ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16
DE DESEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/50
Dia i hora: 16/12/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
A la Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
La regidora senyora Mauri s'incorpora a la sessió quan s'estava tractant el punt
número 10 de 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:
- .JGL2014/49 Ordinària 09/12/2014.
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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 ANNEX 328/12.- 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: CALVET*CAPDEVILA,JOSEP
Obra Projecte de Legalització de canvi d'ús de magatzem a habitatge unifamiliar
entre mitgeres.
Carrer: Independència, 9
Població: PALAFRUGELL
Expedient 328/12 Annex
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª
Ocupació de l’habitatge, 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.
Tècnic redactor del projecte: Josep Segales Carrera Núm. Visat: 2014 401299
P.E.M.: 72.938,14 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 2.844,59 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
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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: FERRER*FORNES,JOSEP
Obra Rehabilitació habitatge unifamiliar
Carrer: Pozo Alcón, 33
Població: PALAFRUGELL
Expedient 578/14
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª
Ocupació de l’habitatge, 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.
Tècnic redactor del projecte: Marga Ribas Lorenzo
Núm. Visat: 2014 401837
P.E.M.: 28.502 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.111,58 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 527/14.- 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.
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Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 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: ONSRI EL*AISSQOUI EL,EL MUSTAPHA
Obra Col·locació d’un mòdul prefabricat (Algeco) Model Original 15D per a un
magatzem de pinyes
Carrer: Vapor, 7
Població: PALAFRUGELL
Expedient 527/14
Condicions:
- Aquesta llicència únicament autoritza les obres, pel que caldrà
sol·licitar i obtenir la llicència per posar en funcionament l'activitat.
Tècnic redactor del projecte: Jordi Oliveras Guerrero
Núm. Visat: ---P.E.M.: 2.170 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 84,63 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 423/12.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
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A: DURAN*GASULL,MARIA
Obra Projecte local planta baixa en edifici existent.
Carrer: Pompeu Fabra, 19 B
Població: PALAFRUGELL
Expedient 423/12 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 5 de gener de 2015
Tècnic redactor del projecte: Lluis Lliboutry Aragay
Núm. Visat: 2012 401571
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES PER PART DE SOREA, S.A EN
LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DURANT L’ANUALITAT 2014. Aprovació.Vist el conveni signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat SOREA, S.A en
data 14 de novembre de 2012.
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió del dia 25 de març de 2014 va
aprovar i autoritzar la realització de les obres d’instal·lació dels comptadors generals
amb control de cabal nocturn Tarongeta 1, 2 i 3, i Molí de Vent 2, a Palafrugell, amb un
pressupost d’execució material de 24.102,35 €.
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió del dia 15 d’abril de 2014 va
aprovar i autoritzar les obres per a la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua
potable de la Ronda del Coral, en el terme municipal de Palafrugell, amb un
pressupost d’execució material de 99.532,23 €.
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió del 27 de maig de 2014 va
aprovar i autoritzar les obres per a la instal·lació dels sistemes de regulació de pressió
en punts amb pressions elevades de l’abastament de Palafrugell, amb un pressupost
d’execució material de 81.682,23 €.
Atesos els projectes asbuilt de les tres obres abans esmentades, presentats al registre
general de l’Ajuntament en data 13 de novembre de 2014 i amb número de registre
d’entrada 15069 signats per l’enginyer industrial, el Sr. Jordi Burgas Vergés on es
recullen les obres finalment executades i el seu pressupost d’execució material:
Actuació Obres executades 2014
C3

C6
C4

PEM inicial

Instal·lació comptadors generals amb 24.102,35 €
control cabal nocturn Tarongeta 1, 2 i 3, i
Molí de Vent 2
Renovació xarxa abastament aigua 99.532,23 €
potable Ronda del Coral
Instal·lació dels sistemes de regulació de 81.682,23 €
pressió en punts amb pressions elevades
de l’abastament de Palafrugell

JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014

PEM executat
24.154,66 €

99.632,34 €
82.041,10 €

5

Total PEM obres executades any 2014

205.316,81 €

205.828,10 €

Atès que no es van expedir certificacions mensuals d’aquestes actuacions, tal i com es
recollia en el conveni en el pacte 4rt b), si bé en els asbuilt presentats ja queda
degudament justificat el cost de les obres.
Atesos els informes de data 9 de desembre de 2014 del tècnic director de les obres, el
Sr. Estèfan Garcia Moreno, per a cadascuna de les actuacions, en els quals es
conclou que les obres s’han executat correctament, que els asbuilt contenen la
documentació tècnica requerida, que tots els elements de la xarxa d’aigua potable
instal·lats estan en funcionament i sota la gestió, ús i manteniment de l’empresa
SOREA, i que es pot liquidar i aprovar les obres per part de la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar per executades i liquidades les obres d’instal·lació de comptadors
generals amb control del cabal nocturn Tarongeta 1, 2 i 3, i Molí de Vent 2; les obres
de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Ronda del Coral; i les
obres per a la instal·lació de sistemes de regulació de pressió en punts amb pressions
elevades de l’abastament de Palafrugell, per un import total de 205.828,10 euros a
compte de les obres que en virtut del conveni signat el 14 de novembre de 2012 haurà
de realitzar i assumir el seu cost l’empresa SOREA, S.A per valor de 535.749,52 € de
pressupost d’execució material (PEM).
Segon.- Segons el calendari d’obres del conveni signat entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la societat SOREA S.A en data 14 de novembre de 2012, l’import del
pressupost d’execució material de les obres a realitzar per SOREA era de 535.749,52
euros. Durant l’any 2013 es van realitzar obres per un import de 88.753,89 € de PEM i
durant l’any 2014 per import de 205.828,10 €, per tant quedarà pendent d’executar
obres amb un pressupost d’execució material 241.167,53 €.
Executat 2013
88.753,89 € PEM

Executat 2014
205.828,10 € PEM

Pendent d’executar conveni 2012-2016
241.167,53 € PEM

Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació a l’empresa SOREA, S.A i a l’Àrea de
Comptabilitat i Pressupostos.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA, DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DE SERVEIS DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA PER A L'ANY 2013, EN EXECUCIÓ DE
L'ACTUACIÓ 7.1.1 COHESIÓ SOCIAL, DEL PLA DE BARRIS LA SAULEDACARRER AMPLE.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, dels serveis de mediació comunitària per a l’any 2013, en execució de
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l’actuació 7.1.1 cohesió social, del Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample, a
Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local del dia 24 de
gener de 2013, a MEDIACIÓ I CONVIVENCIA SL, amb CIF: B-64386360, domicili al
carrer Joan Ramon Benapres, 11 Pbj (08870) SITGES.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de
l’àrea de Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample, per no existir cap dret que la
Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 832,50,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a MEDIACIÓ I CONVIVENCIA SL, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4.2 DEVOLUCIÓ FIANÇA, DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DELS SERVEIS PER A LA GESTIÓ I LA DINAMITZACIÓ DEL PUNT ÒMNIA 2011.Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, dels serveis per a la gestió i la dinamització del punt Òmnia 2011, a
Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local del dia 18 de
febrer de 2011, a ÀGORA SL, amb CIF: B-17793068, domicili a la Plaça de la
Independència, 6 2n 1ª (17001) GIRONA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i el tècnic de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, per no existir cap dret que la Corporació pugui
exigir, ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 724,57,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a ÀGORA SL, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

