ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23
DE DESEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/51
Dia i hora: 23/12/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- JGL2014/50 Ordinària 16/12/2014.
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- CONTRACTACIÓ
2.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DEL CARRER BAIX
CAMP, A PALAFRUGELL.- Aprovació dels plecs de condicions i inici del
procediment.Vist l’expedient de contractació de projecte de millora urbana del carrer Baix Camp, a
Palafrugell.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment negociat sense publicitat i es
tramita de forma ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de contractació de projecte de millora
urbana del carrer Baix Camp, a Palafrugell, amb un valor estimat de contracte de
93.386,99 euros, sense IVA ( tipus aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 21 1500 61944 “arranjament carrer Baix Camp”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.
Quart.- Convidar a les empreses següents
.
.
.
.

PERE GIRALT SAGRERA, SA, NIF: A-17121849
RUBAU TARRES SAU, NIF: A-17018813
AGLOMERATS GIRONA SA, NIF: A-17207168
GEOCONSTRUCCIONS BEGUR SL, NIF: B-55217582
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2.2 CONTRACTE MENOR, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 32 NÍNXOLS AL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE PALAFRUGELL, FASE 4B.- Renuncia.
Vist que amb data 28 d’octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el
contracte menor de construcció de 32 nínxols al cementiri Municipal de Palafrugell,
fase 4 b, a l'empresa Servicios y Obras Conial, SL.
Vist que l’empresa adjudicatària, Servicios y Obras Conial, SL, presenta instància
número 15964, amb data 3 de desembre de 2014, on presenten la renuncia a la
contractació abans citada, que degut a una reestructuració general interna i que donat
que la seva seu està ubicada a Valencia, han decidit només executar obres a la
Província abans citada.
Vist que la següent proposta més econòmica és la presentada per l'empresa Pere
Giralt Sagrera, SA, pel preu de 38.706,44 euros, sense IVA.
Atès que sol·liciten la renuncia de l’execució del contracte abans esmentat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la renuncia de l’empresa Servicios y Obras Conial, SL del
contracte menor de construcció de 32 nínxols al cementiri Municipal de Palafrugell,
fase 4b.
SEGON.- Adjudicar a l'empresa PERE GIRALT SAGRERA SA, el contracte menor de
construcció de 32 nínxols al cementiri Municipal de Palafrugell, pel preu de 38.706,44
euros

2.3
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
D'UNA
ASSEGURANÇA DE DANYS AL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.- Adjudicació .
En data 25 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, d’una assegurança que cobreixi les pèrdues o danys
materials de patrimoni de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
A la licitació s’han presentat les següents empreses:
. REALE Seguros Generales SA, NIF : A-78520293
. AXA Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, NIF : A-60917978
La mesa de contractació es va reunir amb data 17 de desembre 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
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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 REALE
Seguros Generales SA, NIF: A-78520293.
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 REALE Seguros Generales SA, NIF: A78520293, amb domicili a la Via Augusta, 258 Bxs (08017) BARCELONA, el contracte
per l’assegurança que cobreixi les pèrdues o danys materials de patrimoni de
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, mitjançant procediment obert, per una
prima anual de 10.659,03 euros, taxes i impostos inclosos, amb un descompte de
franquícia general de 500 € i 0 € de descompte de franquícia robatori, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11.9200.22400 “assegurances serveis generals”, d’acord
amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou
a l’annex d’aquest acord, entrant en vigor a partir del dia 1 de gener del 2015.
La taxa aplicable a altes o baixes d'immobles serà del 0,024% sobre el seu valor.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, i al BOP de Girona, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Quart.- 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.
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ANNEX I.- Actes de la mesa

2.4
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
DE
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE (GASOIL C) PER A LES
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.Adjudicació.En data 7 d’octubre 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 de subministrament de combustible (gasoil C) per a les
instal·lacions de calefacció de les dependències municipals, per mitjà de procediment
obert.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona ( núm.197 de data 15
d’octubre de 2014), al BOE ( núm. 999 - 5101406849456 ) i al DOUE ( núm. 2014/S
206-364662 de data 25 d’octubre de 2014) i perfil del contractant en data 27 d’octubre
de 2014, es va presentar oferta per les següents empreses:
-

Societat Catalana de Petrolis SA “PETROCAT”
PETROLIS COSTA BRAVA SL
PetroNIEVES SL

La mesa de contractació es va reunir amb data 25 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.
En data 1 de desembre de 2014 es va reunir novament la mesa per l’obertura del
sobre 2, referent a la part de la oferta objecte de valoració segons els criteris sotmesos
a judici de valor, proposant l’adjudicació a l’empres PetroNIEVES SL.
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
PetroNIEVES SL.
En data 10 de desembre de 2014 es va requerir a l’empresa PetroNIEVES SL, per tal
que presentés la documentació requerida i la liquidació de les despeses d’anuncis, fet
que va realitzar en data 17 de desembre de 2014.
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.
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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 PetroNIEVES SL, amb domicili al carrer Tres
Rieres, 3 Nau 9 PI Magarola Sud (08292) Esparraguera, el contracte de
subministrament de combustible (gasoil C) per a les instal·lacions de calefacció de les
dependències municipals de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant procediment obert,
pel descompte proposat del 7% respecte d'índex del Butlletí Market Observatory and
Statistics de la Comissió Europea, i un termini màxim de subministrament de menys
de 6 hores, des de la comanda, amb càrrec a les aplicacions pressupostaries: 11 920
22103, 33 321 22103, 33 321 22130, 33 321 22140, 33 321 22160 i 52 231 22110,
d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que
s’inclou a l’annex d’aquest acord.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, en el BOE, en el DOUE i al BOP de Girona, als
efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Quart.- 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

3.- ASSESSORIA JURÍDICA
3.1 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I LA
SENYORA ANTÒNIA PAIRÓ SALA. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la senyora
Antònia Pairó Sala, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat de la senyora Antònia Pairó Sala
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.
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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 Antònia Pairó Sala, que comporta una despesa d’import trescents seixanta-sis euros amb sis cèntims (366,06 €), a càrrec de l’aplicació
21.151.61000.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
3.2 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, EL
SENYOR JULIAN MARIA SIMÓ GRAU I LA SENYORA MARIA MONTSERRAT
ARGEMI TURULL.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS PENSIONISTES PER DEMANAR LA
SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE L'ANY 2014.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania en la qual es proposa la
convocatòria de subvencions per tal que els pensionistes puguin demanar la subvenció
de la taxa d’escombraries de l’any 2014.
Vist que aquesta línia de subvencions està prevista en pla estratègic de subvencions
de l’Ajuntament de Palafrugell per l’any 2014.
Vista la previsió de despesa de 8.000 euros a càrrec de l'aplicació 52.231.48000
“Ajudes a famílies”.
Atès que són d’aplicació les següents normes:
- Llei 38/2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant LGS. (La
disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant Reglament de
la LGS. (La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest
Reglament s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic).
- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals,
aprovades per acord de Ple i publicades al BOP.
- Restants normes de dret administratiu.
- Dret privat (supletori).
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per tal que els pensionistes puguin
demanar la subvenció de la taxa d’escombraries de l’any 2014.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regulen la subvenció.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

4.2 ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ TRESC. 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 la Fundació TRESC, per a finançar el projecte:
Servei prelaboral del Baix Empordà.
Atès que l’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que de facto pot
portar a terme l’activitat subvencionable.
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: Fundació TRESC
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell en el projecte:
Servei Prelaboral del Baix Empordà, de la fundació TRESC
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 6.000,00€
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 5.800,00€
IMPORT A JUSTIFICAR: 141.000,00€
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 4,25%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31/03/2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 48907- Subvenció Projectes Socials
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
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que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal del mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat,
d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’ajuntament i que estarà
integrat per:
a) la memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b)El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i de la seva procedència.
c)La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d)Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e)Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f)Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
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.

