ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30
DE SETEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/39
Dia i hora: 30/09/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
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
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
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 la majoria dels 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:
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- .JGL2014/38 Ordinària 23/09/2014
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 277/14.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, i d’ altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Carmen Perez Rodriguez
Obra Reforma d´habitatge unifamiliar entre mitgeres i reforma i ampliació de garatge
Carrer: Ample, 92
Població: PALAFRUGELL
Expedient 277/14
Condicions:
- Que el nou sòcol a instal·lar a la façana del carrer ample no
sobresurti del pla de façana.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 500 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 277/14)
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de
l’edificació, una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del
Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei
8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual
s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
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Tècnic redactor del projecte: Mònica Lavall i Domingo Núm. Visat: 2014400919
P.E.M.: 45.619 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.779,14 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 32 NÍNXOLS AL
CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE 4B. Aprovació.Vista la memòria valorada per a la construcció de 32 nínxols al Cementiri Municipal,
fase 4B, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut,
annexos d’informació, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost. El
pressupost d’execució per contracta, amb el 21% d’IVA inclòs és de 57.115,60 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a la construcció de 32 nínxols al Cementiri
Municipal, fase 4B, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta, amb
el 21% d’IVA inclòs, de 57.115,60 euros.

3.2 ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 I 2 DEL PROJECTE MODIFICAT
NÚM. 1 D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A LA RIERA DE CA L’ABELLÍ,
DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist que en data 25 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte
modificat núm. 1 d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell.
Atès que en data 4 de març de 2014 es van adjudicar les obres a l’empresa Xavier
Alsina S.A.
Ateses les actes de preus contradictoris núm. 1 i núm. 2 de les obres del Projecte
modificat núm. 1 d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell,
on s’acorda fixar els preus contradictoris que seran d’aplicació per l’abonament de les
unitats d’obra necessàries per a l’execució de les obres que no figuraven en el projecte
original i que no comporten una modificació del pressupost global de les obres.
Atès l’informe emès pels tècnics municipals, de data 25 de setembre de 2014, on es
detallen les modificacions que consisteixen en canvis de material mantenint el preu
original del projecte.
La modificació no està prevista al Plec de Clàusules administratives particulars i el seu
import no supera el 10% del preu d’adjudicació del contracte.
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Aquesta modificació es justifica pel que disposa l’article 107.1 b) del Reial Decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic:
• b) No adequació del projecte a les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinen la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no es varen preveure amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida, d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
El contractista ha donat conformitat a la modificació amb la firma de les actes de preus
contradictoris núm. 1 i 2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres del Projecte modificat núm. 1
d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell, d’acord amb les
actes de preus contradictoris núm. 1 i 2 que consten a l’expedient.
Aquests preus contradictoris no han suposat cap increment de despesa ni suposen un
increment del preu d’adjudicació de l’obra i liquidació del contacte.
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris núm. 1 i 2 d’aquestes obres.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Xavier Alsina S.A, a ABM Serveis
d’Enginyeria i Consulting S.L i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
CÀRITES PARROQUIAL DE PALAFRUGELL, PER A COORDINAR UN SERVEI
D’ORIENTACIÓ LABORAL A LA POBLACIÓ DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social en el qual es posa de manifest que
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió
directa d’una subvenció a l’entitat Càrites Parroquial de Palafrugell, per tal de finançar
el Servei d’Orientació Laboral
La subvenció està prevista nominativament al pressupost, a l’aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Servei d’orientació Laboral

Aplicació
52 231 22605

Import
5.812,00 €

És d’aplicació la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
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(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l’import
que s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Càrites Parroquial de Palafrugell
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell amb Càrites
Parroquial de Palafrugell, pel que fa al Servei d’Orientació Laboral, al municipi.
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 5.812 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 5.812 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 15 de desembre de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 22605
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert.
En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al
valor normal del mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat,
d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’ajuntament i que estarà
integrat per:
a)la memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b)El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i de la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e)Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f)Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
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g)En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000€, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat,
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