4.3 RECURS DE REPOSICIÓ D'ETRA BONAL, CONTRA EL CONTRACTE
D'OBRES DE REPOSICIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PALAFRUGELL, FASE
VII.- Desestimat.
En data 3 de desembre de 2014 ( registre d’entrada 15968), l’empresa Etra Bonal SA
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ha presentat un recurs de reposició contra l’adjudicació del contracte d’obres de
reposició de l’enllumenat públic de Palafrugell, fase VII, realitzada per acord de la junta
de govern local de data 18 de novembre de 2014 en favor de l’empresa Enllumenats
Costa Brava SL pel preu de 53.598,99 euros, IVA no inclòs.
El motiu del recurs és que l’oferta de l’empresa adjudicatària hauria incorregut en
presumpció de valors anormals o desproporcionats, d’acord amb l’article 85 del
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En relació a aquesta al·legació, en l’expedient administratiu consta que en data 21
d’octubre de 2014 ( registre de sortida 11171) es va emetre per part de l’Alcaldia un
requeriment a l’empresa Enllumenats Costa Brava SL per tal que en el termini de 10
dies justifiqués la valoració de l’oferta i precisés les condicions de la mateixa per tal de
justificar els valors anormals o desproporcionats, d’acord amb l’article 152.3 del Decret
Legislatiu 3/2011, de14 de novembre.
En data 27 d’octubre de 2014 ( registre d’entrada 14246), Enllumenats Costa Brava SL
va presentar un escrit amb la justificació de la seva oferta. Aquesta justificació va ser
objecte de valoració per part de la cap de l’Àrea de Serveis Municipals, que va emetre
informe en data 10 de novembre de 2014, en el qual considera que l’oferta
d’Enllumenats Costa Brava SL queda suficientment justificada amb la documentació
aportada, acreditant que pot executar les obres pel preu ofert.
Posteriorment, el 18 de novembre de 2014, es va fer l’adjudicació a aquesta empresa
del contracte per part de la junta de govern local.
Fonaments de dret
L’article 152.3 del Decret Legislatiu 3/2011, de14 de novembre estableix literalment:
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la
posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y
los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de
la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior.
En el present cas, donat que l’informe emès per l’Àrea de Serveis Municipals
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considera que l’oferta està suficientment justificada, la junta de govern va acordar la
seva adjudicació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Etra Bonal SA en data 3 de
desembre de 2014 ( registre d’entrada 15968) contra l’adjudicació del contracte
d’obres de reposició de l’enllumenat públic de Palafrugell, fase VII, realitzada per acord
de la junta de govern local de data 18 de novembre de 2014 en favor de l’empresa
Enllumenats Costa Brava SL pel preu de 53.598,99 euros, IVA no inclòs.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i remetre-li còpia de l’informe emès per la
cap de l’Àrea de Serveis Municipals de data 10 de novembre de 2014.

4.4 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES PER LA
CONSTRUCCIÓ DEL TANCAMENT DE L'ANELLA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL
NUCLI URBÀ DE PALAFRUGELL I DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
I DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.- Adjudicació.
En data 4 de novembre de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com
els plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte
que han regir la contractació, per la redacció del projecte de les obres per la
construcció del tancament de l’anella de circumval·lació del nucli urbà de Palafrugell i
del programa de control de qualitat i de l’estudi de seguretat i salut, per mitjà de
procediment negociat sense publicitat.
A la licitació s’han presentat les següents empreses:
. Berrysar SL, NIF : B-65721003.
. BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, NIF : B-66113457
. INTERLANDS CIUTAT I TERRITORI SLP, NIF : B-60526712
La mesa de contractació es va reunir amb data 17 de novembre de 2014 per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a totes les empreses licitadores, donat que complien amb els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de clàusules administratives particulars.
Seguidament es realitza l’obertura del sobre 2, la mesa comprova la presentació de la
documentació exigida al plec de clàusules.
S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a les empreses licitadores en relació als criteris subjectes a
judici de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa
INTERLANDS Ciutat i territori SLP.
JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014
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Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa INTERLANDS Ciutat i territori SLP, amb
domicili al carrer Manel Farrés, 33 baixos (08173) Sant Cugat del Vallés, el contracte
per la redacció del projecte de les obres per la construcció del tancament de l’anella de
circumval·lació del nucli urbà de Palafrugell i del programa de control de qualitat i de
l’estudi de seguretat i salut, mitjançant procediment negociat sense publicitat, pel preu
de 25.800,00 euros, sense IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.151.64002
“projectes tècnics desenvolupament POUM”, d’acord amb les demés condicions de
l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest
acord.
Segon.- Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Tercer.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.
ANNEX I.- Actes de la mesa
5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR JOAN RIERA AVELLÍ. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Joan Riera Avellí, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat del senyor Joan Riera Avellí
afectats pel Projecte complementari de les obres d’infraestructures hidràuliques a la
riera de Ca L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Joan Riera Avellí.
L'import de la indemnització de l'obtenció dels terrenys és de 2.712,54 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.2 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR JOSEP COSTA BOFILL. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Josep Costa Bofill, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat del senyor Josep Costa Bofill
afectats pel Projecte complementari de les obres d’infraestructures hidràuliques a la
riera de Ca L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Josep Costa Bofill.
L'import de la indemnització de l'obtenció dels terrenys és de 1.189,32 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.3 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I LA
SENYORA TERESA BOFILL FONT. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la senyora
Teresa Bofill Font, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat de la senyora Teresa Bofill Font
afectats pel Projecte complementari de les obres d’infraestructures hidràuliques a la
riera de Ca L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la senyora Teresa Bofill Font.
L'import de la indemnització de l'obtenció dels terrenys és de 526,56 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.4 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR SALVADOR SOLER FONT. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Salvador Soler Font, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat del senyor Salvador Soler Font
afectats pel Projecte complementari de les obres d’infraestructures hidràuliques a la
riera de Ca L’Abellí, a Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Salvador Soler Font.
L'import de la indemnització de l'obtenció dels terrenys és de 951,90 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS PENSIONISTES PER DEMANAR LA
SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE L'ANY 2014.- Aprovació.JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014
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S'acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la
sessió.

6.2 ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER.- Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, en el qual es posa de
manifest que concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la
concessió directa d’una subvenció a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC),
Catalunya contra el Càncer, per tal de finançar la seva activitat ordinària.
Atès que pel seu caràcter personalíssim no és procedent la realització d’una
convocatòria pública.
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
(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 d’una subvenció a la següent entitat per l’import que
s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Catalunya contra el
Càncer.
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell amb l’AECC
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 500,00 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 500,00 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de març de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 226 06; activitats promoció sanitat.
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
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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€.
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.- 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.