4.3 ADDENDA AL CONVENI
Aprovació.-

DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS.-

Vist el conveni aprovat per Junta de Govern local el 25 de novembre de 2014, entre
l’Ajuntament de Palafrugell, Càritas Diocesana de Girona, Càritas Parroquial de
Palafrugell i l’Assemblea Local de Creu Roja de Palafrugell, de col·laboració en el
Centre de distribució d’Aliments de Palafrugell .
L'entitat Càrites Diocesana ha manifestat la necessitat d'obtenir una aportació
econòmica addicional pel funcionament del centre, motivada per la demanda ciutadana
que s'ha fet durant tot l'any d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell està en disposició de complementar, de forma
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extraordinària, l’aportació econòmica pactada en el conveni, per tal que el Centre de
Distribució d’Aliments de Palafrugell, es pugui proveir de productes de primera
necessitat que s’han esgotat.
El pressupost municipal té disponibilitat pressuposària suficient per fer front a aquesta
aportació, amb càrrec a l'aplicació 52 231 48902.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació de la subvenció atorgada a Càrites Diocesana per a la
gestió del Centre de Distribució d'Aliments, incrementant el seu import en 12.200
euros. En conseqüència el règim consolidat de la subvenció quedarà en els següents
termes:
1. ENTITAT: Càrites Diocesana
OBJECTE: Regulació de la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell amb el Centre
de Distribució d'Aliments.
SUBVENCIÓ ATORGADA: 36.606,00 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 36.606,00 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de març de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 52 231 48902
Segon.- Aprovar l'addenda al conveni del Centre de Distribució d'Aliments de
Palafrugell, en la qual s'estableix que l'Ajuntament farà una aportació extraordinària de
12.200 euros (dotze mil quatre-cents), amb càrrec a la partida pressupostària 52 231
48902.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

4.4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A
LA GESTIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ MEDIADORA.- Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració, per a l’any 2014, entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per al
funcionament del Servei d’Informació Mediadora.
Atès que ambdues parts reconeixen la necessitat d’impulsar a Catalunya la mediació
com a mètode de resolució de conflictes en l’àmbit familiar i en qualsevol tipus de
qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés
judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les
parts, tal com assenyala l’article 2 relatiu a l’objecte de la mediació de la llei 15/2009,
de mediació en l’àmbit del dret privat.
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Atès que l’Ajuntament de Palafrugell té interès a promoure i difondre la mediació en el
seu àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes
que puguin sorgir entre els ciutadans i ciutadanes del municipi, amb la col·laboració
del Centre de Mediació de dret Privat de Catalunya.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració, per a l’any 2014, entre
l’Ajuntament de Palafrugell i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
per al funcionament del Servei d’Informació Mediadora.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents públics i privats
que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

5.- CULTURA
5.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER A LES REPRESENTACIONS D'ELS PASTORETS 2014/2015.Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza les tradicionals representacions d’Els Pastorets al
TMP-Teatre Municipal de Palafrugell els dies 26 i 28 de desembre de 2014 i 4 de
gener de 2015.
Ateses les necessitats de personal derivades de les esmentades representacions
teatrals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea
de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de les representacions
teatrals d’Els Pastorets.
Treballador
Tècnic 1
Tècnic 2
Auxiliar Ad. 1
Auxiliar Ad. 2
Administrativa

Extra festiva
8
8
3
3

TOTAL
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4
4

3

Cost econòmic
333,96 €
333,96 €
61,80 €
61,80 €
133,77 €
925,29 €
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6.- EDUCACIÓ
6.1 CONDICIONS DE MATRICULACIÓ ALS CURSOS PER A ADULTS QUE
DESENVOLUPA L'ÀREA D'EDUCACIÓ. -Aprovació
Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local estableix, a l'article
25.2m, que la promoció de la cultura és una de les competències dels ajuntaments.
Vist que en l'article 4.1a de la mateixa llei es reconeix als municipis la potestat de
reglamentació i auto-organització.
Atès que l'Àrea d'Educació fa una oferta formativa per a persones adultes que en els
darrers anys ha crescut notablement.
Vist que el nombre de persones inscrites pot superar els 400 per quadrimestre, cosa
que implica un gran volum de gestió i fa necessària una regulació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les Condicions de matriculació als cursos per a adults que desenvolupa l'Àrea
de'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell.

6.2 ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LES AMPES DELS
CENTRES EDUCATIUS DE PALAFRUGELL PER AL CURS 2013-2014.- 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 les AMPES dels centres educatius de Palafrugell per tal de
finançar algunes de les seves activitats:
La subvenció està prevista nominativament el pressupost a l’aplicació pressupostària
següent:
Descripció
Subvencions
escolars

Aplicació
entitats 33.321.48900

Import
12.950 euros

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 la subvenció al següent beneficiari per l'import que
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s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: AMPA de l’Escola de Música de Palafrugell
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Escola Torres Jonama
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014

ENTITAT: AMPA de l’Escola Pi Verd
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Escola Carrilet
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Escola Barceló i Matas
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Escola Vedruna
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
JGL2014/51 de 23 de desembre de 2014
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TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA del Col·legi Sant Jordi
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Institut Frederic Martí Carreras
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Institut Baix Empordà
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA del Centre Prats de la Carrera
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.250 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.250 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.500 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 de desembre de 2014
ENTITAT: AMPA de l’Escola Bressol Els Belluguets
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 450 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 450 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 900 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 50%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30 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
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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€
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 CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ALS CENTRES ESCOLARS CONCERTATS DE
PALAFRUGELL PER AFAVORIR L'ADAPTACIÓ DELS ALUMNES AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 2013-2014.- 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 als centres concertats Vedruna i Sant Jordi per tal de subvencionar
l’escolarització de l’alumnat de NEE d’aquests centres, d’acord al conveni vigent.
La subvenció està prevista nominativament el pressupost a l’aplicació pressupostària
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següent:
Descripció
33.321.48901
33.321.48004

Aplicació
Subvenció incorporació tardana Col·legi Vedruna
Subvenció incorporació tardana Col·legi Sant Jordi

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 subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Fundació Privada Educativa Vedruna Girona
OBJECTE: Escolarització alumnat necessitats educatives especials
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 55.500
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 55.500
IMPORT A JUSTIFICAR: 55.500
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 27 de febrer
BESTRETA: 50%= 27.750 euros
ENTITAT:Arigem Payet Serra SL
OBJECTE: Escolarització alumnat necessitats educatives especials
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 34.300
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 34.300
IMPORT A JUSTIFICAR: 34.300
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 27 de febrer
BESTRETA: 50%= 17.150 euros
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,
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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€
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000€, certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

7.- MEDI AMBIENT
7.1 PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE
CONTROL DE PLAGUES DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Vist el contracte per a la gestió del servei de control de plagues del terme municipal de
Palafrugell, adjudicat definitivament per la Junta de Govern Local, en data de 13 de
març de 2009 a l’empresa Stop Plagues, SL, amb NIF B-17786708.
Atès que la durada del contracte és del 1 de març de 2009 fins al 31 de desembre de
2013, amb possibilitat de pròrroga.
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Atès que en els plecs de clàusules tècniques i administratives per a la contractació del
servei hi consten diferents períodes de pròrroga, essent d’un any el que figura en el
plec de condicions administratives i dos anys el que figura en el plec de condicions
tècniques.
Atès que davant d’aquesta contradicció en la durada de la pròrroga, preval el que
consta en el plec de condicions administratives i en el contracte, essent la data de
finalització dels serveis el dia 31 de desembre del 2014, i per tant cal iniciar un
procediment de contractació dels serveis a partir d’aquesta data.
Atès que es considera necessari iniciar de forma urgent la licitació del nou contracte i,
en aplicació analògica de l’article 235 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals, prorrogar de forma forçosa la prestació del servei fins que un altre es faci
càrrec de la seva prestació, que es preveu el 31 de març de 2015, de tal manera que
la pròrroga forçosa finalitzarà en el moment en què entri en vigor el nou contracte,
sigui quina sigui aquesta data.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte amb Stop Plagues, SL, (NIF B-17786708)
per a la gestió dels serveis de control de plagues del terme municipal de Palafrugell,
fins el 31 de març de 2015 i amb les mateixes condicions econòmiques, amb l'IPC
actualitzat, que en el contracte vigent.
Segon.- La pròrroga finalitzarà en el moment en què entri en vigor el nou contracte.
Tercer.- Notificar el present acord a Stop Plagues, SL.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE REPOSICIÓ DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PALAFRUGELL - FASE VII - Aprovació
Vist el Pla de Seguretat i Salut de la memòria valorada de les obres de reposició de
l'enllumenat públic de Palafrugell – Fase VII redactat per l'empresa ENLLUMENATS
COSTA BRAVA S.L.
Vista l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la memòria valorada de les
obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut i l'acta d'aprovació de la memòria valorada
de les obres de reposició de l'enllumenat públic de Palafrugell – Fase VII.
Segon.- Donar trasllat de l'acord a l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.
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9.- TRESORERIA
9.1 BAIXES RECAPTACIÓ. RELACIÓ NUM. 2/2014.- APROVACIÓ.
Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 2/2014, corresponent a diversos conceptes i exercicis .
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi
de realitzar els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius
indicats al llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de CENT
QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN
CÈNTIMS (145.273,81 €), amb el següent detall:
any
2006
2007
2008
2009
2009

tribut
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica

Import
123,57
128,51
132,36
259,33
137,66

2009
2010
2010
2010
2010
2011

Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana

25,20
35,02
137,66
25,20
409,36
936,10

2011
2011
2011
2012
2012
2012

Impost Vehícles Tracció Mecànica
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Taxa de recollida d'escombraries

