 1.781,55 €.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.
3.- BENESTAR SOCIAL
3.1 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS PENSIONISTES PER DEMANAR LA
SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE L'ANY 2013.-Aprovació.Vist que cada any, des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell, es
tramiten les sol·licituds per a l’atorgament de subvencions a favor dels pensionistes en
concepte de les escombraries pagades l’any anterior,
Vistes les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a favor dels
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pensionistes en concepte de les escombraries pagades l’any 2013,
Vista la previsió de despesa de 7.500 euros a càrrec de l’aplicació 52.231.48000
“Ajudes a famílies”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions a favor
dels pensionistes en concepte de les escombraries pagades l’any 2013.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
3.2 ADDENDA AL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA, CÀRITAS PARROQUIAL DE PALAFRUGELL I
L'ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA DE PALAFRUGELL PER A LA POSADA
EN MARXA DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE PALAFRUGELL.Aprovació.Vista l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell, Càritas Diocesana de
Girona, Càritas Parroquial de Palafrugell i l'Assemblea Local de Creu Roja de
Palafrugell.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell està en disposició de complementar, de forma
extraordinària, l'aportació econòmica pactada en el conveni, per tal que el CDA es
pugui proveir de productes de primera necessitat que s'han esgotat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell, Càritas
Diocesana de Girona, Càritas Parroquial de Palafrugell i l'Assemblea Local de Creu
Roja de Palafrugell, en la qual s'estableix que l'Ajuntament farà una aportació
extraordinària de 5.000,00€, (cinc mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària
núm.: 52 231 48902, al Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.
4.- COOPERACIÓ
4.1 SUBVENCIONS A PROJECTES DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT.-Aprovació.Vista la disponibilitat econòmica de la partida 10.211.48900 d’Ajudes
Desenvolupament, corresponent a l’exercici 2013, que és de 14.147,66 €.
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Atès que la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, reunida en sessió ordinària el
dia 10 de desembre de 2013 va acordar revisar el catàleg de projectes del Fons Català
de Cooperació, per tal de potenciar preferiblement les campanyes d'emergència
obertes.
Vist el dossier de projectes del Fons Català de Cooperació, amb consignacions
pendents.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment les subvencions als següents projectes de cooperació,
inclosos al Dossier 2013 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:
Enfortiment de 7 centres de benestar infanti a la comunitat de Segundo Montes (El
Salvador).
Projecte: 1841
Subvenció:2.000,00 €
Suport a la població afectada per la guerra civil a Siria
Projecte: 2579
Subvenció: 3.000,00 €
Resposta als efectes del Tifó Hayian a Filipines
Projecte: 2626
Subvenció: 3.000,00 €
Garantir la continuïtat del laboratori de medicaments campaments sahrauís
Projecte: 2610
Subvenció: 3.000,00 €
Efortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu sud-est Haití
Projecte: 2222
Subvenció: 3.000,00 €
Segon.- Procedir al pagament d’aquestes subvencions en el termini més breu
possible, per facilitar el seguiment de les fases d´execució previstes en cadascun dels
projectes esmentats, mitjançant transferència bancària tal i com es detalla al full de
compromís (document adjunt).
Tercer.- Aplicar aquesta despesa a la partida d´Ajudes al Desenvolupament
10.211.48900.
5.- CULTURA
5.1 PROGRAMACIÓ SARDANISTA 2014.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.-
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5.2 CAMPANYA DE TEATRE PER A LES ESCOLES 2014.-Aprovació.ATÈS que anualment l’Àrea de Cultura programa una Campanya de Teatre per a les
escoles adreçada als alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle
Superior de Palafrugell així com als alumnes del Centre Tramuntana.
ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat la Campanya de Teatre a les Escoles per al
present curs 2013/2014 conjuntament amb l’empresa Bitó Produccions (NIF: B17310947), domiciliada a Salt (Girona), Pati del Teatre, 2.
ATÈS que l’esmentada campanya s’adiu perfectament amb els interessos pedagògics
dels escolars als quals va destinada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: APROVAR el contracte amb BITÒ PRODUCCIONS (NIF: B-17310947) per la
Campanya de teatre per als escolars detallada a continuació per un import de 12.000 €
(IVA inclòs).
L’esmentat pagament s’efectuarà les següents dates, desglossat com segueix i en
concepte de les següents representacions teatrals:
16 de gener 2014