6.3 PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE DE
MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA. Aprovació.Vist que el 31 de desembre de 2014 finalitza el contracte de serveis amb l’empresa
Mediación y Convivencia, per a la gestió del Centre de Mediació i Convivència.
Atès que actualment es troba en període d’exposició pública el Plec de Clàusules
administratives particulars que han de regir el nou contracte de serveis per a la gestió
del Centre de Mediació i Convivència, els pròxims quatre anys.
Atès que és necessari prorrogar el contracte que finalitza el dia 31 de desembre de
2014, amb les mateixes condicions econòmiques que l’actual, fins a l’adjudicació del
nou contracte de serveis.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar l’actual contracte de serveis amb l’empresa Mediación y
Convivencia, SL, per la gestió del Centre de Mediació i Convivència, amb les mateixes
condicions econòmiques que el contracte actual, fins a l’adjudicació del nou contracte
de serveis.
Segon.- Aplicar la despesa que se’n derivi a la partida pressupostària 52.231.22604
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(despeses servei Mediació i Convivència)
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.- COOPERACIÓ
7.1 AJUDA D'EMERGÈNCIA PER REFORÇAR L'OPERACIÓ DE CREU ROJA A
SIERRA LEONE DAVANT EL BROT DE ÈBOLA.-Aprovació.Atesa la greu situació creada a països com Sierra Leone, arrel del brot de l'Èbola, on
es continua registrant un alt nombre de nous casos (1.000 casos nous per setmana),
sense que de moment hi hagi senyals que l'epidèmia estigui sota control.
Atès que a la darrera reunió de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, es va
aprovar per unanimitat aportar una ajuda a la campanya d'emergència gestionada per
Creu Roja.
Vist el saldo existent a la partida d'Ajudes al Desenvolupament 10.211.478900.
Vist el projecte d'ajut d'emergència per reforçar l'operació de Creu Roja a Sierra Leone
davant el brot de l'Èbola.
La subvenció està prevista nominativament al pressupost, a l'aplicació pressupostària
següent:
Descripció

Aplicació

Import

Subvenció a Creu Roja per 10 211 48900 Ajudes al 6.000,00 €
a l'ajut d'emergència per Desenvolupament
reforçar l'operació a Sierra
Leone davant el brot de
l'Èbola.
És d'aplicació de 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 (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: Creu Roja (Q2866001G)
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OBJECTE: Projecte d'emergència als campaments de refugiats sahrauís
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 6.000,00 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 6.000,00 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
BESTRETA: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de març de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 10 211 48900 Ajudes al Desenvolupament
COMPTE BANCARI DE L'ENTITAT: Catalunya Caixa
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 realitzi 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 beneficari 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
beneficari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d'altres ingressos o subvencions que s'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 2500 €
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.
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TERCER.- 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.

8.- CULTURA
8.1 ANNEX 2 AL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I LA
FUNDACIÓ VILA CASAS, PER A LA MILLORA DE LA VISUALITZACIÓ PÚBLICA
DEL MUSEU DE L'ESCULTURA CONTEMPORÀNIA CAN MARIO.-Aprovació.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de dia 29 d'octubre de 2010, va aprovar
el conveni de col·laboració i el seu annex, entre l'Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació Privada Vila Casas, amb NIF número G-58468125 i domicili al c/Ausias
March, 20, 1r 2a de Barcelona.
Vist l'Annex 2 al conveni esmentat (vigent fins a 2018), per a la millora de la
visualització pública del Museu de l'Escultura Contemporània Can Mario.
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 l'Annex 2 al conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Privada Vila Casas, per a la visualització pública del Museu de l'Escultura
Contemporània Can Mario.
Segon.- Facultar el senyor al calde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

8.2 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER A LES REPRESENTACIONS D'ELS PASTORETS 2014/2015.Aprovació.S'acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la
sessió.

9.- EDUCACIÓ
9.1 COL•LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL AMB EL
PROJECTE DE LA FUNDACIÓ ELNA “TU, JO I LES NOVES TECNOLOGIES”.Aprovació.Atès que la “Fundació ELNA per a la Diversitat Funcional” és una fundació
reconeguda per la Generalitat de Catalunya i una entitat sense ànim de lucre.
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Atès que aquesta fundació atén a persones amb discapacitat lleu i moderada de
Girona i província.
Donat que la Fundació ELNA porta a terme el projecte “Tu, jo i les noves tecnologies”.
Atès que aquest projecte té com a objectius posar en contacte persones de la societat
civil amb persones que tenen una discapacitat intel·lectual i facilitar que les persones
amb discapacitat intel·lectual tinguin l’oportunitat d’accedir al món digital.
Atès que aquests objectius es materialitzen quan una persona voluntària inicia les
classes amb l’alumnat amb la freqüència d’un dia setmanal durant 11 mesos.
Donat que des de la Fundació ELNA vetllen perquè tots els joves amb possibilitat i
interès per aprendre informàtica puguin arribar a tenir ordinador propi
independentment de la seva situació econòmica.
Atès que la Fundació ELNA sol·licita el suport de l’Ajuntament de Palafrugell per a
portar a terme el projecte “Tu, jo i les noves tecnologies” amb la donació d’un
ordinador.
Donat que si això fos possible, la Fundació ELNA podria donar l’oportunitat a una jove
de Palafrugell amb possibilitats d’aprendre i avançar en temes de noves tecnologies.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la donació de material informàtic a la Fundació ELNA, per tal de
contribuir al projecte “Tu, jo i les noves tecnologies” que aquesta fundació porta a
terme amb l’objectiu d’apropar el món digital a les persones amb discapacitats
intel·lectuals i que degut als seus baixos recursos econòmics no en poden disposar.
L’Ajuntament de Palafrugell farà donació a la Fundació ELNA del següent material
informàtic:
-

una pantalla
un teclat
una torre
un ratolí

El material serà lliurat en bon estat per al seu funcionament.
Un cop lliurat aquest material, l’Ajuntament declina qualsevol relació amb aquest.

9.2 CONVENI DE COL•LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA FOEG, PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA D’ESTIU
JORDI COMAS A PALAFRUGELL 2015.- Aprovació
Vist l’informe emès per l’àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directe d’una
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subvenció a l’entitat Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), per
tal d’organitzar l’Escola d’Estiu Jordi Comas a Palafrugell 2015.
La subvenció està prevista nominativament en el pressupost a l’aplicació
pressupostària següent:
Descripció
Escola d’Estiu Jordi Comas a Palafrugell

Aplicació
35.324.48902

Import
1.000 €

És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(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 subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
OBJECTE: Organització de l’Escola d’Estiu Jordi Comas a Palafrugell 2015
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de novembre de 2015
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:
A) 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 de 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.
B) 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 la seva procedència.
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures
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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€
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.

9.3 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS.-Aprovació.
Vist l’informe emès per l’àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directe d’una
subvenció a l’Institut Frederic Martí Carreras per tal d’executar obres de millora de
l’acústica de les aules d’aquest institut.
La subvenció està prevista nominativament el pressupost a l’aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Transferència capital

Aplicació
33.322.78001

Import
5.000 €

És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(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 subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: INSTITUT FREDERI MARTÍ CARRERAS
OBJECTE: Projecte de millora de l’acústica de les aules
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 4.820, 64 €
JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014

20

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 4.820,64 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 4.820,64 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100 %
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2014
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:
A) 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 de 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.
B) 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 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€.
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.

9.4 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED
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A GIRONA I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER AL CURS 2014-2015.Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directe d’una
subvenció a l’Extensió Comarcal del Centre Associat de la UNED a Palafrugell, per al
desenvolupament dels cursos d’Accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys
durant el curs 2014-2015.
La subvenció està prevista nominativament
pressupostària següent:
Descripció
Subvenció
UNED

conveni

Aplicació
35.324.48000

en el pressupost a l’aplicació

Import
3.350 €

És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(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 subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Extensió Comarcal del Centre Associat de la UNED a Palafrugell
OBJECTE: Desenvolupament dels cursos d’Accés a la universitat per a majors de 25 i
45 anys.
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 3.350 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 3.350 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 3.350 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 16 de febrer de 2015
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:
A) 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 de 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.
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B) 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 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€
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.