5.- CULTURA
5.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
SOREA PER AL 20è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de l'Ajuntament de Palafrugell i Sorea per a la
col.laboració amb el 20è Festival de Jazz Costa Brava.
Atès el que estableix l'article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i Sorea per a la
col.laboració amb el 20è Festival de Jazz Costa Brava. Sorea realitzarà una aportació
de 3.000 euros, d'acord amb les condicions marcades al conveni.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

6.- EDUCACIÓ
6.1 CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PROJECTE EL VOLUNTARIAT.Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat a conveniar els serveis que els
voluntaris de la Fundació ELNA poden oferir a l’esmentat ens.
Atès que la Fundació ELNA està interessada en gestionar i coordinar aquest projecte
que es durà a terme a l’Escola bressol Tomanyí.
Atès que les dues parts desitgen formalitzar les relacions referides.
Atès que la Fundació ELNA organitzarà, gestionarà i coordinarà el projecte de
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voluntariat que s’ofereix a l’escola bressol municipal Tomanyí.
Donat que les persones voluntàries que desenvoluparan el voluntariat seran aportades
per la Fundació ELNA qui s’encarregarà en tot moment de la selecció, preparació i
formació d’aquests/es voluntaris/es i que és en tot moment qui es responsabilitza de
les obligacions tributàries i de la responsabilitat civil.
Atès que el present contracte s’estableix per una durada d’un total de 10 mesos.
Donat que s’inicia el dilluns 15 de setembre de 2014 i s’acaba el dilluns 29 de juny de
2015 (ambdós inclosos).
Atès que sense perjudici de l’exposat anteriorment, qualsevol de les parts, pot rescindir
el conveni amb el preavís fet a l’altra part amb una antelació mínima d’un mes al
moment en què es vol tenir per resolt el conveni sense necessitat d’esgotar el
transcurs d’un curs.
Donat que no s’estableix cap remuneració econòmica per als serveis prestats pels
voluntaris que provenen del projecte EL VOLUNTARIAT de la Fundació ELNA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de prestació de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació ELNA: Projecte El Voluntariat des del dilluns 15 de setembre de 2014 al
dilluns 29 de juny de 2015.

7.- IPEP
7.1 MERCAT SETMANAL - AMPLIACIÓ PARADA 1.148.- Aprovació.Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11.634 de data 2 de setembre de 2014,
presentada pel senyor Gharras Bouatrouss El Hafidy, titular del lloc de venda núm.
1.148 del mercat setmanal amb una superfície de 5 ml, dedicat a la venda d’altres
mercaderies (productes de basar), en la qual sol·licita una ampliació.
Vist l’existència d’espai lliure.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir una ampliació de 2 ml quedant la parada amb un total de 7 ml.
Segon.- Modificar el padró del mercat setmanal i informar que el proper rebut del lloc
de venda núm. 1.148 corresponent al primer semestre 2015 importarà la quantitat
aproximada de 280,70,-€, segons l’import establert per les ordenances fiscals vigents.
Tercer.- Notificar a l’interessat i a la Recaptació Municipal per als efectes que
correspongui.
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8.- MUSEU DEL SURO
8.1 AUTORITZACIÓ D’UNA SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ FORA DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE “SUBEROGRAFIA: INTERPRETANT EL MÓN DEL SURO A
CATALUNYA”
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell de desenvolupar el
projecte”Suberografia: interpretant el món del suro a Catalunya”, que consisteix
bàsicament en redactar i executar el projecte museogràfic del nou Museu del Suro;
una voluntat expressada explícitament a la Junta de Govern Local celebrada el 19
d’abril de 2012 i a través d’una dotació específica en el pressupost de l’actual exercici.
Vist l’ajut dels FEDER per l’esmentat projecte, amb una despesa elegible d’1.000.000
€ i amb una taxa de cofinançament del 50%, segons Resolució GRI/1184/2012, de 12
de juny.
Atesa la possibilitat de l’existència d’un ajut des de la Diputació de Girona (Àrea
d’Assistència i Cooperació amb els Municipis) que serveixi per complementar
l’aportació municipal i atesos els requeriments documentals per a una sol·licitud de
subvenció exclosa de concurrència pública.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar la sol·licitud d’una subvenció exclosa de concurrència pública a la
Diputació de Girona (Àrea d’Assistència i Cooperació amb els Municipis) per valor de
100.000 € per desenvolupar el projecte”Suberografia: interpretant el món del suro a
Catalunya”
Segon.- Notificar aquest acord al Museu del Suro de Palafrugell