Codi postal 00 - Cia. Engruna Teatre

Cicle Inicial

14 de febrer 2014

Papirus - Cia. Xirriquiteula

Cicle Mitjà

13 de març 2014

El príncep feliç - Cia. La Baldufa

3 d’abril 2014

Els tres óssos - Cia. L’estaquirot teatre

E. Infantil

4 d’abril 2014

Els tres óssos - Cia. L’estaquirot teatre

E. Infantil

Cicle Superior

Segon: FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Amb càrrec a la partida Despeses Programació Xarxa de Teatre 46.335.22614 del
Pressupost de 2014.
5.3 COMPRA MATERIAL IL·LUMINACIÓ PER AL TEATRE MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.-Aprovació.Vistes les necessitats tècniques d'il·luminació al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.
Vist el pressupost presentat per l'empresa BTM Sound.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la despesa de nou mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vuit cèntims
(9.425,08 €) IVA inclòs, corresponent al pressupost presentat per l'empresa BTM
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Sound, per a la compra i muntatge del material d'il·luminació descrit al document i
acordat amb els tècnics del TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.
Segon.- Procedir al seu pagament una vegada subministrat el material i prèvia
presentació de factura i aplicar la despesa a la partida 46.335.62700 Equipament
Teatre Municipal.
6.- RENDES
6.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
6.1.1 RECLAMACIÓ. VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS S.L. ANUL.LACIÓ REBUT
ANUAL 2013 EN CONCEPTE IAE I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ.
Vist l’imprès de baixa presentat per la societat VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS S.L.
(NIF B17205410), sol.licitant per tal motiu el prorrateig del rebut pendent número
667343 de l’exercici 2013 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
al.legant que la baixa de l’activitat situada al carrer Lladó, número 40 dedicat a
“Comerç al detall de productes alimentaris”, amb número de referència 892001304040,
és de data 29 de setembre de 2013.
Vist l’article 90.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix, en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat, les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en les quals no
s’hagués exercit l’activitat”.
Atès que és procedent l’anul.lació del rebut pendent número 667343 corresponent a la
totalitat de l’exercici 2013 i l’aprovació d’una nova liquidació pel primer, segon i tercer
trimestres de l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la
societat VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS S.L. amb NIF B17205410, tal com segueix
a continuació:
Exercici

Número rebut Quota Municipal

Recàrrec provincial

Total deute

2013

667343

395,71 €

2.110,46 €

1.714,75 €

Segon.- Aprovar una liquidació a nom de la societat VALVI ALIMENTACIÓ I
SERVEIS S.L. en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent al
primer, segon i tercer trimestres de l’exercici 2013, per import de 1.582,86.-€, la qual
no s’haurà efectiva fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Donar trasllat present acord a la persona interessada i als departaments de
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Recaptació i Intervenció.
6.1.2 RECLAMACIÓ. J G R. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16815 de data 19 de desembre
del 2013, presentada per la senyora J G R en la qual sol.licita l’exempció en concepte
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula GI-6417-BM,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula GI-6417-BM, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula GI-6417-BM a nom de la senyora J G R amb efectes
de l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
6.1.3 RECLAMACIÓ. BON PREU SAU APROVACIÓ DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE IAE PER BAIXA ACTIVITAT.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16733 presentada en data 18 de
desembre del 2013 presentada pel senyor JOSEP FONT FABREGÓ com a
representant de la societat BON PREU SAU (NIF A08665838), sol.licitant la devolució
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013

7

d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2013 del rebut pagat
número 663505 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb número de
referència 8906548678115, al.legant que la baixa definitiva és de data 23 de juliol de
2013.
Vist l’article 89.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix , en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat , les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es
produeixi l’esmentat cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi
exercit l’activitat”.
Atès que el rebut pagat número 663505 correspon a la totalitat de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat BON PREU
SAU amb N.I.F. A08665838, tal com es detalla a continuació:
Exercici

Número rebut

Quota municipal Recàrrec provincial Total a retornar

2013

663505

642,28 €

148,22 €

790,50 €

Segon.- Ingressar a devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
persona interessada.
Tercer- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.
6.1.4 CONTRIBUENTS. VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS CONCEPTE TAXA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
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
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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
d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import a
retornar