9.5 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ.- Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una
subvenció a l’Institut Baix Empordà.
La subvenció està prevista nominativament el pressupost a l’aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Transferència capital

Aplicació
33.322.78000

Import
5.000 €

És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: INSTITUT BAIX EMPORDÀ
OBJECTE: ADQUISICIÓ DE MATERIAL INVENTARIABLE
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 5.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 5.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 5.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100 %
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2014
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:
A) 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 de 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.
B) 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 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€.
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.
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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.

9.6 PREUS PÚBLICS DE NOUS CURSOS AL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.
-Aprovació.
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals :
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació ,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril”
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern.
Vist l'informe de l'Àrea d'Educació referent de data 15 de desembre de 2014 del qual
es desprèn que des de l’Ajuntament es vol mantenir una oferta de formació no reglada
complementària a la del Centre de Formació d’Adults (CFA Palafrugell) de la
Generalitat, i es considera oportú establir pel finançament de l’activitat preus públics
que segons l’informe cobreixi el cost de l’activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar de la següent relació de preus públics:
Mòduls formatius quadrimestrals
Formació bàsica niv. II
Reportatge fotogràfic
Taller de narrativa curta (Aula de lletres)
Taller de veu i prosòdia (Aula de lletres)
Taller d'haikús (Aula de lletres)

Durada
140 h
45 h
12 h
12 h
12 h

Preu
30,00 €
180,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

10.- IPEP
10.1
SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ
DEL
SERVEI
D'OCUPACIÓ
DE
CATALUNYA.CONVOCATÒRIA PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL (AODL) 2014.- Aprovació pròrroga.Vista la sol·licitud Servei d’Ocupació de Catalunya de subvenció per als programes de
suport al desenvolupament local, seguint la base 4 de l’ordre EMO/258/2014, per
pròrroga de la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local.
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Vista la PRP4114/2014, de Junta de Govern Local, d’aprovació del Pla de Treball i
sol·licitud de pròrroga al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vista la resolució positiva del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient G-003/14, de
data 4 de desembre de 2014, notificada el 10 de desembre, d’aprovació de pròrroga
de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per aquesta convocatòria de 2014.
Atès l’informe de data 10 de desembre de 2014 del gerent de l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell que proposa la pròrroga de la contractació de l’AODL Ivonne
Navales Rubio.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga de contractació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local, senyora Ivonne Navales Rubio, grup A2, a jornada completa de 37,5 hores
setmanals, adscrita a l’Oficina del SOMI, de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell, pel període d’1 any, des del 30 de desembre de 2014 al 29 de desembre
de 2015.
Segon.- Notificar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, Servei de
Verificació administrativa i Justificació Econòmica de Girona, Plaça de Pompeu
Fabra,1 – Sra. Lurdes Balló Salas-, a l’Institut de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local, i a Secretaria.

10.2 RENÚNCIA PARADA 1.113 DEL MERCAT SETMANAL.- Aprovació.Vista la instància amb registre d’entrada núm. 16141 de data 9 de desembre de 2014,
presentada per la senyora MARIA CARME ROURA GONZALO, titular de la parada
núm. 1.113 del mercat setmanal amb una superfície de 4 ml, dedicat a la venda de
bijuteria i en la qual manifesta la seva renúncia a l’esmentat lloc de venda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer. – Donar-se per assabentada i conforme en relació a la renúncia del lloc de
venda 1.113.
Segon.- Notificar a la interessada i a la Recaptació Municipal, per als efectes que
correspongui.

11.- PLA DE BARRIS
11.1 ATORGAMENT D'AMPLIACIÓ DE SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE L'EDIFICI DEL CARRER CARRILET NÚM.31 DE PALAFRUGELL
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS
DE REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT D'ELEMENS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
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D'ESPECIAL INTERÈS I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL DE L'ÀMBIT
D'INTERVENCIÓ DEL PLA DE BARRIS LA SAULEDA - CARRER AMPLE.
Aprovació.Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2014 que aprova la
convocatòria per a l'atorgament de les subvencions per part de l'Ajuntament de
Palafrugell per actuacions de rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis
d'especial interès dins del projecte del Pla de Barris.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16271 amb data 11 de desembre
de 2014 presentada per Mohamed Tarek Safri, en representació de la comunitat de
propietaris La Sauleda portal 8, situada al carrer Carrilet 31 amb CIF H17684910.
Vist l'informe de la cap de l'àrea de data 11 de desembre de 2014 favorable a
l'atorgament de la subvenció.
Vist que el cost total de les obres segons el referit informe és de 13.381,12 euros.
D’acord amb les bases reguladores específiques de la convocatòria per a l’atorgament
de les subvencions per part de l’Ajuntament de Palafrugell, per actuacions de
rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis d’especial interès i
amb caràcter excepcional de l’àmbit d’intervenció aprovades per la Junta de Govern
Local de Palafrugell.
Vist l’estat d’execució de les aplicacions pressupostàries previstes en el Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’atorgament de les esmentades
subvencions que que disposa de crèdit adequat i suficient.
A la vista de les anteriors consideracions es proposa que tramiti la proposta
d’atorgament de subvenció per import de fins a 12.043,03 euros a càrrec del crèdit
disponible a nivell de vinculació existent a l’aplicació pressupostària 20.152.78001, a la
Comunitat de Propietaris La Sauleda portal 8, situada al carrer Carrilet 31 amb CIF
H17684910.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'atorgament de subvenció per import de fins a 12.043,03 euros a la
Comunitat de Propietaris La Sauleda portal 8, amb CIF H17684910 a càrrec del crèdit
disponible existent a l'aplicació pressupostària 20.152.78001 i d’acord amb les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions.
Segon.- Ordenar el pagament en el termini d'un mes del 40% de la subvenció
atorgada, d'acord amb els criteris de pagament de les bases aprovades, per import de
4.817,21 euros, els pagaments es realitzaran al número de compte corrent que la
comunitat de propietaris ha obert a tal efecte.

12.- RENDES
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12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ BUILDINGCENTER
D'INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSAR-LA

SAU

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Atès que es comprova que en data 07 de juliol de 2014 es va efectuar un ingrés
indegut en el compte de recaptació per un import de 44,82 Euros a nom de la societat
BUILDINGCENTER SAU.
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 uns deutes amb la
recaptació municipal en concepte d'Execucions Subsidiàries, d'Ibi ( Impost sobre bens
immobles de naturalesa urbana ) i de Taxa per escombraries industrials.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la societat
BUILDINGCENTER SAU , amb NIF núm. A63106157, per import de QUARANTAQUATRE EUROS AMB VUINTANTA-DOS CÈNTIMS ---44,82 €--- en concepte
d'Ingrés indegut.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm.
731.602.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.2 RECLAMACIÓ. VARIS SOL.LICITUD APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA
ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES PER ÚS DIEXALLERIA. 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 punts 1 i 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
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d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import