255,84
53,60
643,28
6.740,87
321,05
1.634,28
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any
2012
2013
2013
2013

tribut
Taxa ocupació via pública
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica

Import
54,00
14.691,30
1.007,74
782,04

2013
2013
2013
2013
2013
2014

Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Taxa ocupació via pública
Tributs
Impost Béns Immobles Urbana

9,50
208,80
1.400,36
54,00
116,96
78.449,33

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost sobre Béns Immobles Rústega
Impost sobre les Activitats Econòmiques
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai

1.422,79
18,50
4.293,58
5.219,79
142,50
1.975,00

2014 Impost
Béns
(Liquidacions)
2014
2014
2014
2014

Immobles

Taxa de recollida d'escombraries
TAXA ESCORXADOR MUNICIPAL
Taxa ocupació via pública
Tributs

Urbana 2.393,86
8.657,01
66,66
3.288,00
9.023,20

Motius de Baixa:
motiu

import

Gestió Tributària: Recaptació
Gestió Tributària: Rendes

140.875,97
4.397,84

Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

9.2 COMPENSACIÓ DEUTES - PRESCRIPCIÓ DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS NO
PRESSUPOSTARIS.
Havent-se comprovat la vigència temporal de les devolucions d’ingressos que es
troben a la tresoreria municipal (documents compresos per ordre alfabètic de la A a la
Z – (AGUILERA CAELLES, VICENTE – WORLD INMUEBLES HOTELEROS SL) amb
el fí de declarar la prescripció que correspongui pel transcurs del termini legalment
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establert, (acords anteriors al 31/12/2009), en resulten afectats els següents titulars i
pels següents imports :
N. Operació
Nif. tercer
320070004276
320080001397
320080010652 B62305602
320050009512
320080009753
320070008281
320050017788
320080013009
320060015467
320090008066
320050017800
320090008068
320070003556 H17766932
320090005772
320090014022
320050018159
320080009655
320080013008
320050017855
320090010016
320090011428
320050018168
320070008509
320050009204
320090006084
320050017792
320060007148
320060012492

H17906868
A83052407

A17155979

B61312690
B17206293

320070006737
320050017787
320050017790
320050018166
320050018160
320050017791
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Nom tercer
Import
AGUILERA CAELLES VICENTE
0,08
ANSOS ANNE MARIE
10,00
ATLAS PEARLS S.L.
30,70
BARTI CATALA JOAN
0,82
BASACOMA DALMAU MARIA ROSA
0,60
BRULLMANN HELMUT ANNE MARIE
33,21
BURES FABREGUES OLAGUER
233,79
CALIZ CASTRO JOSE MANUEL
53,35
CAPELLA NOGUER MANUEL
13,00
CARRERAS PALLARES JOSEP
32,00
CASAÑAS FREIXAS VICTORIA
1.598,33
CASTELLO PAGES JOAN
9,50
COM. PROP. LA MANXA
4,12
COM.PROP.LA
PASTORA
C
J
MARTINELL
57,50
CORREOS Y TELEGRAFOS
189,83
CORTES ROMERO JOSE MANUEL
5,15
COVISA-TRANCHO MURIEL JAVIER
41,77
CRALJA SA
239,12
CRUZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
15,02
CUENCA CONEJO MARIA DOLORES 100,00
CUENCA CONEJO MARIA DOLORES 100,00
CUXART NOGUES MERCE
4,32
DIAZ GOMEZ YOLANDA
39,67
ELIAS CATHERINE MARIE GUY
607,34
ELSTER ALONSO SAMANTHA
3,00
ESPAI A LA BASE S.L.
121,40
ESTRUCTURAS ZOR SL
15,00
FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL
0,08
FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA
LUIISA
7,90
FERNANDEZ PORCEL JOSE
24,08
FERNANDEZ PORCEL JOSE
213,44
FERRER PRATS SASCHA
36,17
FERRER RUBAU ROSA MARIA
2,96
FONALLERAS CAÑET FRANCISCO
244,04
21

320050017785
320080013013
320060008053 A08431090
320070006715
320090012699
320090010145
320080006879
320070003561
320090003834 B97240766
320060015616
320050017850 B17760026
320050018163
320050017795
320090006096
320060013746
320080011916
320060012986
320050006362
320050008212
320050011798
320050018178
320060002240
320060006174
320060011643
320060013747
320060015184
320060015602
320070003196
320070003224
320070005579
320070008508
320070008749
320080006054
320050017796
320070005204
320070002915
320090005770
320050017797

B62400228

B55053714
B59730333

B62688460
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FRANCISCO ALONSO ROBLES
38,47
GALTHIE PATRICE
16,37
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
0,12
GERONES SIERRA JOSEP
60,88
GIL MONTES FERNANDO
3,50
GIRBAL DALMAU JOSEPA
4,36
GODARD HENRI
156,52
GRANDE JIMENEZ IVAN
2,81
GRUPO MEDISALUD TV SL
145,40
GUIU ALAIN GABRIEL
30,00
INMO KADI 2004 SL
60,10
INSS-BURGAYA
MAYDEU
GUMERSINDO
7,07
INVERSIONES Y REHABILITACIONES
LEO
183,15
JOAN GUISSET PAIRO
65,21
JOU GRATACOS LLUIS
241,12
JOZURC SERVEIS S.L.
87,47
JUMAFA TRES SL
71,55
LA TRESORERA
39,38
LA TRESORERA
1,00
LA TRESORERA
96,00
LA TRESORERA
25,40
LA TRESORERA
18,03
LA TRESORERA
43,89
LA TRESORERA
6,90
LA TRESORERA
42,50
LA TRESORERA
9,01
LA TRESORERA
14,60
LA TRESORERA
33,06
LA TRESORERA
33,06
LA TRESORERA
63,92
LA TRESORERA
18,81
LA TRESORERA
35,90
LA TRESORERA
9,10
LOFTS MARINERS S.L.
218,75
LUNA GARCIA OSCAR
54,11
MAGRANS GARCIA ANTONIA
30,00
MARTINEZ AGUSTI DAVID
137,66
MASALLE BAINARD CARLES
277,46
22

320080005216
320050018165
320090008067
320070006273
320060013938
320070010914
320080008429
320090010235
320060006941
320080013012
320050018162
320050013078
320080013011
320050017839
320050018167
320080013010
320080004192
320080010651
320070005202
320090008070
320070004277
320050018164
320050017793
320070010915
320050017849
320090002344
320050018140
320050017799

B17137118

B17831827

B63383582

J17423401

320050018161
320060012496
320090002342
320050011844
320060014267
320090010236
320060015391
320090002182
320050005872
320060013937
320060015393
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MASCA MOTOR SL
62,70
MCDONALD ROBINSON RICHARD
6,47
MORENTE JIMENEZ LEONIDAS
81,14
PACHON SERRANO SEBASTIANA
26,40
PAEPE DE RENE LOUIS
2,00
PAEPE DE RENE LOUIS
1,01
PAEPE DE RENE LOUIS
1,76
PELING BREIG JULIANA
683,92
PEREZ HERNANDEZ DOLORES
517,70
PEREZ HERNANDEZ DOLORES
6,81
POCH GAFAROT CARMEN
11,86
PROTELEC EMPORDA SL
97,21
RAYNER PAUL
3,00
RECAPTADOR MUNICIPAL
30,00
RECHES GARCIA FRANCESC
17,60
REYES CORTES JOSEFA MANUELA
34,56
RIBAS SALVADO MARCELA
3,19
RODA LLUNA IMMOBILIARIA SL
398,86
RODRIGUEZ ESLAVA M.ANGEL
30,00
ROMERO TRAVE ANGELES
72,00
ROTLLAN RAIG JOAN
1,60
RUZ SANCHEZ MANUEL
2,79
SAGRERA PUIGMAL CARLES
44,35
SAINZ CROS MARTA
4,48
SAIS S C
15,00
SALA FUNALLERAS MARIA ROSA
3,00
SALAT PASTOR SALVADOR
43,20
SALVA TURRO ROSA
553,58
SANCHEZ
HERNANDEZ
JOSE
CARMELO
8,24
SANCHEZ LOPEZ JOAQUIM
1,00
SASTRE PASCUAL JOSE
7,54
SERRA BARTRA AGUSTI
4,99
SIMON ALIAGA JUAN
265,36
SOGORB RAMALLO, MANUEL
3.493,40
SOLA ESCARRA JOAN
19,64
SOLES CAPDEVILA MARIA
12,00
TEIXIDOR DE LA TORRE GERARD
0,76
TEIXIDOR DE LA TORRE GERARD
7,27
TERRADAS RIULAS ISIDORO
1,58
23