2013

4462127

AMORÓS PROS ENRIC

44,64 €

2013

4473181

AVELLÍ MARQUÉS JUAN

44,64 €

2013

4470596

BAÑERAS MARTÍ TERESA

44,64 €

2013

4469164

CABALLOL TEIXIDOR ROSA

44,64 €

2013

4471098

GUARDA MACEDO
VICTORIA

2013

4455555

MARQUÉS AVELLÍ EMILIA

44,64 €

2013

4472581

MORALES SAEZ ANTONIO

44,64 €

2013

4454623

SAIS PALOU JORGE

44,64 €

2013

4454231

SÁNCHEZ CAÑAS GABRIEL

44,64 €
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2013

4467766

VELÁZQUEZ MOREU JUSTO 44,64 €
JUAN

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.
6.1.5 CONTRIBUENT: ESTEL MASDEU RUIZ APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM
VEHICLE HISTÒRIC. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.647 de data 16 de desembre
del 2013, presentada per la senyora ESTEL MASEU RUIZ en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la
matrícula HU-3027-D, 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 HU-3027-D, 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
Mecànica pel vehicle matrícula HU-3027-D, a nom de la senyora ESTEL MASDEU
RUIZ 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.
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6.1.6 RECLAMACIÓ. GLÒRIA MORERA FONT. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS HABITATGE ÚS
TURÍSTIC PER DUPLICITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.450 de data 16 de desembre
del 2013, presentada per la societat LLAFRANC VILLAS com a representant de la
senyora GLÒRIA MORERA FONT, en la qual sol.licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte de la Taxa per Obertura d’Establiments pel tràmit de
comunicació habitatge d’ús turístic corresponent a l’exercici 2013, al.legant que han
duplicat la comunicació i el pagament de la Taxa.
Vist l’informe emès pel departament d’activitats de data 20 de desembre de 2013, el
qual diu textualment:
“ En data 1 d’octubre de 2013 la Sra Glòria Morera Font, representada per Llafranc
Villas SL, amb número de registre d’entrada 13166, comunica l’inici d’activitat
d’habitatge d’ús turístic per l’habitatge de la seva propietat del c. Marquès de Llafranc,
9 de Llafranc, i s’en deriva el pagament de 30.55€ en concepte de taxa administrativa
per la tramitació de l’activitat, amb número de rebut 599604, el qual és abonat a
l’oficina de La Caixa el 22 de maig de 2013.
En data 17 de juliol de 2013, amb número de registre d’entrada 10030, la Sra Glòria
Morera Font, representada per Llafranc Villas SL, comunica l’inici d’activitat d’habitatge
d’ús turístic pel mateix habitatge del c. Marquès de Llafranc, 9 de Llafranc, i se’n deriva
el pagament de 30.55€ en concepte de taxa administrativa per la tramitació de
l’activitat, amb número de rebut 662169, el qual és abonat a l’oficina de La Caixa el 15
de juliol de 2013.
En data 16 de setembre de 2013 la Sra Glòria Morera Font, representada per Llafranc
Villas SL, amb número de registre d’entrada 12450, comunica la duplicitat de la
comunicació i demana la devolució d’un dels dos imports pagats.
- S’ha comunicat el mateix habitatge d’ús turístic per duplicat, i conseqüentment s’ha
abonat dues vegades la taxa tramitació administrativa.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora GLÒRIA
MORERA FONT, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici Número rebut Concepte