2014

4464788

FÀBREGA BITLLOCH MIQUEL

44,64 €

2014

4458152

FERRER CUENCA JORDI

44,64 €

2014

4474698

MARTÍNEZ GARCÍA MA PILAR

44,64 €

2014

4455756

OLIVA FABREGAT JOSEP MIQUEL

44,64 €

JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014

29

2014

4453950

RODRÍGUEZ
VICENÇ

ROMERO

JOSEP 44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

12.1.3 RECLAMACIÓ MARTA MORENO RECURS BAIXA REBUT EDUCACIÓ
DESESTIMAR
Vist la instància amb registre d'entrada núm. 15285 de data 18 de novembre de 2014
presentada per la senyora MORENO ARQUE, MARTA, en la qual exposa que es va
apuntar a un curs d'Itàlia però que finalment no el va poder fer per motius de feina i a
l'hora sol·licita que no se li faci pagar el curs.
Vist l'informe emès per l'Àrea d'Educació en data 1 de desembre de 2014, que diu
textualment el següent: “Donat que la senyora Moreno Arque, Marta es va preinscriure
i posteriorment matricular al mòdul quadrimestral d'Itàlia 1 que va començar el passat
30 de setembre de 2014.
Vist que la senyora Moreno Arque, Marta va signar la còpia del full d'autoliquidació
corresponent a la quota de l'esmentat mòdul quadrimestral.
Atès que tot alumne es compromet a pagar el mòdul quan signa els fulls de liquidació
amb l'advertiment que la inscripció nomes es pot cancel·lar en cas de sol·licitar-ho per
escrit abans del 8è dia natural des de l'inici del quadrimestre ( perquè, en aquest cas,
una altra persona podria ocupar la vacant que deixa ).
Vist que no hi cap constància que la senyora Moreno Arqué comuniqués la seva
voluntat de donar-se de baixa i cancel·lar la inscripció.
Atès que aquest mòdul quadrimestral d'Itàlia s'esta duent a terme amb el cost
corresponent.
Informo negativament a la sol·licitud de la senyora Moreno Arque, Marta.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada per la senyora MORENO ARQUE, MARTA,
i per tant ratificar la liquidació núm. 734.210.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.
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12.1.4 RECLAMACIÓ. MONTSERRAT SERRA TEIXIDOR SOL.LICITUD APLICACIÓ
QUOTA REDUÏDA TAXA ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA DEVOLUCIÓ
COMPENSADA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15385 de data 20 de novembre de
2014, presentada per la senyora MONTSERRAT SERRA TEIXIDOR, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques, corresponent a l’immoble situat al carrer Progrés, número 32.
Vist l’article 5è punts 1 i 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)1.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
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.”
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Atès que es comprova que la senyora Montserrat Serra Teixidor manté un deute
pendent amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Exercici Número
pòlissa

Titular

Import

2014

Serra Teixidor Montserrat

44,64 €

4455546

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté la senyora Montserrat Serra Teixidor ( Número rebut 711588) amb la recaptació
municipal.
Quart.- Notificar a la persona interessada, i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

12.1.5 RECLAMACIÓ I A APROVAR EXEMPCIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14196 de data 24 d'octubre de 2014,
presentada pel senyor A G, I, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle amb matrícula 4728-HZR,
atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Atès el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula 4728-HZR, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 27 de juliol de 2012 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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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 posteriors, a nom del senyor A G, I, pel vehicle amb
matrícula 4728-HZR.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat pels
efectes oportuns.

12.1.6 RECLAMACIÓ R I APROVAR EXEMPCIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14225 de data 24 d'octubre de 2014,
presentada pel senyor I N, R, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle amb matrícula 4087-HZT,
atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Atès el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula 4087-HZT, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 05 d'octubre de
2012 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 posteriors, a nom del senyor I N, RL, pel vehicle amb
matrícula 4087-HZT.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat pels
efectes oportuns.

12.1.7 RECLAMACIÓ FRANCESCA VICENT RECURS BAIXA REBUT EDUCACIÓ
DESESTIMAR
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Vist la instància amb registre d'entrada núm. 15349 de data 19 de novembre de 2014
presentada per la senyora VICENT CID, FRANCESCA, en la qual exposa que es va
apuntar a un curs d'Anglès però que per motius de salut no va poder assistir a
l'esmentat curs i a l'hora sol·licita la baixa del rebut núm. 734.169.
Vist l'informe emès per l'Àrea d'Educació en data 1 de desembre de 2014, que diu
textualment el següent: “Vist que la senyora Vicent Cid, Francesca es va matricular al
mòdul quadrimestral d'Anglès oral 1 que s'oferia en horari de matí i que va començar
el passat 29 de setembre de 2014.
Atès que la interessada va signar les còpies dels dos fulls d'autoliquidació
corresponents al pagament fraccionat de la quota de l'esmentat mòdul quadrimestral.
Donat que tot alumne adquireix un compromís en signar els fulls de liquidació amb
l'advertiment que nomes es pot cancel·lar la inscripció en cas de sol·licitar-ho per
escrit abans del 8è dia natural des de l'inici del quadrimestre ( perquè, en aquest cas,
una altra persona podria ocupar la vacant que deixa ).
Atès que la senyora Vicent Cid, Francesca va assistir a algunes classes del curs
d'anglès en qüestió.
Vist que per motius personals/de salut, la interessada ens va demanar aleshores un
canvi de grup: passar al curs d'anglès oral 1 que s'oferia en horari de tarda amb una
altra professora.
Atès que li vam acceptar aquesta demanda de canvi.
Donat que no hi ha cap constància que la senyora Vicent Cid, Francesca comuniqués
la seva voluntat de donar-se de baixa i cancel·lar la inscripció.
Atès que aquest mòdul quadrimestral d'Anglès s'esta duent a terme amb el cost
corresponent.
Informo negativament a la sol·licitud de la senyora Vicent Cid, Francesca .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la petició presentada per la senyora VICENT CID, FRANCESCA,
i per tant ratificar les liquidacions núm. 734.169 i 734.170
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.8 RECLAMACIÓ. ROBERTO GÓMEZ TURÓN SOL.LICITUD BAIXA TAXES
INDUSTRIALS I OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER TANCAMENT ACTIVITAT.
ESTIMACIÓ
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 15212 de data 17 de novembre
del 2014, presentada pel senyor Roberto Gómez Turón com a representant de la
senyora PILAR TURÓN BAGARÍA, en la qual sol.licita l’anul.lació de la Taxa per
recollida Escombraries Industrials i Ocupació de la Via Pública corresponent a
l’activitat dedicada a “ Perruqueria “ situada al carrer Ample, número 13, al.legant
tancament temporal de l’activitat.
Vist el que disposa l’article 14è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’escombraries 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.
Consultat el departament d’activitats es comprova que en data 17 de novembre de
2014, es dona de baixa l’establiment comercial de perruqueria, ubicat al carrer Ample,
número 13.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 27 de novembre de 2014,
el qual diu textualment:
“ Que realitzada comprovació in situ s’acredita que s’ha pogut observar que no existeix
cap mena d’ocupació de la via pública referent a la finca situada al carrer Ample,
número 13, atès que es troba donada de baixa. “
Atès que segons el certificat cadastral de l’immoble situat al carrer Ample, número 13
amb referència cadastral 3606509EG1430N0001IL es comprova que el destí consta
donat l’ús previst de l’immoble no és industrial si no com residencial i garatge.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol.licitud de baixa del padró en concepte per Recollida
Escombraries Industrials i Ocupació Via Pública de l’immoble situat al carrer Ample,
número 13, presentada pel senyor Roberto Gómez Turón com a representant de la
senyora Pilar Turón Bagaría.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria, activitats i Intervenció.