9.-RENDES
9.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓ J P APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9265 de data 08 de juliol de 2014,
presentada pel senyor P L, J, en la qual sol·licita l'exempció del vehicle amb matrícula
6800DDR, atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vista la contestació a la consulta feta en relació al disposat en el propi article 2 del
Reial Decret 1414/2006, de 1 de desembre, pel qual es determina la consideració de
persona amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d’Igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat, segons la qual: “(...) 1. Als efectes del disposat en la Llei 51/2003, de 2
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desembre, el grau de minusvalidesa igual al 33% s’acreditarà mitjançant els següents
documents:
a. Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
b. Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició
de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c. Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent
una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
A aquests efectes, en cap cas serà exigible resolució o certificat de l'IMSERSO o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de
minusvalidesa igual al 33% dels pensionistes a que es fa referència en els paràgrafs a
i b de l’article 1.2 d’aquest Reial Decret (.....).
Referent a això els pensionistes als quals es refereix l'article 1.2 és precisament als
citats en la consulta, pel que es conclou dient que efectivament bastaria justificant o
resolució Institut Nacional de la Seguretat Social (*INSS) reconeixent la condició de
pensionista per minusvalidesa igual al 33%, sense que sigui exigible la resolució o
certificat del *IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat autònoma. Corresponent
per a acreditar al grau de minusvalidesa.
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -6800-DDR, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que ha aprovat la
pensió d'incapacitat amb efectes des de el 27 de juny de 2014 i compleix amb el grau
de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2015 i següents a nom del senyor P L, J, pel vehicle matrícula
6800-DDR.

9.1.2 RECLAMACIÓ. M I M. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.456 data 19 de setembre del
2014, presentada per la senyora M I M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7082-DVJ, 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
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desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -7082-DVJ, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -7082-DVJ a nom de la senyora M I M amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

9.1.3 RECLAMACIÓ. SÍLVIA VENTURA FARRÉ. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS PER
BAIXA ACTIVITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.040 de data 18 d’agost del
2014, presentada per la senyora SÍLIVIA VENTURA FARRÉ, en la qual sol.licita la
devolució de la part proporcional del rebut pagat número 726946 en concepte de Taxa
per recollida Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2014 de l’activitat
dedicada a “ Despatx de psicologia “ situada al carrer Barris i Buixó, número 38 01 6è,
al.legant que es va tramitar la baixa davant del departament d’activitats.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes industrials el qual
diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
és de data 10 de juliol de 2014.
Atès que és procedent la devolució corresponent al quart trimestre del rebut pagat
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número 726946 corresponent a l’exercici 2014 en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Sílvia
Ventura Farré, tal com segueix a continuació:
Exercici Núm.rebut Concepte
2014

726946

Objecte
tributari

Import pagat Import
correcte

Taxa
Recollida C/Barris
233,92 €
Escombraries
Buixó,38-1r-6è
industrials

175,44 €

Total a
retornar
58,48 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Donar de baixa del padró corresponent a la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials de l’immoble situat al carrer Barris i Buixó, número 38 1r 6è a nom de la
senyora Sílvia Ventura Farré i donar d’alta a la Sorea com a taxa per Recollida
escombraries domèstiques pel comptador amb número de pòlissa 4464773.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments Sorea,
intervenció i tresoreria.