320090009404
320070006419 B63958565
320060012487
320060007515
320050018008
320090005771
320070005201
320090008069 B62642863

TERRADES SABAT NARCISO
86,94
TNIMKSA SL
1,76
TREMOLEDA CERVELLO PEDRO
1,90
TRIAS CALDERON JUAN LUIS
72,63
UNGE MULA JAUME
195,97
VAQUERO ROMERO JULIAN
9,50
VERDAGUER MASLLORENS CARLOS
MARIA
7,90
WORLD INMUEBLES HOTELEROS SL 60,00
TOTAL
13.484,50

Vist el requeriment del recaptador municipal de data 17/12/2014 sol.liciant que es
procedeixi a la retenció de pagaments i compensació d’ofici respecte als
deutors/creditors que es relacionen a continuació :

NIF

H17906868
A17155979

B55053714

B17831827

IMPORT
DEUTOR
CONCEPTES/EXERCICIS DEUTE
ANSOS ANNE MARIE
IBI 2013-14
2.177,30
CALIZ
CASTRO
JOSE IVTM 2009, IBI 2011,
429,42
MANUEL
COSTES
COM.PROP.LA PASTORA C J
GUALS 2014
63,25
MARTINELL
CRALJA SA
IBI 2011 A 2014, COSTES 4.696,79
CUENCA CONEJO MARIA IAE 2000-02, IVTM 20031.969,29
DOLORES
09, COSTES
ELSTER ALONSO SAMANTHA IBI 2013-14, IVTM 2014
883,54
FERRER
RUBAU
ROSA
IVTM 2011 i 2013
804,64
MARIA
FRANCISCO
ALONSO IVTM, GUALS i IBI 20133.531,64
ROBLES
2014
IBI 2012-14, IVTM 201314, OVP 2013, IIVT 2014, 18.769,72
JOZURC SERVEIS S.L.
COSTES
IIVT 2006, IVTM 2007-14,
LUNA GARCIA OSCAR
COSTES
3.411,02
POCH GAFAROT CARMEN
IBI 2013-14, COSTES
103,33
PROTELEC EMPORDA SL
IBI i TAXES 2014
151,15
RAYNER PAUL
IBI 2014
1.088,75
SALA FUNALLERAS MARIA
ROSA
CEM. 2013-14
22,50
IBI 2009, IIVT 2008-09,
SALVA TURRO ROSA
COSTES
4.239,72
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SANCHEZ HERNANDEZ JOSE IVTM 2009-14, IBI 2014,
CARMELO
COSTES
2.963,20
VAQUERO ROMERO JULIAN IBI 2014
1.118,36
Vista la legislació aplicable en matèria de compensació i prescripció de drets i
obligacions de les Hisendes Públiques, a saber :
1.- COMPENSACIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Tributària art. 71 i 73.
R.D. 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglamento General de
Recaudación (RGR) art. 55, 58 i 59.
2.- PRESCRIPCIÓ :
Llei 58/2003, 17 desembre, General Triburària, art. 66 d) en relació a l’art. 67 aprt. 1
paràgraf últim i següents.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
1r.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels contribuents
següents, amb els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com
s’exposa a continuació :

NIF.

DEUTOR

CONCEPTE

DEUTE

ANSOS ANNE MARIE

IBI 2013-14

CALIZ CASTRO JOSE MANUEL

IVTM 2009, IBI 2011,
429,42
COSTES

COMPENSAT PRESCRIT

2.177,30 10,00

0,00

53,35

H17906868

COM.PROP.LA
MARTINELL

A17155979

CRALJA SA

PASTORA

C

J
57,50

0,00

239,12

0,00

100,00

0,00

IBI 2013-14, IVTM 2014 883,54

3,00

0,00

FERRER RUBAU ROSA MARIA

IVTM 2011 i 2013

804,64

2,96

0,00

FRANCISCO ALONSO ROBLES

IVTM, GUALS
2013-2014

3.531,64

38,47

0,00

87,47

0,00

JOZURC SERVEIS S.L.

IBI
2012-14,
IVTM
2013-14, OVP 2013,
18.769,72
IIVT 2014, COSTES

LUNA GARCIA OSCAR

IIVT 2006, IVTM 2007- 3.411,02

CUENCA
DOLORES

GUALS 2014
IBI 2011
COSTES

CONEJO
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63,25
A

2014,

4.696,79

MARIA IAE 2000-02, IVTM
1.969,29
2003-09, COSTES

ELSTER ALONSO SAMANTHA

B55053714

0,00

i

IBI

25

14, COSTES
POCH GAFAROT CARMEN
B17831827

IBI 2013-14, COSTES

103,33

54,11

0,00

11,86

0,00

PROTELEC EMPORDA SL

IBI i TAXES 2014

151,15

97,21

0,00

RAYNER PAUL

IBI 2014

1.088,75

3,00

0,00

SALA FUNALLERAS MARIA ROSA

CEM. 2013-14

22,50

3,00

0,00

SALVA TURRO ROSA

IBI 2009, IIVT 2008-09,
COSTES
4.239,72

553,58

0,00

SANCHEZ
CARMELO

HERNANDEZ

VAQUERO ROMERO JULIAN

TOTALS :

JOSE IVTM
2009-14,
2014, COSTES
IBI 2014

IBI
2.963,20

8,24

0,00

1.118,36

9,50

0,00

46.423,62

1.332,37

0,00

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a
la Tresoreria municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps senyalat i
computat segons la Llei i, que es relacionen a continuació :
N. Operació
320070004276
320080010652
320050009512
320080009753
320070008281
320050017788
320060015467
320090008066
320050017800
320090008068
320070003556
320090014022
320050018159
320080009655
320050017855
320090010016
320050018168
320070008509
320050009204
320050017792
320060007148
320060012492

Nif. tercer
B62305602

H17766932
A83052407

B61312690
B17206293

320070006737
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Nom tercer
Import
AGUILERA CAELLES VICENTE
0,08
ATLAS PEARLS S.L.
30,70
BARTI CATALA JOAN
0,82
BASACOMA DALMAU MARIA ROSA
0,60
BRULLMANN HELMUT ANNE MARIE
33,21
BURES FABREGUES OLAGUER
233,79
CAPELLA NOGUER MANUEL
13,00
CARRERAS PALLARES JOSEP
32,00
CASAÑAS FREIXAS VICTORIA
1.598,33
CASTELLO PAGES JOAN
9,50
COM. PROP. LA MANXA
4,12
CORREOS Y TELEGRAFOS
189,83
CORTES ROMERO JOSE MANUEL
5,15
COVISA-TRANCHO MURIEL JAVIER
41,77
CRUZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
15,02
CUENCA CONEJO MARIA DOLORES
100,00
CUXART NOGUES MERCE
4,32
DIAZ GOMEZ YOLANDA
39,67
ELIAS CATHERINE MARIE GUY
607,34
ESPAI A LA BASE S.L.
121,40
ESTRUCTURAS ZOR SL
15,00
FERNANDEZ FERNANDEZ RAFAEL
0,08
FERNANDEZ
HERNANDEZ
MARIA
LUIISA
7,90
26

320050017787
320050017790
320050018166
320050017791
320080013013
320060008053
320070006715
320090012699
320090010145
320080006879
320070003561
320090003834
320060015616
320050017850
320050018163
320050017795
320090006096
320060013746
320060012986
320050006362
320050008212
320050011798
320050018178
320060002240
320060006174
320060011643
320060013747
320060015184
320060015602
320070003196
320070003224
320070005579
320070008508
320070008749
320080006054
320050017796
320070002915
320090005770
320050017797