12.1.9 RECLAMACIÓ YOUSSEF EL AMMARTI, DEVOLUCIÓ RECÀRREC PAGAT
EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2014.- Desestimada.Vista la instància número 14731 de data 6 de novembre de 2014 presentada pel
senyor YOUSSEF EL AMMARTI, on sol·licita la devolució del recàrrec pagat del 5% en
el pagament de l'Impost sobre béns immobles de l'any 2014, al·legant que havia
sol·licitat la bonificació per família nombrosa dins el termini de voluntària per fer el
pagament d'aquest impost, i que l'Ajuntament havia respost, desestimant la seva
sol·licitud, en data 4 de setembre.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 9/9/2014, on es desestima la bonificació
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en l'Impost sobre béns immobles de l'any 2014 a nom del senyor EL AMMARTI perquè
no reuneix tots els requisits establerts a les Ordenances Fiscals.
Atès que el fet de sol·licitar una bonificació, en cap cas suspèn l'obligació de pagar el
rebut de l'Impost sobre béns immobles dins el termini de voluntària establert, que la
Junta de Govern Local de 8/4/2014 va aprovar que seria des del dia 1/6/2014 a
l'1/9/14.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a les àrees d’Intervenció i
Recaptació, als efectes oportuns.

12.1.10 RECLAMACIÓ. A A S B APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.794 data 1 de desembre del
2014, presentada pel senyor A A S B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -5205-BMT,
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 vehicle matrícula -5205-BMT, 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 -5205-BMT a nom del senyor A A S B amb efectes de
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l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

12.1.11 RECLAMACIÓ LUCIA HUERTAS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS BAIXA REBUT
Atès que es comprova que en data 28 d'octubre de 2014 és va donar de baixa el rebut
núm. 659094 en concepte d'Ibi ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana )
corresponent a l’any 2014 i a nom de la senyora HUERTAS CARDENAS, LUCIA.
Vist que posteriorment la senyora HUERTAS CARDENAS, LUCIA, va realitzar una
ingrés per import de 111,43 € en data 08 de novembre de 2014, en concepte de
pagament rebut 659.094.
Atès que es comprova que la senyora HUERTAS CARDENAS, LUCIA, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora HUERTAS
CARDENAS, LUCIA, per un import de CENT ONCE EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS----------------111,43 €, en concepte d'Ibi ( Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ).
Segon.- Informar a la interessada que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari
que informi a l'ajuntament del compte bancari on s'haurà de fer efectiva la
transferència.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

12.1.12 RECLAMACIÓ MARIA GASSO TARRÉS, COMPENSACIÓ D'OFICI EN VIA
VOLUNTÀRIA REBUT D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'ANY 2013.Estimada.Vista la instància núm. 15017 presentada el 12 de novembre de 2014 per la senyora
MARIA GASSO TARRÉS, on sol·licita la devolució d'ingressos indeguts i la
compensació d'ofici amb el rebut pendent en concepte d'Impost sobre béns immobles
de l'any 2013, al·legant un error en la notificació d'aquesta liquidació.
Atès que la Gerència del Cadastre va modificar la descripció cadastral de la finca de la
senyora GASSO i en conseqüència el rebut de padró de l'any 2013 es va retornar
mitjançant transferència bancària i es va generar un nou rebut, d'acord amb la nova
valoració i la nova referència cadastral assignada pel Cadastre.
Atès que es comprova que aquesta liquidació es va intentar notificar a una adreça
fiscal incorrecte, quan a l'Ajuntament ja hi constava l'adreça actual.
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Atès que en data 21/7/14 es va publicar al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i en
data 20/8/14 es va donar per notificada.
Atès que en data 15/10/14 es va compensar d'ofici una part d'aquesta liquidació amb
una devolució d'Hisenda a favor de la senyora GASSO, amb recàrrec i interessos
inclosos.
Vistos els articles núm. 72 Compensació a instància de l'obligat tributari i 73
Compensació d'ofici de la Llei General Tributària.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar la sol·licitud
presentada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles de l'any 2013, a favor
de la senyora MARIA GASSO TARRÉS, per un import total de 41,22 euros, d'acord
amb el següent detall:
Núm. Liquidació

Import
pagat

Recàrrec

Interessos

A retornar

668737/2013

187,26

37,45

3,77

41,22

Segon.- Reposar en voluntària la liquidació 668737/13.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada al punt primer amb la liquidació núm.
668737/13, d'acord amb el següent detall:
Núm. Liquidació

Quota

Import Pagat

A compensar

Total
ingressar

668737/2013

235,58

187,26

41,22

7,10

a

Quart.- Notificar a la interessada la carta de pagament per a la liquidació del deute
resultant d'import 7,10 euros.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada i a les àrees d'Intevenció, Recaptació i
Tresoreria.

12.2 NOVES ALTES CADASTRE.- Aprovació.
Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut
per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
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Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel
Cadastre de Girona, compensant els imports pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents pagament a Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es
relacionen:
REBUT

TITULAR

IMPORT

714345

VIVES BALIARDA DAVID

119,46

TOTAL

119,46

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a
l’expedient per un import total a ingressar de 50.048,72 euros de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana (llistat annexa).
Tercer.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria,
comptabilitat i Intervenció als efectes oportuns.

12.3 DEVOLUCIONS INGRESSOS INDEGUTS PER NOVES ALTES CADASTRE.Aprovació.
Vistos els acords corresponents, altes per obra nova i segregacions de l’Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part del
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’han pagat rebuts abans de que el Cadastre aprovés les noves valoracions,
per la qual cosa és procedent la devolució dels imports.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats
erròniament per un import global de 6.294,89 euros . (llistat annexa)
Sregon.-.- Comunicar el present acord als interessats, a la Recaptació Municipal,
Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.

13.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovacio.
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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 71 155 61900

4.229,16

2014 71 155 61900

1.342,37

2014 21 151 64000

2.662,00

2014 21 150 61904

3.417,34

2014 41 331 48907

2.912,00

2014 41 331 22613

4.893,92

2014 41 331 22613

3.025,00

2014 41 331 22613

1.481,08

2014 33 321 22604

480,00

2014 33 321 22604

907,50

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604
2014 33 321 22604

247,50
495,00
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Text lliure
ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
NOU ARMARI ENLLUMENAT PUBLIC
C/CONSOLAT DE MAR(CA004)(AS)
SUMINISTRES JOVI SL. ADQUISICIO
GARLANDES ENLLUMENAT DE NADAL
(IP)
XICOIRA
GALLART
ANDREU.
AIXECAMENT TOPOGRAFIC PS CIPSELA
DE LLAFRANC (UR)
DISTRIBUCIONS LYF VIC SL. RADAR
INFORMATIU VIASIS MINI (PO)
EDICIONS BAIX EMPORDA SL. CRONICA
D'UN ANY 2014 I PREMIS PEIX FREGIT
(CU)
BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA
TECNICA PASTORETS (26 I 28 DE
DESEMBRE 2014 I 4 GENER 2015 (CU)
XICOIRA SALA JAUME. DISSENY LLUM I
SO I COORDINACIO TECNICA ELS
PASTORETS DE PALAFFRUGELL AL TMP.
26-28/12 I 4/1/15 (CU)
FUNDACIO
XARXA
ESPECTACLE
INFANTIL. ESPECTACLE DE FESTA
MAJOR PER ENCARREC CULTURA
20/07/2014 (CU)
ROURA MASFERRER MARIA. TALLER
ESCRIPTURA
LITERARIA
AULA
DE
LLETRES (ED)
JONES
CATHERINE.
CURSOS
DE
FRANCES (A1, A2, B1 I ORAL AVANÇAT
PER ADULTS DESEMBRE 2014 (ED)
HEYMANN ANETTE. CURSOS ALEMANY
(NIVELL 1 I NIVELL 2 PER ADULTS.
DESEMBRE 2014 (ED)
GURB ALONSO OLGA. CURS ITALIA 1 PER
A ADULTS DESEMBRE 2014 (ED)
TITFORD
ADELE
MARIE.
CURSOS
40