9.1.4 RECLAMACIÓ. CARLES PRESAS FERRER APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12559 de data 22 de setembre del
2014, presentada pel senyor CARLES PRESAS FERRER, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 del
rebut pagat número 681921 en concepte de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, del ciclomotor matrícula C-5781-BHB, al.legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2014.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
•1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
• 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
• 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
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anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Carles Presas
Ferrer, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut Concepte

2014

681921

Matrícula

Impost sobre Vehicles C-5781-BHB
Tracció Mecànica

Import
retornar

a

2,01 €

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

9.1.5 RECLAMACIÓ. FRANCISCA CARRIÓN PEREA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM I COMPENSACIÓ DEUTE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12639 de data 23 de setembre del
2014, presentada per la senyora FRANCISCA CARRIÓN PEREA, en la qual sol.licita
la devolució corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014 del rebut pagat número
672019, en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle
matrícula -3499-BCV, al.legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2014.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
•1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
• 2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
• 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la senyora Francisca Carrión Perea manté un deute
pendent amb la recaptació municipal.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Francisca
Carrión Perea, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
rebut

Concepte

Import
principal

Recàrrec

Interessos Total
a
retornar

2014

672019

IVTM

34,42 €

6,88 €

0,63 €

41,93 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté la senyora Francisca Carrión Perea amb la recaptació municipal (número rebuts
716863-716864), resultant un import a retornar de 21,97 Euros.
Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

9.1.6
RECLAMACIÓ
BUILDINCENTER
SAU
D'INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSAR-LA

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància presentada amb registre d'entrada núm. 10276 de data 30 de juliol
de 2014, presentada pel senyor Carlos López de la Vieja en representació de la
societat BUILDINGCENTER, SAU, en la qual comuniquen el desestiment i sol·liciten
la devolució de la taxa de runes i de l'ICIO ( Impost sobre construccions obres i serveis
) de la llicència 290/14p.
Atès l'informe emès per l'Àrea d'Urbanisme en data 3 de setembre, que diu
textualment el següent: “En data 10 de juny de 2014 i amb número de registre
d’entrada 7880/14, el senyor Carlos López de la Vieja, en representació de
Buildingcenter, SAU, va sol·licitar la llicència municipal d’obres menors amb expedient
número 290/14p, per a la reparació de desperfectes per la finalització dels habitatges
al carrer Rafael Casanova número 14-26 de Palafrugell
En data 20 de juny de 2014, es va liquidar en concepte d’ ICIO la quantitat de 3.746,56
€ aplicant el coeficient de 3,2 % al pressupost de les obres (117.080 €), en concepte
de taxes de tramitació per expedient d’obra menor 47,80 €, i en concepte de gestió de
runes 351,24 € aplicant el coeficient de 0,30 % al pressupost de les obres (117.080 €).
En data 30 de juliol de 2014 i amb número de registre d’entrada 10276/14, el senyor
Carlos López de la Vieja, en representació de Buildingcenter, SAU, va presentar
instància comunicant el desestiment de la llicència amb expedient núm. 290/14p, i
sol·licitant la devolució de les quantitats liquidades fins el moment.
Per tot l’exposat anteriorment, i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics Municipals
es pot constatar que, en data d’avui, les obres encara no s’han iniciat, pel que es pot
donar per desistida la llicència i es considera que es pot retornar la quantitat total
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de 4.097,80 € corresponent a la suma de les quantitats liquidades en concepte de taxa
de gestió de runes i d’ICIO.”
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que la societat BUILDINGCENTER, SAU, té un deute amb la
recaptació municipal en fase executiva i en concepte de Multes Coercitives i
Execucions Subsidiàries.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de BUILDINGCENTER,
SAU , amb NIF núm. A63106157 per un import de QUUATRE-MIL CENT
QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS----------4.145,60 Euros, en
concepte d'ICIO 3.746,56 Euros i Gestió de runes 351,24 Euros previ retorn de
l'original de la carta de pagament de 20 de juny de 2014.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts 687.252,
687.688, 688.296, 730.417 i 731.602.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i a la Tresoreria
municipal pels efectes oportuns.