A08431090

B97240766
B17760026

B62400228

B59730333

B62688460
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FERNANDEZ PORCEL JOSE
24,08
FERNANDEZ PORCEL JOSE
213,44
FERRER PRATS SASCHA
36,17
FONALLERAS CAÑET FRANCISCO
244,04
GALTHIE PATRICE
16,37
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
0,12
GERONES SIERRA JOSEP
60,88
GIL MONTES FERNANDO
3,50
GIRBAL DALMAU JOSEPA
4,36
GODARD HENRI
156,52
GRANDE JIMENEZ IVAN
2,81
GRUPO MEDISALUD TV SL
145,40
GUIU ALAIN GABRIEL
30,00
INMO KADI 2004 SL
60,10
INSS-BURGAYA MAYDEU GUMERSINDO 7,07
INVERSIONES Y REHABILITACIONES
LEO
183,15
JOAN GUISSET PAIRO
65,21
JOU GRATACOS LLUIS
241,12
JUMAFA TRES SL
71,55
LA TRESORERA
39,38
LA TRESORERA
1,00
LA TRESORERA
96,00
LA TRESORERA
25,40
LA TRESORERA
18,03
LA TRESORERA
43,89
LA TRESORERA
6,90
LA TRESORERA
42,50
LA TRESORERA
9,01
LA TRESORERA
14,60
LA TRESORERA
33,06
LA TRESORERA
33,06
LA TRESORERA
63,92
LA TRESORERA
18,81
LA TRESORERA
35,90
LA TRESORERA
9,10
LOFTS MARINERS S.L.
218,75
MAGRANS GARCIA ANTONIA
30,00
MARTINEZ AGUSTI DAVID
137,66
MASALLE BAINARD CARLES
277,46
27

320080005216
320050018165
320090008067
320070006273
320060013938
320070010914
320080008429
320090010235
320060006941
320080013012
320050017839
320050018167
320080013010
320080004192
320080010651
320070005202
320090008070
320070004277
320050018164
320050017793
320070010915
320050017849
320050018140
320060012496
320090002342
320050011844
320060014267
320090010236
320060015391
320090002182
320050005872
320060013937
320060015393
320090009404
320070006419
320060012487
320060007515
320050018008

B17137118

B63383582

J17423401

B63958565

320070005201
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MASCA MOTOR SL
62,70
MCDONALD ROBINSON RICHARD
6,47
MORENTE JIMENEZ LEONIDAS
81,14
PACHON SERRANO SEBASTIANA
26,40
PAEPE DE RENE LOUIS
2,00
PAEPE DE RENE LOUIS
1,01
PAEPE DE RENE LOUIS
1,76
PELING BREIG JULIANA
683,92
PEREZ HERNANDEZ DOLORES
517,70
PEREZ HERNANDEZ DOLORES
6,81
RECAPTADOR MUNICIPAL
30,00
RECHES GARCIA FRANCESC
17,60
REYES CORTES JOSEFA MANUELA
34,56
RIBAS SALVADO MARCELA
3,19
RODA LLUNA IMMOBILIARIA SL
398,86
RODRIGUEZ ESLAVA M.ANGEL
30,00
ROMERO TRAVE ANGELES
72,00
ROTLLAN RAIG JOAN
1,60
RUZ SANCHEZ MANUEL
2,79
SAGRERA PUIGMAL CARLES
44,35
SAINZ CROS MARTA
4,48
SAIS S C
15,00
SALAT PASTOR SALVADOR
43,20
SANCHEZ LOPEZ JOAQUIM
1,00
SASTRE PASCUAL JOSE
7,54
SERRA BARTRA AGUSTI
4,99
SIMON ALIAGA JUAN
265,36
SOGORB RAMALLO, MANUEL
3.493,40
SOLA ESCARRA JOAN
19,64
SOLES CAPDEVILA MARIA
12,00
TEIXIDOR DE LA TORRE GERARD
0,76
TEIXIDOR DE LA TORRE GERARD
7,27
TERRADAS RIULAS ISIDORO
1,58
TERRADES SABAT NARCISO
86,94
TNIMKSA SL
1,76
TREMOLEDA CERVELLO PEDRO
1,90
TRIAS CALDERON JUAN LUIS
72,63
UNGE MULA JAUME
195,97
VERDAGUER MASLLORENS CARLOS
MARIA
7,90
28

320090008069

B62642863

WORLD INMUEBLES HOTELEROS SL
TOTAL

60,00
12.152,13

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a
ells, en compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).
4rt.- Notificar aquest acord al Server d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ ANTONIO CAPILLA BUENO. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ
TAXES ESCOMBRARIES REBUTS SOREA 2013/04 I 2014/01. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 4 d’agost de 2014, , a nom del Sr. ANTONIO CAPILLA
BUENO, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua, amb núm. de pòlissa 8789103, al·legant que la facturació correspon al terme
municipal de Regencós i no li correspon pagar les taxes d’escombraries.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 4 d'Agost a nom del sr. Antonio
Capilla Bueno del camí de sota els arbres nº1 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2013/04 i 2014/01
al·legant que el seu subministrament pertany a Regencós i s’està facturant
indegudament el concepte de brosses a Palafrugell.
Els informem que tot i que aquesta finca pertany a Regencós, el subministrament
d’aigua es fa des de Palafrugell, pel què el consum s’ha de pagar a aquest últim
municipi, és a dir, que les facturacions s’emeten correctament en concepte d'aigua, pel
què fa a les escombraries es cobren indegudament ja que es deuen liquidar al T.M.
De Regencós, per tant, procedim a fer el càlcul que correspondria a les nova liquidació
dels períodes establerts.
Anteriorment ja s'havien modificat els rebuts anteriors 2012/03 a 2013/03.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
Procedim a fer els càlculs degudament corregits:
IMPORT
PÒLISSA PERÍODE ERRÒNI
8789103
2013/04
86,71
8789103
2014/01
86,54
DIFERÈNCIA A RETORNAR
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IMPORT
CORRECTE
49,51
49,34

DIFERÈNCIA A
RETORNAR
37,20 €
37,20 €
74,40 €
29

En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques del període
2013/04 al 2014/01, per un import total de 74,40 euros, els quals seran ingressats en
el compte corrent de l’ interessat.
Segon.- Notificar el present acord a la interessat.

10.1.2 RECLAMACIÓ. F M M APROVACIÓ EXEMPCIÓ INGRESSOS INDEGUTS
IVTM PER MINUSVALIDESA, COMPENSACIÓ DEUTE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 16372 data 12 de desembre del
2014, presentada pel senyor F M M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-3231-BB,
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 GI-3231-BB, reuneix
els requisits per a l’exempció.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor F M M manté un deute pendent amb la recaptació
municipal.
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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 pel vehicle matrícula GI-3231-BB a nom del senyor F M M amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor F M M, tal com
segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import
principal

Recàrrec Total a retornar

2014

680051

GI-3231-BB

218,48 €

21,85 €

240,33 €

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor F M M amb la recaptació municipal (números rebuts 611724/2649070).
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.3 RECLAMACIÓ INVERSIONES, RENTAS E INMUEBLES S.L. SOL·LICITUD
REVISIÓ LIQUIDACIONS AIGUA 2014/02 I 2014/03 PER FUITA. NOVES
LIQUIDACIONS. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 18 de novembre de 2014 a nom de INVERSIONES, RENTAS
E INMUEBLES S.L. amb NIF B59743377, representat per GRUP ESCRIVÁ
INTERIORS, JUAN CARLOS ESRIVÁ IVARS, sol·licitant la revisió de les liquidacions
en concepte de subministrament d’aigua 2014/02 i 2014/03, amb núm. de pòlissa
4470368, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe
de data 18 de Novembre de 2014 a nom
de Juan Carlos Escrivá Ivars en representació de nom de INVERSIONES, RENTAS E
INMUEBLES S.L. amb NIF B59743377, del Pr. Puig Rumí 10000 de Tamariu,,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels
períodes 2014/04 i 2014/03 al·legant que l'excés de consum és degut a una fuita
d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu

“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
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representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
Aquesta mesura excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’una vegada
en un perìode de dos anys.
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2014/01 i
2014/02 per fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2014/03”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos per fuita i en conseqüència retornar l’
import total de 2.151,39 euros d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4470368
PERÍODE
2014/02

CONSUM FACTURAT
3.356,07

CONSUM CORRECTE
1.204,68

Segon. Donar de baixa la liquidació en concepte de consum facturat per
subministrament d’aigua que consta pendent de pagament i aprovar una nova
liquidació per fuita, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4470368
PERÍODE
2014/03

CONSUM FACTURAT
8.908,26
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Tercer.- La diferència entre la devolució esmentada en l’apartat primer per import de
2.151,39 euros i l’ingrés corresponent a la nova liquidació que figura pendent de
pagament per import de 3.461,35 euros, dóna un resultat per import de 1.309,96
euros que s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.4 RECLAMACIÓ. VARIS. APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)1.Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
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
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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