Total
retornar

2013

30,55 €

662169

Taxa Obertura Establiments habitatge turístic

a

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresoreria.
6.1.7 RECLAMACIÓ. ALBERT ROIG CUNILL. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS HABITATGE ÚS
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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TURÍSTIC PER DUPLICITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.451 de data 16 de desembre
del 2013, presentada per la societat LLAFRANC VILLAS com a representant del
senyor ALBERT ROIG CUNILL, en la qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts
en concepte de la Taxa per Obertura d’Establiments pel tràmit de comunicació
habitatge d’ús turístic corresponent a l’exercici 2013, al.legant que han duplicat la
comunicació i el pagament de la Taxa.
Vist l’informe emès pel departament d’activitats de data 20 de desembre de 2013, el
qual diu textualment:
“ En data 2 de setembre de 2013 el Sr Albert Roig Cunill, representat per Llafranc
Villas SL, amb número de registre d’entrada 11924, comunica l’inici d’activitat
d’habitatge d’ús turístic per l’habitatge de la seva propietat del c. Amadeu Vives, 34 H
3a de Llafranc, i s’en deriva el pagament de 30.55€ en concepte de taxa administrativa
per la tramitació de l’activitat, amb número de rebut 599107, el qual és abonat a
l’oficina de La Caixa el 21 de març de 2013.
En data 17 de juliol de 2013, amb número de registre d’entrada 10042, el Sr Albert
Roig Cunill, representat per Llafranc Villas SL, comunica l’inici d’activitat d’habitatge
d’ús turístic pel mateix habitatge del c. Amadeu Vives, 34 H 3a de Llafranc, i se’n
deriva el pagament de 30.55€ en concepte de taxa administrativa per la tramitació de
l’activitat, amb número de rebut 662080, el qual és abonat a l’oficina de La Caixa el 15
de juliol de 2013.
En data 16 de setembre de 2013 el Sr Albart Roig Cunill, representat per Llafranc
Villas SL, amb número de registre d’entrada 12451, comunica la duplicitat de la
comunicació i demana la devolució d’un dels dos imports pagats.
- S’ha comunicat el mateix habitatge d’ús turístic per duplicat, i conseqüentment s’ha
abonat dues vegades la taxa tramitació administrativa. “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ALBERT ROIG
CUNILL, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació
Exercici

Número rebut Concepte

2013

662080

Taxa
Obertura
habitatge turístic

Total a retornar
Establiments 30,55 €

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.
6.1.8 CONTRIBUENT: MARIA JOSEFA LLEO BISA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS HABITATGE ÚS
TURÍSTIC PER DUPLICITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.733 de data 28 d’agost del
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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2013, presentada per la societat FINQUES GINESTA com a representant de la
senyora MARIA JOSEFA LLEO BISA, en la qual sol.licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte de la Taxa per Obertura d’Establiments pel tràmit de
comunicació habitatge d’ús turístic corresponent a l’exercici 2013, al.legant que han
duplicat la comunicació i el pagament de la Taxa.
Vist l’informe emès pel departament d’activitats de data 20 de desembre de 2013, el
qual diu textualment:
“ En data 21 de maig de 2013 la Sra Maria Josefa Lleo Bisa, amb número de registre
d’entrada 6893, comunica l’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic per l’habitatge de la
seva propietat del c. Brisa, 26 A esc 1- casa 5 de Llafranc, el gestor del qual és
Finques Ginesta, i se’n deriva el pagament de 45.82€ en concepte de taxa
administrativa per la tramitació de l’activitat, amb número de rebut 659980, el qual és
abonat a l’oficina de La Caixa el 18 de maig de 2013.
En data 11 de juny de 2013, amb número de registre d’entrada 8138, la Sra Maria
Josefa Lleo Bisa, comunica l’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic pel mateix
habitatge del c. Brisa, 26 A esc 1- casa 5 de Llafranc, el gestor del qual és Finques
Ginesta, i se’n deriva el pagament de 30.55€ en concepte de taxa administrativa per la
tramitació de l’activitat, amb número de rebut 660732, el qual és abonat a l’oficina de
La Caixa el 15 de juny de 2013.
En data 28 d’agost de 2013 la Sra Maria Josefa Lleo Bisa, representada pel Sr César
Valero de Finques Ginesta, amb número de registre d’entrada 11733, comunica la
duplicitat de la comunicació i demana la devolució de l’import de 30.55€ del rebut
660732.
- S’ha comunicat el mateix habitatge d’ús turístic per duplicat, i conseqüentment s’ha
abonat dues vegades la taxa tramitació administrativa.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MARIA
JOSEFA LLEO BISA, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Exercici

Número rebut

Concepte

2013

660732

Taxa
Obertura
habitatge Turístic

Total a retornar
Establiments 30,55 €

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, activitats i tresoreria.
6.2 LIQUIDACIO RENDES DESEMBRE 2013.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de
desembre de 2013 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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Aprovar.- La relació de liquidacions en voluntària
corresponent a:

que s’adjunta a l’annex

Codi

Concepte

Import

32101

Taules i cadires

464,94

12

Taxa altres expedients o documents

9,50

39103

Canon servei boies

1.675,41

20

Concessió, expedició i registre de llicencies taxi

47,80

40

Entrada de vehicles

1.201,20

61

Taxa recollida escombraries locals comercials

2.398,85

39907

Execució Subsidiària

6.465,03

39103

Cànon superficie tanatori municipal

13.892,91

39102

IAE-Recàrrec per la Diputació

296,79

13001

IAE-Impost Activitats Econòmiques

1.286,07

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

1.784,52

31306

Preu Públic cursos centre municipal d'educació

150,00

11300

IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica

99,27

20302

Taxa Generalitat Escorxador

8,63

134

Taxa Ajuntament Escorxador

445,54

55003

Canon Joventut Festa de Cap d'any

1.500,00

55007

Canon addicional estudi fons marí i boies

5.205,09

31600

Plaques, patents i distintius

22,50

Total general

36.954,05

6.3 REVISIÓ CANON CONCESSIÓ DRET DE SUPERFÍCIE TANATORI MUNICIPAL.
Aprovació
Vist el pacte quart del contracte administratiu per a la construcció i ulterior explotació
d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE
POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, en data 15 de març
de 2004, el qual estableix que l’empresa pagarà un cànon fix anual d’import 6.495,00
€ (revisables cada any en funció de l’IPC) abans del 30 d’abril de cada any.
Atès que la darrera revisió que consta del canon fix aprovada correspon al període de
15 de març de 2012 a 15 de març de 2013 per un import de 7.992,68 euros d’acord
amb la variació de l’IPC corresponent al període de marc de 2011 a març de 2012 .
Atès que es comprova que la variació de l’IPC pel període de març 2012 a març de
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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2013 ha estat del 2,4 %.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions el canon fix pel període de 15 de
març de 2013 a 15 de març de 2014 importa una quantia de 8.184,51 euros.
Atès que el pacte quart també estableix que a partir del cinquè any d’explotació
s’haurà de pagar també un cànon variable per cada sala de vetlla contractada, per un
preu de 30 €, que seran revisables d’acord amb l’IPC INE des del primer any de
l’adjudicació.
Atès que el novè any d’explotació correspon al període entre el mes de març de 2012 i
el mes de març de 2013, i el preu actualitzat per vetlla d’aquest període ha estat de
36,59 euros , resultant un total de cànon variable d’import 5.708,40 euros, segons les
dades facilitades per l’empresa concessionària , d’acord amb el següent detall:
Variació IPC
març 04 a març
05
març 05 a març
06
març 06 a març
07
març 07 a març
08
Març 08 a març
09
Març 09 a març
10
Març 10 a març
11
Març 11 a març
12

3,40%
3,90%
2,50%
4,50%
-0.1%
1,40%
3,6%
1,90%

cànon
actualitzat
març 05 a
06
març 06 a
07
març 07 a
08
març 08 a
09
Març 09 a
10
Març 10 a
11
Març 11 a
12
Març 12 a
13

variable
març
31,02
març
32,23
març

Total
33,04 vetlles

Cànon
variable

34,52 287

9.907,85 €

34,18 288

9.843,84 €

34,66 183

6.342,51 €

35,91 200

7.182,00 €

36,59 156

5.708,40 €

març
març
març
març
març

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del cànon fix anual corresponent al contracte
administratiu per a la construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de
superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i
l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2013 a 15 de març
de 2014 resultant un import a ingressar de 8.184,51 €.
Segon.- Aprovar el cànon variable corresponent al contracte administratiu per a la
construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat
entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2012 a 15 de març de 2013 resultant un
import a ingressar de 5.708,40 €.
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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Tercer.-Informar a l’interessat que la liquidació s’haurà de fer efectiva una vegada es
notifiqui el corresponent document liquidatori, amb el benentés que l’Ajuntament podrà
procedir a la comprovació de la veracitat de les dades facilitades en qualsevol moment
dins del període de prescripció de la liquidació aprovada.
7.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
7.1 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 72 170 22714 41.000,00
2013 72 170 22712 30.172,27
2013 72 170 22712 6.334,57
2013 72 170 22712 86.244,44
2013 72 170 22604 2.815,00
2013 72 170 22609 1.790,80
2013 72 170 22706 5.810,67
2013 72 170 22712 804,29
2013 72 170 22712 1.004,30
2013 72 170 22706 6.062,45
2013 52 231 22606 1.000,00
2013 71 155 61900 1.207,79
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013

Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
TRACTAMENT REBUIG I FORM DESEMBRE
2013 (MA)
GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL.
CONTRACTE DEIXALLERIA I RECOLLIDES
COMERCIALS DESEMBRE 2013 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA FORM DESEMBRE 2013 (MA)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
RECOLLIDA REBUIG DESEMBRE 2013 (MA)
STOP PLAGUES. TREBALLS CONTROL
PLAGUES QUART TRIMESTRE 2013 (MA)
FITOR
FORESTAL
SL.
MANTENIMENT
ACTUACIONS
CONTROL
PLANTES
INVASORES (MA)
FITOR
FORESTAL
SL.
TREBALLS
FORESTALS PARCEL.LA INTERIOR CALELLA
(MA)
SGUERTA SL. COMPRA PAPERERES DE 50 L
AMB TAPA BASCULANT (MA)
CONTENUR SL. COMPRA CONTENIDOR
METAL.LIC 3 M3 (MA)
FITOR
FORESTAL
SL.
TREBALLS
FORESTALS
PARCEL.LES
INTERIORS
TAMARIU (MA)
FUNDACIO
ESCLEROSI
MULTIPLE.
APORTACIO ECONOMICA A LA FUNDACIO
ESCLEROSI MULTIPLE (BS)
ENLLUMEMATS
COSTA
BRAVA
SL.
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2013 21 150 61942 24.961,28
2013 21 150 61942 26.350,00
2013 21 150 61904 6.976,38
2013 61 337 22611 1.200,00

2013 72 170 22711 3.176,51
2013 72 170 22712 22.339,30
2013 72 170 22707 9.000,00

2013 72 170 22707 7.865,00
2013 72 170 22712 387,20
2013 20 170 63200 14.381,25
2013 20 170 63200 11.676,50

2013 11 920 21200 3.993,00
2013 21 151 22608 2.380,07
2013 32 241 46500 3.173,01
2013 32 241 46500 6.000,00
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REPOSICIO MARCS I VIDRES APLICS
DIFERENTS PUNT LLUM PARC LA SAULEDA
PER VANDALISME (AS)
ARTEC
OBRAS
Y
SERVICIOS
SL.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL.LACIO
MATERIALS MILLORA ACUSTICA BOBILA
NOVA (IP)
PERE GIRALT SAGRERA SA. ADEQUACIO
PATI INTERIOR ENTORN BOBILA VELLA DE
PALAFRUGELL (IP)
LACROIX
SEÑALIZACION
SA.
SUBMINISTRAMENT
SENYALITZACIO
LUMINICA PASOS VIANANTS (8) (PO)
PETROLIS COSTA BRAVA SL. GASOIL
DIPOSIT AMETLLERS (JO)
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. COST
ANUAL
AVAL
GESTIO
RECOLLIDA
SELECTIVA PORTA A PORTA.DEIXELLERIA I
TRANSFERENCIA (MA)
GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL.
REFORÇ RECOLLIDES COMERCIALS ESTIU
2014 (MA)
DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA SL.
ESTUDI POSIDONIA PLATGES PORT BO I
CALAU A CALELLA (MA)
VIVAR LOMBARTE GUSTAU. REVISIO SITEMA
DE MORTS DE FONDEIG EMBARCACIONS
CAMPS DE BOIES TAMARIU LLAFRANCH I
CANADELL (MA)
REIG GRAFIC ART STUDIO SLU. DISSENY I
IMPRESSIO DIPTIC SOBRE BONIFICACIONS
TAXA ESCOMBRARIES (MA)
AITERM 2002 SL. ACTUACIONS PER ESTALVI
ENERGETIC ESCOLA CARRILET (MA)
MIATEC INNOVA SL. TALLERS EDUCATIUS
SOBRE ENERGIA ESCOLA CARRILET (MA)
EFIAL CONSULTORIA SL. REALITZACIO
ESTUDI
VIABILITAT
ECONOMICA
EXPLOTACIO
APARCAMENT
PUBLIC
TORRES JONAMA (IP)
DIAYLI COSTA BRAVA SL. EXECUCIO
SUBSIDIARIA
TREBALLS
NETEJA
I
TANCAMENT FINCA C/ VIOLESTA 27 (AJ)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
CONVENI PENDENT SIGNATURA- JOVES
PER L'OCUPACIO 2013-2015 (IP)
CONSELL COMARCAL BAIX ERMPORDA.
CONVENI PLANS OCUPACIO PIRMIS (IP)
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2013 20 231 22616 1.908,00