2014 33 321 22604

1.732,50

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604

247,50

2014 61 337 22607

2.020,17

2014 33 321 22708
TOTAL RELACIO

924,00
32.007,04

ANGLES ORAL PER A ADULTS MES DE
DESEMBRE DOS VESPRES I TRES
TARDES (ED)
FITZPATRICK ANNE. CURSOS ANGLES
PER A ADULTS NIVELL 1 MATI, 3 TARDA,
4,5 INTERMEDI I AVANÇAT DESEMBRE
2014 (ED)
JAYME POOLE SAMANTHA. CURSOS
ANGLES ORAL TARDA NIVELLS 1 I 2
DESEMBRE 2014 (ED)
ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURALS
IL·LUSIONS. CURS INFORMATICA 2 PER
ADULTS DESEMBRE 2014 (ED)
MUSICS DE GIRONA SCCL. QUATRE
ACTUACIONS TEATRE SOCIAL GRUP
ZOO(I)LOGIC PER ALS CENTRES DE
SECUNDARIA (JO)
MUSICS DE GIRONA SCCL. QUATRE
ACTUACIONS TEATRE SOCIAL GRUP
ZOO(I)LOGIC PER ALS CENTRES DE
SECUNDARIA (JO)

13.2 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/2014/129 per un
import total de 144.661,12 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2014 71 155 21000

8.954,96
3.607,62

2014 33 321 21200

2.991,72

2014 71 313 22110

2.355,62

TOTAL MAKROPLAS
MAKROPLAS SL. ADQUISICIO BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)
MAKROPLAS SL. ADQUISICIO BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)
MAKROPLAS SL. ADQUISICIO BOSSES
ESCOMBRARIES
INDUSTRIALS,
DOMESTIQUES I QUIOSCAN (AS)

43.368,03
JGL2014/50 de 16 de desembre de 2014

TOTAL EULEN OCTUBRE
41

2014 10 336 22700

60,11

2014 10 925 22700

601,10

2014 10 924 22700

360,66

2014 10 924 22710

60,11

2014 11 920 22700

2.892,30

2014 12 934 22700

300,55

2014 20 231 22700

212,21

2014 31 924 22700

60,12

2014 32 430 22700

1.502,75

2014 32 432 22700

1.273,57

2014 33 321 22720

5.261,16

2014 33 321 22730

5.261,16

2014 33 321 22740

5.261,16

2014 33 321 22760

200,38

2014 33 321 22770

2.583,81

2014 33 321 22780

5.264,96

2014 34 321 22700

2.016,20

2014 34 321 22710

2.016,20

2014 44 332 22700

2.052,27

2014 45 331 22700

360,67

2014 46 335 22700

1.412,60

2014 47 332 22700

60,11

2014 47 332 22700

300,55

2014 52 231 22700

657,18
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EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
42

2014 52 234 22710

240,46

2014 61 337 22700

1.051,94

2014 81 130 22700

2.043,74

2014 33 321 22140

7.062,18

2014 21 151 64000

6.207,30

2014 71 162 22710

6.909,37

22.858,91
2014 11 920 63200

22.858,61

2014 11 920 63200

0,30

2014 81 130 20600

7.259,20

2014 21 151 22608

10.000,65

2014 71 165 21000

32.040,52

2014 41 331 48901

8.800,00

TOTAL

EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES EN
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES EN
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES EN
GENERAL OCTUBRE 2014 (AS)
PETROLIS
COSTA
BRAVA
SL.
SUBMINISTRAMENT
GASOIL
CEIP
CARRILET (AS)
BLAZQUEZ GUANTER SLP. PROJECTE DE
REFORÇ DE FONAMENTS I ESTRUCTURA
DE L'EDIFICI ENERGIA DE PALAFRUGELL
(UR)
TALLERES LLIÇA SL. REPARACIO VEHICLE
ESCOMBRA (AS)
TOTAL
SERVEI
INSTAL.LACIONS
TECNIQUES
SERVEI
INSTAL.LACIONS
TECNIQUES.
SUBSTITUCIO
PILONES
DE
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PARADES
MERCAT DIARI (AS)
SERVEI
INSTAL.LACIONS
TECNIQUES.
SUBSTITUCIO
PILONES
DE
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PARADES
MERCAT DIARI (AS)
ALPHANET
SECURITY
SYSTEMS
SL.
CONTROL
I
GESTIO
TRANSIT
PERCENTATGE
SANCIONS
SETEMBRE
2014 C/ VALLS, CHOPITEA CARITAT(PO)
SADUR EXCAVACIONS SL. EXECUCIO
SUBSIDIARIA DESBROSSAMENT SECTOR
PA-2.1 (AJ)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
DE NOVEMBRE 2014
GRUP DE FESTES DE PRIMAVERA. 2a
APORTACIO CONVENI ORGANITZACIO 52
FESTES PRIMAVERA I CARROUSSEL 2014.
JG:25/02/2014

153.461,12

13.3 OBRES.-Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
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Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes
CERTIFICACIONS per un import de 362.375,54 euros.
Aplicació
2014
21
62203
2014
61923
TOTAL

21

núm.

O/2014/130

Import
Text lliure
151
69.656,74 SEITEC SL. CERT.1, OBRA 04/2014, PROJECTE
ADEQ.EDIFICI ENERGIA PER A CENTRE
D'ENSENYAMENTS DE MUSICA.
150 292.718,80 RUBAU TARRES SAU-PERE GIRALT SA,UTE.
CERT.10,
OBRA
14/2009
""URB.SECTOR
INDUSTRIAL SUC.1.12 BRUGUERES II""
362.375,54