9.1.7 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSACIÓ LLAR D'INFANTS
UF.152
Atès que es va incloure la unitat fiscal número. 152 a nom de GEORGINA AYATS
SALA en concepte de la taxa per assistència a la Llar d'Infants Belluguets pel mes de
setembre de 2014.
Atès que des de la direcció de la Llar d'Infants Beluguets s'informa que l'infant A A G
no es va donar d'alta per l'assistència del mes de setembre a la Llar d'Infants.
Atès que des de la direcció de la Llar d'Infants Belluguets s'informa que l'infant A A G
assistirà a la Llar d'Infants a partir del mes d'octubre de 2014.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva la mensualitat corresponent al mes de
setembre de 2014 així com la matrícula corresponent al curs 2014-2015..
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una devolució d'ingressos indeguts a nom de GEORGINA AYATS
SALA en concepte de la taxa d'assistència a la Llar d'Infants Belluguets per la
mensualitat corresponent al mes de setembre de 2014 d'import 157,60 €.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació
corresponent a la mensualitat d'octubre 2014 pel mateix nom i concepte.

9.1.8 BAIXA TAXA ASSISTENCIA LLAR D'INFANTS UF. 117
Vista la instància amb número de registre d'entrada 11945 de data 8 de setembre e
2014 presentada per la senyora JULIA COLL ESCRIVÀ sol·licitant la devolució de la
mensualitat corresponent a setembre de 2014 i la matricula corresponent al curs 20142015 atès que el seu fill no assistirà a la Llar d'infants Tomanyí.
Vista la conformació de baixa de la Llar d'Infants Tomanyí de data 8 de setembre de
2014.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les
modificacions dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent. De manera
extraordinària i només per a la mensualitat del mes de setembre, en cas que la
modificació i/o baixa es presenti abans del primer dia lectiu tindran efecte pel mateix
mes de setembre.
Vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva la mensualitat corresponent al mes de
setembre de 2014 així com la matrícula corresponent al curs 2014-2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí l’alumne S M C amb efectes 08
de setembre de 2014.
Segon.- Aprovar una devolució d'ingressos indeguts en concepte de Llar d'Infants
Tomanyí a nom de JULIA COLL ESCRIVÀ que s’ingressaran en el compte de
l’interessat segons el següent detall:
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N. REBUT

CONCEPTE

IMPORT

733081

Matrícula curs 2014-2015

171,30 €

733523

Mensualitat setembre 2014

157,60 €

9.1.9 RECLAMACIÓ. FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ SOL.LICITUD QUOTA
REDUÏDA
TAXA
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
PER
ÚS
DEIXALLERIA.DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12607 de data 23 de setembre del
2014 presentada pel senyor FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, en la qual sol.licita
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
Domèstiques corresponent a l’immoble situat al carrer Tarragona, número 4.
Vist l’article 5è punt 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
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.
Atès que es comprova que la instància es va presentar en data 23 de setembre de
2014 i per tal motiu no compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor FRANCISCO LÓPEZ
GONZÁLEZ.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

9.1.10 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS MATRICULA LLAR D'INFANTS
CRISTINA OTERO LOZANO
Vista la instància amb número de registre d'entrada 12457 de data 19 de setembre de
2014 presentada per la senyora M. CRISTINA OTERO LOZANO sol·licitant la
devolució de la mensualitat del mes de setembre de 2014 per l'assistència al servei de
la Llar d'Infants al·legant que el seu fill l'infant W S O ha estat donat de baixa del servei
per motius personals laborals.
Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 19 de
setembre segons el qual la família del nen va sol·licitar la baixa del servei de la llar
d'infants Belluguets en data 19/09/14 i que el nen va assistir a classe fins el dia
19/09/14.
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Vist l’article 9è de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants relatiu
a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les
modificacions dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Les modificacions i/o baixes s'hauran de presentar per escrit i tindran efectes pel mes
següent al que es presenti. De manera extraordinària i només per a la mensualitat del
mes de setembre, en cas que la modificació i/o baixa es presenti abans del primer dia
lectiu tindran efecte pel mateix mes de setembre.
Vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula
es prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de
baixa les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa
de servei.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva la mensualitat corresponent al mes de
setembre així com la matrícula corresponent al curs 2014-2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Belluguets a l'infant W S O (unitat fiscal a
nom de M. CRISTINA OTERO LOZANO) amb efectes 20/09/14.
Segon.- Aprovar una devolució d'import 114,20 € corresponents a dos terceres parts
de la matrícula en concepte de matricula de la Llar d’Infants Belluguets pel curs 20142015 a nom de M. CRISTINA OTERO LOZANO que s’ingressaran en el compte de
l'interessada.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud de devolució de la mensualitat corresponent al mes
de setembre de 2014.