4458424

BERENGÜÍ
FRANCESC XAVIER

2014

4468629

COMELLAS
JOSEP

2014

4465765

LÓPEZ
FRANCISCO

2014

4472429

MITJÀ GALCERAN MARTA

44,64 €

2014

4471367

PRATS OLIVERAS JOSEP MA

44,64 €

2014

4468797

XICOIRA SALA ALBA

44,64 €

TORRES 44,64 €

FRANQUESA 44,64 €
GONZÁLEZ 44,64 €

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

10.1.5 RECLAMACIÓ. DAVID SERRANO ACUÑA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS EN CONCEPTE TAXA PER ENTRADA VEHICLES. ESTIMACIÓ
Vist el rebut pagat número 725068 aportat pel senyor David Serrano Acuña, en
concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles corresponent a l’exercici 2014 de
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l’immoble situat al carrer Terra Alta, número 19, sol.licitant la revisió de l’esmentat
rebut, al.legant que considera excessiu l’import aplicat.
Atès l’informe emès per Serveis Tècnics on s’informa que al garatge situat al carrer
Terra Alta, número 19 de Tamariu té una amplada de pas de 4,50 metres hi ha una
capacitat d’estacionament per a 3 vehicles.
Vist l’article 8è punts 2.1 i 2.2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada
de Vehicles, el qual diu textualment :
• 1.La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
• carrer de 1a categoria
• 2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
• a2) Fins a quatre metres lineals amb placa de gual ......................60,00
• b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa de gual .................15,00
• 2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3 vehicles
• a2) Fins a quatre metres lineals amb placa de gual .....................106,40
• b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa de gual ..................23,00
Atès que es comprova que ha meritat com un pas de 5 metres lineals amb capacitat
per a més de 3 vehicles, en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles per
l’immoble situat al carrer Terra Alta, número 19 quan hauria de ser una entrada de 5
metres lineals amb capacitat fins a 3 vehicles.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor senyor David
Serrano Acuña tal com segueix a continuació:
Exercici Número
rebut

Objecte Tributari

Import pagat Import
correcte

Total
retornar

2014

C. Terra Alta, 19

133,00 €

58,00 €

725068

75,00 €

a

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i al departament de
tresoreria i d’intervenció.

10.1.6 RECLAMACIÓ. JOSÉ ANDRÉS VIDAL
BONIFICACIÓ VEHICLE HISTÒRIC. ESTIMACIÓ

GRASES.

APROVACIÓ

Vista instància amb número de registre d’entrada 16348 de data 12 de desembre del
2014, presentada pel senyor JOSÉ ANDRÉS VIDAL GRASES en la qual sol.licita la
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bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle
matrícula T-2874-Z, al.legant que té una antiguitat de 30 anys.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula T-2874-Z, reuneix els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica del vehicle matrícula T-2874-Z a nom del senyor José Antonio Vidal Grases
amb efectes de l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

10.1.7 RECLAMACIÓ. MARIA DOLORES LONGO GARCIA. COMPENSACIÓ
DEUTE AMB SUBVENCIÓ APROVADA JGL DATA 9 DESEMBRE 2014.
Atès que es comprova que en data 9 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local
va aprovar la subvenció a nom de la senyora Maria Dolores Longo Garcia, en
concepte de la Taxa d’escombraries corresponent a l‘ exercici 2013 per import de
148,80€.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la senyora Maria Dolores Longo Garcia manté deutes
pendents amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer de la Junta de Govern
Local de data 9 de desembre de 2014 ( número de rebuts 737683-540515) amb el
deute que manté la senyora Maria Dolores Longo Garcia amb la recaptació municipal.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

10.1.8 RECLAMACIÓ. PRIMITIVA JORDAN RODRÍGUEZ. COMPENSACIÓ DEUTE
AMB SUBVENCIÓ APROVADA JGL DATA 9 DESEMBRE 2014.
Atès que es comprova que en data 9 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local
va aprovar la subvenció a nom de la senyora Primitiva Jordan Rodríguez, en
concepte de la Taxa d’escombraries corresponent a l‘ exercici 2013 per import de
148,80€.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la senyora Primitiva Jordan Rodríguez manté deutes
pendents amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer de la Junta de Govern
Local de data 9 de desembre de 2014 ( números de rebuts 368311/4-524028) amb el
deute que manté la senyora Primitiva Jordan Rodríguez amb la recaptació municipal.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

10.1.9 RECLAMACIÓ JORDI BECH FRIGOLA. SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA PERÍODES 2014/01 I 2014/02 PER FUITA. DEVOLUCIÓ. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 11206 de data 21
d’agost de 2014 presentada pel Sr. JORDI BECH FRIGOLA, representat per ASSER
ROVIRA SL amb NIF B17739087 sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d’aigua 2014/01 I 2014/02, amb núm. de pòlissa 8711085, al·legant
fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe a nom de JORDI BECH FRIGOLA, del Cr. De
Pals nº 27 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua dels períodes 2014/01 i 2014/02 al·legant que l'excés de
consum és degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
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Vist l´article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu

“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
De forma general no s’acceptarà una rectificació per fuita en els següents casos:
-

Si la fuita és deguda en una cisterna del WC d’un habitatge habitual.
Si el consum reclamat supera l’habitual (mateix període anys anteriors) en un
percentatge inferior al 20%

En aquest cas i segons la factura aportada pel client sembla una fuita en un WC tot i
que no s'ha pogut contactar amb el client per saber si es tracta d'una segona
residència.
Aquesta mesura excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’una vegada
en un període de dos anys.
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2014/01 i
2014/02 per fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució i en conseqüència retornar l’ import total de 954,51
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euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i la nova liquidació, els
quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 8711085
PERÍODE

CONSUM REAL

2014/01
635,53
2014/02
831,40
TOTAL..........................

NOVA
LIQUIDACIÓ
PER FUITA
233,55
278,87

DIFERÈNCIA
A RETORNAR
401,98
552,53
954,51

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

10.1.10 RECLAMACIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS CAP DE PLANES.
SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ AIGUA PERÍODE 2014/02. DEVOLUCIÓ.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 13863 de data 17
d’octubre de 2014 presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS CAP DE
PLANES, amb NIF H17345554, representada pel Sr. MIQUEL ESTEBA ZURBRÜGG,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2014/02,
amb núm. de pòlissa 4463215, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la sol·licitud d'informe de data 22 d'octubre de 2014 a nom de
COMUNITAT DE PROPIETARIS CAP DE PLANES, amb N.I.F.: H17345554, i en la
seva representació el Sr. MIQUEL ESTEVA ZURBRUGG, sol·licitant la revisió de la
liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2014/02 del carrer La
Miranda núm. 9 de Calella de Palafrugell, al·legant que l'excés de consum és degut a
una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l´article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu

“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
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- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
Aquesta mesura excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’una vegada
en un període de dos anys.
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponents al trimestre 2014/02 per
fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos i en conseqüència retornar l’ import total
de 82,39 euros, corresponents a la diferència entre el consum facturat i ja pagat i el
consum correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat,
d’acord amb el següent detall:
PERÍODE
2014/02

CONSUM FACTURAT
186,02

CONSUM CORRECTE
103,63

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

10.1.11 RECLAMACIÓ. X V
MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ

R.

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 15363 data 20 de novembre del
2014, presentada pel senyor X V R, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -1974-HSC,
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
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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 -1974-HSC, 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 -1974-HSC a nom del senyor X V R amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.2 REVISIÓ CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE TANATORI MUNICIPAL. Aprovació.Vist el pacte quart del contracte administratiu per a la construcció i ulterior explotació
d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE
POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, en data 15 de març
de 2004, el qual estableix que l’empresa pagarà un cànon fix anual d’import 6.495,00
€ (revisables cada any en funció de l’IPC) abans del 30 d’abril de cada any.
Atès que la darrera revisió que consta del canon fix aprovada correspon al període de
15 de març de 2013 a 15 de març de 2014 per un import de 8.184,51 € d’acord amb la
variació de l’IPC corresponent al període de marc de 2012 a març de 2013 .
Atès que es comprova que la variació de l’IPC pel període de març 2013 a març de
2014 ha estat del -0,1%.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions el canon fix pel període de 15 de
març de 2014 a 15 de març de 2015 importa una quantia de 8.102,66 euros.
Atès que el pacte quart també estableix que a partir del cinquè any d’explotació
s’haurà de pagar també un cànon variable per cada sala de vetlla contractada, per un
preu de 30 €, que seran revisables d’acord amb l’IPC INE des del primer any de
l’adjudicació.
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Atès que el decè any d’explotació correspon al període entre el mes de març de 2013 i
el mes de març de 2014, i el preu actualitzat per vetlla d’aquest període ha estat de
37,47 euros , resultant un total de cànon variable d’import 9.779,67 euros, segons les
dades facilitades per l’empresa concessionària , d’acord amb el següent detall:

Variació IPC
març 04 a març
05
març 05 a març
06
març 06 a març
07
març 07 a març
08
Març 08 a març
09
Març 09 a març
10
Març 10 a març
11
Març 11 a març
12
Març 12 a març
13

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

cànon
actualitzat
març 05 a
06
març 06 a
07
març 07 a
08
març 08 a
09
Març 09 a
10
Març 10 a
11
Març 11 a
12
Març 12 a
13
Març 13 a
14

variable
març
31,02
març
32,23
març

Total
33,04 vetlles

Cànon
variable

34,52 287

9.907,85 €

34,18 288

9.843,84 €

34,66 183

6.342,51 €

35,91 200

7.182,00 €

36,59 156

5.708,40 €

37,47 261

9.779,67 €

març
març
març
març
març
març

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del cànon fix anual corresponent al contracte
administratiu per a la construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de
superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i
l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2014 a 15 de març
de 2015 resultant un import a ingressar de 8.102,66 €.
Segon.- Aprovar el cànon variable corresponent al contracte administratiu per a la
construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat
entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2013 a 15 de març de 2014 resultant un
import a ingressar de 9.779,67 €.
Tercer.- Informar a l’interessat que la liquidació s’haurà de fer efectiva una vegada es
notifiqui el corresponent document liquidatori, amb el benentès que l’Ajuntament podrà
procedir a la comprovació de la veracitat de les dades facilitades en qualsevol moment
dins del període de prescripció de la liquidació aprovada.
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el
Plec de clàusules econòmic administratives i jurídiques generals de la concessió
administrativa per l’ús privatiu d’un local al Camp d’en Prats, titularitat de l’Ajuntament
de Palafrugell.
Vist l’article tercer de l’esmentat Plec que diu textualment:
“El cànon de l’arrendament es fixa 5.400,00 euros /any, IVA inclòs, pagadors per
mensualitats anticipades de 450,00 euros/mes, IVA inclòs. El cànon podrà ser millorat
a l’alça.
A partir del 4 de setembre de 2012 el cànon serà modificat anualment d’acord amb les
variacions percentuals experimentades pel Sistema d’Índex de Preus al Consum
(català) publicat a l’efecte per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) fins la consumació
del contracte.”
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2011 va
aprovar l’adjudicació a favor de la senyora MERCÈ CISTERNA BAYÓ mitjançant
arrendament , la gestió del quiosc de premsa al Camp d’en Prats.
Atès que d’acord amb el certificat emès per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació
de l’IPC català de setembre 2011 a setembre 2012 ha estat del 3,9%.
Atès que d’acord amb el certificat emès per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació
de l’IPC català de setembre 2012 a setembre 2013 ha estat del 0,5%.
Atès que d’acord amb el certificat emès per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació
de l’IPC català de setembre 2013 a setembre 2014 ha estat del 0,1%.
Atès que es comprova que la darrera mensualitat feta efectiva correspon al mes de
desembre de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del lloguer a ingressar per la Sra. MERCÈ CISTERNA
BAYO, pel període setembre 2012 fins el mes d'agost de 2015, d’acord amb el
següent detall:

PERÍODE
Set/12 a ag/2013
Ingrés mensual
IPC
(a
calcular
s/389,83)
Regularització
mensual
Endarreriments del
període ................
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IMPORT BASE
MENSUAL

IVA

IMPORT
TOTAL

389,83 €
3,9 %

81,86 €

471,69 €

405,03 €

85,06 €

490,09 €

182,40€

38,40 €

220,80 €

IMPORT BASE

IVA

IMPORT
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PERÍODE
Set/13 a ag/2014
Ingrés pagat
Ingrés mensual
IPC
(a
calcular
s/405,03)
Regularització
mensual
Endarreriments del
període ................

PERÍODE
Set/14 a ag/2015
Ingres pagat
Ingrés mensual
IPC
(a
calcular
s/407,05)
Actualització
set/2014
–
agost/2015.
Endarreriments
set/oct/nov/des/14

MENSUAL

TOTAL

389,83 €
405,03 €
0,5 %

81,86 €
85,06 €

471,69 €
490,09 €

407,05 €

85,48 €

492,53 €

206,64 €

43,44 €

250,08 €

IMPORT BASE
MENSUAL

IVA

IMPORT
TOTAL

389,83 €
407,05 €
0,10%

81,86 €
85,48 €

471,69 €
492,53 €

407,45 €

85,56 €

493,01 €

70,48 €

14,80€

85,28 €

Segon.- Informar a la sra. MERCÈ CISTERNA BAYO que conjuntament amb la
mensualitat del mes de gener de 2015 es liquidaran els endarreriments de les
actualitzacions no liquidades.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessada i a la Tresoreria Municipal.

10.4 REVISIÓ LLOGUER BAR CAMP D'EN PRATS. APROVACIÓ.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2013 pel qual s’aprova el
Plec de clàusules econòmic administratives i jurídiques generals de la concessió
administrativa per l’ús privatiu d’un local al Camp d’en Prats, titularitat de l’Ajuntament
de Palafrugell.
Vist l’article tretzè de l’ esmentat Plec que diu textualment:
“Ateses les condicions estipulades en aquest Plec, la taxa anual oferta pel
concessionari es revisarà anualment, conforme la variació que hagi tingut l’IPC estatal
durant l’any anterior al moment de la revisió”
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2013 pel qual es va
adjudicar mitjançant procediment obert per a l’explotació en regim d’arrendament de la
instal·lació municipal de bar a la Plaça del camp d’en Prats a la societat GOU
SERVICES S.L. per un preu a abonar en concepte de cànon anual de 12.060 euros
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(IVA inclòs) pagadors per mensualitats anticipades de 1.005,00 EUROS (IVA inclòs).
Atès que l’increment de l’IPC del període d’octubre 2013 a octubre 2014 ha estat de
-0,1%.
Atès que es comprova que la societat GOU SERVICES S.L. ha fet efectiu les
mensualitats fins el mes de novembre de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del cànon anual a ingressar per la societat GOU
SERVICES S.L., amb CIF B17296104, pel període d’octubre 2014 fins al mes de
setembre de 2015, d’acord amb el següent detall:

PERÍODE
Ingrés mensual
Oct/2013 a Set/2014
IPC
Actualització
mensual
Oct/2014 a Set/2015

IMPORT BASE
MENSUAL

IVA

IMPORT
TOTAL

830,58 €
- 0,1 €

174,42 €

1.005,00 €

829,75 €

174,25 €

1.004,00 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos corresponent als mesos d’octubre i
novembre/2014 per import de 2,00 euros en concepte de diferència revisió cànon.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria Municipal.

10.5 REVISIÓ LLOGUER HABITATGE C/BARRIS I BUIXO NÚM. 4 -6 EDIFICI LES
PALMERES. APROVACIÓ.
Vist el contracte d’arrendament signat en 15 de juny de 1998 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor ERNEST CAMON BELTRAN, en virtut del qual se li arrendava
l’habitatge propietat de l’Ajuntament ubicat al carrer Barris i Buixó núm. 4-6 edifici Les
Palmeres, de 95,73 m2. i amb una renda mensual d’import 69,12 euros.
Vista la clàusula setena que diu textualment:
“7è. Actualització de la renda. La renda podrà esser actualitzada per qualsevol de les
parts aplicant-hi la variació percentual de l’Ïndex General Nacional del Sistema
d’Indexs de Preus al Consum en els dotze mesos inmediatament anteriors a la data de
cada actualització.
Per a la primera actualització es prendrà com a Índex de referència el mes anterior a la
data d’aquest contracte, per a ulteriors, l’últim que s’hagi aplicat.
El percentatge corresponent s’aplicarà a la primera revisió, sobre la renda pactada en
aquest contracte, en les successives, a la resultant de la revisió precedent.
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La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en
què l’arrendador la notifiqui a l’altra part per escrit en què s’indiqui el percentatge
d’alteració aplicat i s’adjunti, si l’arrendatari ho exigeix, l’oportu certificat de l’Institut
Nacional d’Estadística o es faci referència al Butlletí Oficial en el qual s’hagi publicat.”
Atès que la darrera actualització del preu del lloguer la va aprovar la Junta de Govern
Local de 20 d’agost de 2013 establint una renda mensual de 101,43 euros.
Vista la variació percentual de l’Índex de Preus al Consum segons les dades
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística de maig de 2013 a maig de 2014 que ha
estat del 0,2%.
Atès que es comprova que la darrera mensualitat feta efectiva correspon al mes de
desembre de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del lloguer a ingressar pel Sr. ERNEST CAMON
BELTRAN pel període pel període de setembre 2014 al mes d’agost 2015, d’acord
amb el següent detall:

PERÍODE
Set/14 a ag/2015
Ingres mensual
IPC
Actualització mensual Set/2014 a ag/2015
Endarreriments set/oct/nov. i des/2014

LLOGUER
ACTUALITZAT
103,15 €
0,2 %
103,35 €
0,80 €

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria Municipal.