13.4 ACTUALITZACIÓ PREUS CONTRACTE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE
RESIDUS UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. Aprovació
Vista la instància 16327 presentada en data pel senyor Miquel Boix i Moradell en
representació d’UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL sol·licitant l’actualització del preu
corresponent al contracte de servei de neteja i rec de la via pública i recollida
d’escombraries.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 21 de març de 2002, en
relació al contracte de neteja i regatge de les vies públiques, neteja de les platges,
neteja dels mercats, recollida d’escombraries i el seu transport que resumidament diu:
- Aprovar el programa de millora del servei de neteja i rec de la via pública i recollida
d’escombraries.
- Fixar el cànon anual en 1.610.744,68 euros (IVA inclòs).
- Prorrogar el contracte fins el 30 de setembre de 2012, (10 anys).
- Establir que la revisió de preus operarà a partir de l’octubre de 2003 mitjançant
l’aplicació de la variació de l’índex de preus al consum (IPC oficial) fixat per l’INE. Per
tant, el primer any de la pròrroga no hi ha revisió de preus (1/10/2002 a 30/9/2003). En
conseqüència la primera pròrroga opera a partir de l’1 d’octubre de 2004 en base a la
variació de l’IPC de setembre de 2003 a setembre de 2004 i d’acord amb els serveis
prestats a data 30 de setembre de 2004.
Vist els acords de Junta de Govern Local de dates 5 d’agost de 2005, 15 de març de
2007, 21 de desembre de 2007 , 31 de desembre de 2008 ,12 de novembre de 2010 ,
27d’octubre de 2011, 15 de novembre de 2012 i 3 de desembre de 2013 pel qual
s’aproven les actualitzacions del preu del contracte.
Atès que es comprova que la variació de l’IPC de setembre 2013 a setembre 2014 ha
estat de -0,2%.
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Atès que es va acordar la reducció a efectuar a partir de l’1 d’abril de 2013 per deduir
la maquinària amortitzada completament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus pel període d’1 d’octubre de 2014 a 30 de
setembre de 2015 d’acord amb la variació de l’IPC de setembre 2013 a setembre 2014
d’acord amb el següent detall:
anuali
tat
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
14/15
Total
14/15

concepte
adjudicaci
ó
ampliació
04
reducció
05
ampliació
07
ampliació
08
ampliació
08
adjudicaci
ó
ampliació
04
ampliació
04
reducció
05
ampliació
07
ampliació
08
ampliació
08
ampliació
08
ampliació
08

escombrada
escorxador
3a brigada
ampliació
mercat
neteja nuclis
cap setmana

escombrada
hidronetej
escorxador
3a brigada
ampliació
mercat
neteja tardes
estiu
neteja neteja
nuclis estiu
neteja nuclis
cap setmana

període
01/10
31/12
01/10
31/12
01/10
31/12
01/10
31/12
01/10
31/12
01/10
31/12
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09
01/01
30/09

coeficient

Cost execució

11%
BI+DG

IVA 10%

1,31173937

444.732,35

48.920,56

49.365,29 543.018,20

1,31173937

9.289,87

1.021,89

1.031,18

11.342,93

1,31173937

-374,14

-41,16

-41,53

-456,83

1,31

26.808,42

2.948,93

2.975,73

32.733,08

1,31173937

11.012,98

1.211,43

1.222,44

13.446,85

1,31173937

9.108,32

1.001,92

1,31173937

1.334.197,06

1.011,02 11.121,26
148.095,8 1.629.054,6
146.761,68 7
1

1,31173937

27.869,61

3.065,66

3.093,53

34.028,79

1,31173937

35.451,40

3.899,65

3.935,10

43.286,15

1,31173937

-1.122,43

-123,47

-124,59

-1.370,49

1,31173937

80.425,27

8.846,78

8.927,20

98.199,25

1,31173937

33.038,94

3.634,28

3.667,32

40.340,54

1,31173937

46.013,20

5.061,45

5.107,46

56.182,11

1,31173937

26.677,59

2.934,53

2.961,21

32.573,33

1,31173937

27.324,97

3.005,75

Total

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.114.682,77

3.033,07 33.363,79
234.729,7 2.582.027,6
232.615,10 9
6

Segon.- Deduir a partir de l’1 d’octubre de 2014 de la facturació mensual del servei
l’import de 16.174,01 euros més IVA corresponent al cost de la maquinària adscrita al
servei i que ha estat amortitzada en la seva totalitat.
Tercer.- Notificar el present acord a UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL

13.5 TRANSFERÈNCIA 2014 PER AMORTITZACIÓ PRÉSTEC I INTERESSOS
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN. Aprovació
Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Privada Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses d’amortització i
interessos corresponent al préstec per a la construcció del nou complex assistencial.
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Atès que en d’acord amb el conveni l’Ajuntament de Palafrugell s’obliga abonar per
import suficient la quantia anual en concepte d’interessos amb antelació al venciment
de l’operació financera.
Vista l’escriptura de contracte de crèdit mercantil signada en data 26 de març de 2007
entre la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran i Dexia Sabadell Banco Local SA, per
import total de 12.500.000,00 d’euros en dos trams amb les següents característiques:
1. Tram A
Import operació
Termini de disposició

4.000.000,00 euros
3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)
Termini de carència
3 anys des de la signatura
Termini d'amortització
Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.
Sistema d'amortizació
Amortització constant
Durada total del contracte
Període màxim 33 anys (3 de carència + 30
d'amortització)
Períodes
de
liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
d'interesos
el període d’amortització
Tipus d'interès
Euribor anual + 0,23 %
Amortitzacions avançades Sense cost.
2. Tram B
Import operació
Termini de disposició

8.500.000,00 euros
3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)
Termini de carència
3 anys des de la signatura
Termini d'amortització
Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.
Sistema d'amortizació
Amortització constant
Durada total del contracte
Període màxim 33 anys (3 de carència + 30
d'amortització)
Períodes
de
liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
d'interesos
el període d’amortització
Tipus d'interès
Tipus fix del 3,08 %. Aquest tipus només variarà en cas
que la diferència entre el Tipus swap a 30 anys i el tipus
swap a 1 any sigui inferior a 0,20 %, en cas que es
donés aquesta situació el tipus aplicable seria el resultat
de la següent fórmula: 3,97%-5*(CMS30Y-CMS1Y)
Amortitzacions avançades Cost de desfer l’opció del derivat al mercat secundari
Atès que es comprova que el total disposat de l’esmentat préstec importa la quantia
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de 10.018.114,02 euros (8.500.000 euros del tram B i 1.518.114,02 euros del tram A).
Atès que en data 26 de maig de 2010 el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran
va prendre l’acord de procedir a l’amortització parcial anticipada del referit crèdit
mercantil per import d’1.518.114,02 euros, que correspon al total disposat del tram A.
Atès que en dates 2 de gener de 2011 , 2 de gener de 2012, 2 de gener de 2013 i 2 de
gener de 2014 es van fer els pagament de la primera, segona tercera i quarta quota
d’amortització per import de 1.133.333,32 euros del tram B.
Atès que el capital pendent d’amortitzar del préstec a data d’avui importa la quantia de
7.366.666,68 euros del tram B.
Atès que es preveu que la liquidació d’interessos i amortització corresponent a
l’anualitat 2014 es carregui en data 2 de gener de 2015, d’acord amb el següent detall:

tram b

Capital
disposat
7.366.666,68

Interessos
230.044,63

Amortització
283.333,33

Vista la disponibilitat pressupostària existent a les partides 51.312.48909
“Transferència Fundació per interessos” i 51.312.78000 “Transferència fundació per
amortització capital”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses per import de 522.225,83 euros a
favor de la Fundació Palafrugell Gent Gran (NIF G17887928) en compliment de
l’establert al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació Privada Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses
d’amortització i interessos corresponent al préstec per a la construcció del nou
complex assistencial , d’acord amb el següent detall:
- a càrrec de la partida 51.312.48909 “Transferència Fundació per interessos”
230.044,63 euros
- a càrrec de la partida 51.312.78000 “Transferència fundació per amortització
capital” 283.333,33 euros
Segon.- Ordenar a la tresoreria que es faci el pagament de l’esmentada despesa
abans del 31 de desembre de 2014 en el compte indisponible que figura a tal

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 XXX.
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