9.2 LIQUIDACIONS RENDES SETEMBRE 2014.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de setembre
de 2014 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la relació de les liquidacions en voluntària
corresponent a :
Codi
20006

Concepte
Altres recàrrecs de constrenyiment
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que s’adjunta a l’annex

Import
164,86
17

55012
55007
20001
39103
40
39907
20303
11201
11400
31600
12
31401
110
20302
61

Cànon concessió aparcament zona de descans
Cànon addicional estudi fons marí boies
Costes per a expedients
Cànon servei boies
Entrada de vehicles
Execució subsidiària
Gestió deutes IPEP
IBIU- Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana
IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua
Plaques, patents i distintius
Taxa altres expedients o documents
Taxa Ajuntament Escorxador
Taxa cementiri municipal
Taxa Generalitat escorxador
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Total general

9.3 CANON BOIES 2014 CLUB
COL·LABORACIÓ 2012. Aprovació

VELA

CALELLA

3.500,45
4.019,44
132,44
1.297,31
218,80
2.585,79
350,00
64.985,18
8.221,38
45,00
19,00
390,46
406,70
7,05
4.527,12
90.870,98

SEGONS

CONVENI

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 2014 és de 17 i per cadascuna s’haurà de pagar un canon de 312,75 euros, que
correspon:
-76,31 euros : cànon 2014 segons plec concurs 2013-2016
-236,44 euros: cànon addicional per estudis fons marí.
Atès que una vegada regularitzades les boies corresponents al 2014, el nombre de
boies previst pel 2015 coincidirà amb les aprovades pel Plec i per tant ja no serà
necessari procedir a la liquidació per regularització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació en concepte de Cànon boies 2014 a nom del Club Vela
Calella segons conveni de col·laboració signat en data 27 de març de 2012, per import
total de 5.316,75 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
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liquidatori.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 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

2014 11 920 21400

2.822,71

2014 71 155 21000

1.180,79

2014 71 155 61901

3.228,28

2014 46 335 22604

1.774,16

2014 71 155 61901

3.404,06

2014 21 150 61905

5.096,50

2014 72 170 22604

1.391,50

2014 32 430 62200

33.180,61

2014 20 231 22612

4.162,40

TOTAL RELACIO

56.241,01

JGL2014/39 de 30 de setembre de 2014

Text lliure
TG LA NAUTICA SL. HIVERNATGE
EMBARCACIO CALES NETES 2014-2015
(AS)
EQUINORD
SL.
REPARACIO
CONTENIDORS
SOTERRATS
PLAÇA
PRIORAT DE SANTA ANNA (AS)
SEÑALES GIROD SL. SUBMINISTRAMENT
DE 100 BALISSES FLEXIBLES COLOR BLAU
(AS)
MEDIAQ
VISUAL PRODUCCIONS
SL.
EMISSIO ANUNCIS 20È FESTIVAL JAZZ
COSTA BRAVA A TV3 (DESCONNEXIONS
GIRONA) (CU)
SEÑALES GIROD SL. SUBMINISTRAMENT
DE SENYALS INDICADORES DE PASSOS
DE VIANANTS (AS)
PERE GIRLAT SAGRERA SA. ESCOMESA
TELEFONICA
DELS
AMETLLERS
A
PALAFRUGELL (UR)
STOP PLAGUES SL. SERVEI CONTROL
ESTORNELLS ESCOLA TORRES JONAMA
(MA)
CONSTRUCCIONS
LEINAD
2001
SL.
AMPLIACIO DEPENDENCIES DE L'IPEP A
L'EDIFICI CAN ROSES (UR)
AGUSTI SOLES LLUIS. REF. CASETA GENT
GRAN 3600 UNITATS (PB)
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10.2 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/2014/103 per un
import total de 657.047,75 euros.
Aplicació
Import
2014 33 321 22601 6.133,88