2013 11 920 16200 2.400,00
2013 20 231 22612 6.458,00

2013 71 155 22500 95.690,14
TOTAL RELACIO
434562,22

ESPAIS HUMANS. REDACCIO TEXTOS
EXPOSICIO I LLIBRET, EXECUCIO ACTUACIO
7.1.5 POTENCIACIO IDENTITAT DEL BARRI
(PB)
FOLK I SANCHEZ CONSULTORS SCP.
CONTRACTACIO PROGRMA FORMACIO PER
IMPLANTACIO D'UN SISTEMA DE REUNIONS
OPERATIVES 1. PART
SABAT ORTIZ JORDI. DISSENY I EDICIO
MATERIAL DIFUSIO-INFORMACIO PROJECTE
GENT GRAN (ACTUACIO 7.1.1.) (PB)
GENERALITAT
DPT
TERRITORI
I
SOSTENIBILITAT-COSTES(GI)
CANON
OCUPACIÓ ZONA MARÍTIMA TERRESTRE
2013

7.2 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,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/142 per un
import total de 438.948,41 euros.
Aplicació
Import
2013 71 161 22101 352.274,78
2013 34 321 22001

23.057,19

2013 81 130 22713

10.873,93

2013 71 171 21000

36.622,15

2013 21 150 61905

7.529,24

2013 81 130 22004

8.591,12

TOTAL

Text lliure
MANCOMUNITAT
D'AIGUES.
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
EN
ALTA
TERCER TRIMESTRE 2013 (RM)
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
GESTIO LLAR D'INFANTS BELLUGUETS DE
NOVEMBRE 2013. JG:24/09/2013
ASSISTENCIA COSTA BRAVA. CONTRACTE
GRUA NOVEMBRE 2013 (PO)
CESPA.
CONTRACTE
SERVEI
MANTENIMENT JARDINERIA MUNICIPAL
NOVEMBRE 2013 (AS)
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL. OBRA C/
RAVAL SUPERIOR (UR)
SEÑALIZACIONES VIALES CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO
HORITZONTAL
A
PALAFRUGELL (PO)

438.948,41
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7.3 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/2013/143 per un import
de 41.388,27 euros.
Aplicació
2013
44
62200
TOTAL

Import
332 41.388,27

Text lliure
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001. CERT.1, OBRA
10/2013 “OBRES PROJECTE SALA POLIVALENT
BIBLIOTECA PUBLICA »

41.388,27

7.4 CONVENI SR. JOAN ESTEVE SOLER.- Aprovació
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el sr. Joan Esteve
Soler, pel qual l'Ajuntament rep una donació d'import 2.000 euros per tal que siguin
destinats a les primeres necessitats de les famílies de Palafrugell
Vist l'informe emès per la Cap de l'àrea Benestar Social proposant que aquesta
aportació es destini al centre de distribució d'aliments de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el sr. Joan
Esteve Soler.
7.5 REINTEGRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ FONS ESTATAL INVERSIÓ LOCAL
OBRES TRACTAMENT URBÀ ESPAI ADJACENT AVINGUDA ESPANYA.
Aprovació
Vist l’escrit amb núm. de registre d’entrada 16274 presentat en data 9 de desembre de
2013 pel qual es comunica a l’Ajuntament de Palafrugell la resolució dictada en data
26 de novembre de 2013 pel Director General de Coordinació de Competències amb
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques pel qual:
- es desestimen les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Palafrugell en
data 2 de maig de 2013 contra la comunicació de l’informe definitiu del control
financer realitzat en relació a la subvenció del Fons Estatal de Inversió Local
(FEIL) per l’execució del projecte d’obres de la memòria valorada tractament
de l’espai urbà adjacent a l’avinguda Espanya a Palafrugell
- es declara l’existència d’un saldo a favor del Tresor Públic d’import 18.969,67
euros (15.922,57 euros de principal i 3.047,10 euros d’interessos) , establint el
JGL2013/51 de 30 de desembre de 2013
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seu pagament en via voluntària abans del dia 20 de gener de 2014.
Vist els antecedents que consten del referit expedient i que de manera resumida són
els següents:
-