2014 34 321 22001 23.558,24

56.032,40
2014 11 920 22100 10.266,69

2014 32 430 22100 1.144,62

2014 33 321 22100 1.770,64

2014 33 321 22110 1.214,62

2014 33 321 22120 1.603,75

2014 33 321 22121 1.227,46

2014 34 321 22100 853,14

2014 46 335 22100 3.649,59

2014 71 165 22100 34.301,89
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Text lliure
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA JULIOL 2014. JGL 31.03.2011
(ED)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEI
PUBLIC LLAR INFANTS BELLUGUETS DE
JULIOL- AGOST 2014. JGL 24.09.2013 (ED)
TOTAL GAS NATURAL MARÇ
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM ELECTRIC DEPENDENCIES I
PUBLIC MARÇ 2014 (AS)
20

70.268,34
2014 11 920 22100 12.765,89

2014 32 430 22100 1.208,84

2014 33 321 22100 1.428,93

2014 33 321 22110 1.272,67

2014 33 321 22120 1.735,65

2014 33 321 22121 1.302,46

2014 34 321 22100 811,56

2014 46 335 22100 4.019,90

2014 71 165 22100 45.334,02

2014 72 170 22100 388,42

2014 71 171 21000 36.622,15

2014 72 170 22712 86.188,80

2014 71 162 22710 132.759,28

2014 72 170 22712 6.109,19

2014 20 170 63200 12.318,72

2014 33 321 22601 6.133,88
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TOTAL GAS NATURAL ABRIL
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA.
CONSUM
ELECTRIC
DEPEDENCIES
I
PUBLIC ABRIL 2014 (AS)
CESPA JARDINERIA SL. CONTRACTE
SERVEI MANTENIMENT I CONSERVACIO
JARDINERIA MUNICIPAL AGOST 2014 (AS)
UTE
SANEJAMENT
PALARUGELL.
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT
A SOLIUS AGOST 2014 (MA)
UTE
SANAJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS NETEJA I REG VIA PUBLICA,
MERCAT I PLATGES AGOST 2014 (AS)
UTE
SANEJAMENT
PALAFRUGELL.
TREBALLS RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA
AGOST 2014 (MA)
AITERM 2002 SL. ACTUACIONS PER
ESTALVI ENERGETIC ESCOLA CARRILET
(MA)
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
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2014 72 170 22714 82.770,17

2014 72 170 22714 19.436,39

2014 72 170 22712 9.246,44

2014 72 170 22712 30.248,96

2014 71 155 22500 73.044,83

2014 72 170 22709 6.176,08
TOTAL

SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA AGOST 2014. JGL 31.03.2011
(ED)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT AGOST 2014 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIA ORGANICA FORM AGOST 2014
(MA)
GESTIO
AMBIENTAL
RESIDUS
SL.
RECOLLIDES EXTRES PORTA A PORTA
COMERCIAL ESTIU 2014 (MA)
GESTIO
AMBIENTAL
DE
RESIDUS.
CONTRACTE PORTA A PORTA I GESTIO
DEIXALLERIA DE JUNY A DESEMBRE 2014.
JG:01/07/2014
MINISTERI AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.
CANON
OCUPACIO
DOMINI
PUBLIC
MARITIM TERRESTRE ST 10/14 (AS)
OPEN ENERGY 2012 SL. SERVEI DE GESTIO
DE LA COMPTABILITAT ENERGETICA (MA)

657.047,75

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 SECRETARIA GENERAL
12.1.1 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL POUM PER A LA QUALIFICACIÓ
D’UNS TERRENYS MUNICIPALS PER A SER DESTINATS A CENTRE DE CULTE.Aprovació.El municipi de Palafrugell disposa un nombre elevat de persones d’origen magribí, que
tenen confessió religiosa musulmana, tal i com s’ha posat de manifest en diferents
informes i estadístiques realitzades entorn al municipi. L’últim d’aquests informes,
emès pel propi ajuntament el setembre de 2014, indica que a data 30 de juny de 2014 i
segons el padró municipal resideixen a Palafrugell 23.022 persones, essent el 23,50%
del conjunt de la població originaris d’altres països, i d’aquest un 12,60% procedents
del Marroc.
Aquesta població fa temps que reclama la col·laboració de l’Ajuntament per disposar
d’un espai edificable apte per a la construcció d’un nou centre de culte, donat que
l’actual, situat al Carrer Velázquez, no té capacitat suficient per acollir totes les
persones que volen accedir als actes religiosos. En aquest sentit, l’Ajuntament ha cedit
de forma habitual l’espai municipal dels Ametllers per tal que el total dels practicants
que volen assistir als actes religiosos ho pugui fer.
En aquest marc, l’Ajuntament ha analitzat diferents alternatives per a facilitar una
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ubicació del nou centre de culte. Aquestes, s’han detallat a l’informe abans esmentat,
titulat informe sobre possibles ubicacions alternatives per la implantació d’un centre de
culte de religió musulmana del setembre de 2014.
Amb la intenció de facilitar l’accés a uns terrenys que es consideraven adequats,
l’Ajuntament de Palafrugell, per mitjà de subhasta pública aprovada en data 27 de
maig de 2014 per acord de junta de govern local, va acordar l’alienació de dues
finques de la seva propietat situades al barri de la Sauleda que es varen adjudicar en
favor de l’entitat religiosa Comunidad Musulmana de Palafrugell ( la qual havia
presentat la millor oferta econòmica al respecte). En aquest sentit, en l’escriptura de
compravenda formalitzada davant de notari, la Comunidad Musulmana de Palafrugell
va manifestar que la finalitat d’aquesta compravenda és poder construir l’esmentat
centre.
Amb tot, finalment la comunitat musulmana ha manifestat verbalment que no podrà
executar el projecte de centre de culte en aquests terrenys.
Davant aquesta situació la junta de govern local considera oportú aprovar un manifest
de compromís vers la comunitat musulmana que faci inequívoca la voluntat de
l’Ajuntament de Palafrugell de col·laborar en la mesura de les seves possibilitats per
tal de trobar una nova ubicació pel centre de culte.
En aquest sentit, l’equip de govern està obert a diferents alternatives si bé sempre ha
considerat com un element essencial tenir en compte la cohesió social del municipi.
Per aquest motiu, l’opció de l’equip de govern passa per proposar al Ple incorporar al
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell, aprovat inicialment en data
10 de juny de 2013 i que actualment està en tràmit de redacció del projecte que es
sotmetrà a aprovació provisional, una modificació per tal que els terrenys
d’equipaments públics municipals situats al carrer de la Industria, previstos en el
planejament del sector urbanístic Circumval·lació nord, puguin ser qualificats com a
equipament privat de caràcter cultural i religiós, i es puguin alienar per l’Ajuntament
subhasta pública.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Incorporar al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell, que
es sotmetrà a aprovació provisional per part pel Ple, una modificació per tal que els
terrenys d’equipaments públics municipals situats al carrer de la Industria, previstos en
el planejament del sector urbanístic Circumval·lació nord, puguin ser qualificats com a
equipament privat de caràcter cultural i religiós, per tal que posteriorment es puguin
alienar per l’Ajuntament directament o per subhasta pública (segons els termes que
resultin de la legislació vigent) a una entitat religiosa o cultural sense ànim de lucre.

12.2 MEDI AMBIENT
12.2.1 BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE EL
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MALBARATAMENT ALIMENTARI – Aprovació.Atès que el 22 de novembre de 2014 se celebra el dia europeu de la prevenció del
malbaratament alimentari dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient vol realitzar una actuació de sensibilització a
la ciutadania sobre el malbaratament d’aliments organitzant un concurs de fotografia.
Atès que s’han redactat unes bases i una convocatòria per aquest concurs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de fotografia sobre el
Malbaratament Alimentari que s’organitzarà des de l’Àrea de Medi Ambient.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del
dia 7 d'octubre de 2014.
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