-

-

-

En data 10 de febrer de 2009 s’autoritza la subvenció del FEIL per l’execució
del projecte d’obres de la memòria valorada tractament de l’espai urbà per
import de 171.275,96 euros que van ser lliurats a l’Ajuntament en dates 26 de
juny de 2009 i 29 de gener de 2010
L’Ajuntament de Palafrugell va executar les obres que van finalitzar al mes
d’octubre de 2009
En data 3 d’abril de 2012 la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
(IGAE) inicia procediment de control financer del referit expedient
En data 25 de febrer de 2013 es remet a l’Ajuntament de Palafrugell escrit de
conclusions prèvies del control financer on s’adverteix de la possibilitat de
reintegrament total de la subvenció
En data 7 de març de 2013 l’Ajuntament de Palafrugell presenta al·legacions
contra les conclusions prèvies
En data 22 d’abril de 2013 es notifica la resolució de les al·legacions que són
parcialment estimades i es comunica l’informe definitiu del control financer on
es proposa un reintegrament parcial de la subvenció per import de 15.922,57
euros degut a la realització d’unitats d’obra que no havien estat incloses en el
projecte aprovat
En data 2 de maig de 2013 l’Ajuntament de Palafrugell presenta al·legacions
contra l’informe definitiu considerant que l’aprovació de la certificació per la
Junta de Govern , la signatura per part de l’adjudicatari i el fet que l’import
modificat no excedeixi del 10% del preu del contracte justificaven l’anul·lació
del reintegrament
En data 9 de desembre de 2013 es rep la present resolució que desestima les
al·legacions considerant que cap de les consideracions presentades per
l’Ajuntament convaliden la falta d’aprovació prèvia de l’expedient de modificació
del contracte i es declara l’existència d’un saldo a favor del Tresor Públic
d’import 18.969,67 euros (15.922,57 euros de principal i 3.047,10 euros
d’interessos) , establint el seu pagament en via voluntària abans del dia 20 de
gener de 2014.

Atès que una vegada declarada l’existència d’un saldo a favor del Tresor Públic
l’Ajuntament de Palafrugell ha de procedir o bé a liquidar el deute o a sol·licitar la
suspensió del procediment aportant la corresponent garantia.
Atès que amb independència de la possibilitat de recòrrer en via contenciós
administrativa es considera que procedeix efectuar el pagament per tal d’evitar un
increment de les despeses en concepte d’interessos i altres costes
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts pel reintegrament parcial d’import
15.922,57 euros de la subvenció del Fons Estatal de Inversió Local (FEIL) per
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l’execució del projecte d’obres de la memòria valorada tractament de l’espai urbà
adjacent a l’avinguda Espanya a Palafrugell.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses d’import 3.047,10 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 12.934.35200 del pressupost de despeses a favor del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en concepte d’interessos de demora
pel reintegrament parcial aprovat en el punt anterior .
Tercer.- Ordenar a la tresoreria per tal que realitzi el pagament dels imports resultants
del present acord abans del dia 20 de gener de 2014.
8.- PROPOSTES URGENTS
8.1 CONTRACTACIÓ
8.1.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, D'OBRES D'ADEQUACIÓ A L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL, A
PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Vista la memòria valorada (Exp 47/2013, de novembre de 2013) aprovada per Junta
de Govern Local el dia 12 de novembre de 2013, per l’execució de les obres del
projecte d’adequació a l’edifici de la Policia Local, a Palafrugell, per un import de
34.131,03 euros IVA exclòs.
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.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
 CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL .......................... 33.720,72 € sense IVA.
 DAVID DURAN APARICIO “Multiserveis David” .......... 34.131,03 € sense IVA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL,
domicili al carrer Berguedà, 17-19 (17200) PALAFRUGELL, amb NIF: B-17668179,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, per l’execució de les obres
d’adequació a l’edifici de la Policia Local, a Palafrugell, pel preu de 33.720,72 euros
IVA exclòs, amb càrrec a la partida 81 130 63200 “Obres de millora Comissaria
Policia” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013.
Segon.- Havent dipositat la garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, IVA
exclòs, per valor de 1.686,04 €.
Tercer.- Ratificar el contracte signat amb data 28 de novembre entre el senyor Juli
Fernández i Iruela com Alcalde-President de l’Ajuntament i l’empresa Construcciones
Leinad 2001 SL, d’adjudicació de les obres d’adequació a l’edifici de la Policia Local, a
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Palafrugell.
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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