10.6 ACTUALITZACIÓ LLOGUER IMMOBLE C/CARITAT NÚM. 50 LLAR INFANTS
STA. TERESA. APROVACIÓ.
Vist el contracte d’arrendament de l’immoble municipal situat al carrer Caritat núm. 50,
de Palafrugell, signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Llar d’Infants Santa
Teresa en data 30 d’octubre de 2001.
Vista la clàusula setena de l’esmentat contracte, que diu textualment:
“En cas de prorrogar-se el contracte, la renda pactada serà revisada amb periodicitat
anual a partir del mes de gener de 2003, segons els increments o disminucions que
experimenti percentualment l’Index General Nacional d’Estadística o organisme que
pogués substituir-lo”
JGL2014/51 de 23 de desembre de 2014

46

Vist l’acord de la Junta de Govern de data 6 de setembre de 2012, que diu
textualment:
“Segon.- Com a contrapartida durant el curs escolar 2012 – 2013 (1 de setembre de
2012 a 31 d’agost de 2013) es mantindrà el preu actual del lloguer, de 550,57 euros
(IVA inclòs). A partir del 31 d’agost de 2013, el preu es revisaria d’acord amb la
variació d’IPC dels 12 mesos anteriors.”
Atès que l’increment de l’IPC del període d’setembre de 2012 a setembre 2013 ha
estat de 0,3%.
Atès que l’increment de l’IPC del període setembre de 2013 a setembre 2014 ha estat
de -0,2%.
Atès que es comprova que la darrera mensualitat feta efectiva correspon al mes de
desembre de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del lloguer a ingressar per la societat LLAR
D’INFANTS SANTA TERESA S.L., amb CIF B17499404, pel període setembre 2013
fins al mes d’agost 2015, d’acord amb el següent detall:

PERÍODE
Set/13 a ag/2014
Ingrés mensual
IPC
(a
calcular
s/466,59)
Rgularització
mensual set/2013 a
ag/2014
Endarreriments del
període ................

IMPORT BASE
MENSUAL

IVA

IMPORT
TOTAL

466,59 €
0,3 %

97,98 €

564,57 €

467,99 €

98,27 €

566,26 €

16,80€

3,48 €

20,28 €

IVA

IMPORT
TOTAL

97,98 €

564,57 €

467,06 €

98,08€

565,14 €

1,88€

0,40 €

2,28 €

PERÍODE
Set/14 a ag/2015
Ingrés mensual
IPC (a calcular s/467,99)
Actualització mensual
Set/2014 a Ag/2015
Endarreriments
set/oct/nov
i
des/2014 .....

IMPORT
BASE
MENSUAL
466,59 €
- 0,2 €

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria Municipal.
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11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.
Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- 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 72 170 22702

2.141,70

2014 72 170 22609

1.270,60

2014 41 331 22613

3.000,00

2014 72 170 22712

8.242,52

2014 72 170 22712

1.500,00

2014 33 321 22604

511,50

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604

1.732,50

2014 33 321 22604

495,00

2014 33 321 22604

247,50
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Text lliure
TUB RHEINLAND IBERICA INSPECTION.
AUDITORIA RENOVACIO EMAS MARCAT I
AUDITORIS PLATGES ISO 14001:2004 I EMAS
(MA)
FITOR
FORESTAL
SL.
ELIMINACIO
TOTALITAT LA PART AÈRIA I ARREL
EXEMPLARS D'ACANTS PART SUPERIOR DE
LA RIERA PEDROSA (MA)
AGRUPACIO TEATRAL LES BAMBOLINES DE
PALAFRUGELL.
REALITZACIO
I
COORDINACIO
ELS
PASTORETS
A
PALAFRUGELL 2014-2015 (CU)
TALLERS MANTENIMENT MEDI AMBIENT SL.
REPARACIO
CAMIO
ESCOMBRARIES
VEHICLE 1260 BZY (MA)
GERMANS LLAUSAS CB. REPARACIO CAMIO
ESCOMBRARIES IVECO 1284 BZY (MA)
ASOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURALS
IL.LUSIONS. MODULS FORMATIUS PER A
ADULTS INFORMATICA 1 I 2. GENER 2015
(ED)
JAYNE
POOLE
SAMANTHA.
MODULS
FORMATIUS PER ADULTS ANGLES ORAL 1 I
2 A LA TARDA, GENER 2015 (ED)
FITZPATRICK ANNE. CURSOS ANGLES 1
MATI, 3,4 I 5 TARDA, 5 VESPRES, INTERMEDI
I AVANÇAT. GENER 2015 (ED)
TITFORD
ADELE
MARIE.
MODULS
FORMATIUS PER ADULTS ANGLES ORAL 2
VESPRE I 3 TARDA. GENER 2015 (ED)
GURB ALONSO OLGA. MODUL FORMATIU
INICIACIO A L'ITALIA PER ADULTS. GENER
2015 (ED)
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2014 33 321 22604

2014 33 321 22604
2014 33 321 22604
2014 33 321 22604

2014 61 337 22611
2014 72 170 22712
2014 72 170 22712

2014 71 155 21000

2014 32 430 62201

2014 71 155 61900
TOTAL RELACIO

HEYMANN ANETTE. CURSOS ALEMANY 1 I 2
PER ADULTS GENER 2015 (ED)
JONES CATHERINE. MODULTS FORMATIUS
FRANCES A1, A2, B1 I ORAL AVANÇAT.
907,50
GENER 2015 (ED)
ACADEMIA XALOC SC. CURS INICIACIO SL
247,50
RUS PER ADULTS. GENER 2015 (ED)
ACADEMIA XALOC SC. CURS INICIACIO SL
247,50
RUS PER ADULTS. DESEMBRE 2014 (ED)
DISSENY
SOFTWARE
EMPORTRAT.
AMPLIACIONS APP CAN GENIS I CREACIO
4.126,10 DISPOSITIUS IOS (JO)
GERMANS CAÑET XIRGU SL. RECOLLIDA
1.900,00 PLAQUES FIBROCIMENT A LLAFRANC (MA)
MARCADIFERENCIA SL. COMPRA DE 290
1.301,84 BOC'N ROLLS PER ALUMNAT DE 3R I 4T (MA)
EQUINORD
SL.
REPARACIO
EQUIP
CONTENIDORS SOTERRATS PLAÇA CAN
1.364,13 MARIO (AS)
CONSTRUCCIONS
LEINAD
2001
SL.
REDISTRIBUCIO
I
MILLORA
DE
LES
35.194,07 DEPENDENCIES DE L'IPEP EXP. 23/14 (UR)
ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA
SL.
REPOSICIO PUNTS DE LLUM DESEMBRE
4.045,47 2014 (AS)
69.465,43
495,00

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d’autorització de disponible:
Aplicació

Import

2014 21 150 61905
TOTAL RELACIO

324,88
324,88

Text lliure
ENLLUMENAT
COSTA
BRAVA
SL.
ALIMENTACIO PROVISIONAL PUNTS DE LLUM
ACCES BENZINERA ESCLATOIL. BAIXA
SEGONS INFORME (UR)

11.2 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 :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/132
per un import total de 158.608,88 euros.
Aplicació

Import
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2014 34 321 22001

21.443,19

2014 71 161 22101

42.107,71

2014 33 321 22601

6.133,88

2014 71 171 21000

36.622,15

2014 72 170 22714

6.593,55

2014 72 170 22714

37.964,57

2014 11 920 22100

7.743,83
1.792,49

2014 71 165 22100

5.376,17

2014 73 430 22100

575,17

TOTAL

SUARA SERVEIS SCCL .GESTIÓ DEL SERVEI
ESCOLA
BRESSOL
MUNICIPAL
ELS
BELLUGUETS NOVEMBRE/14 . ABONAMENT
IVA FRA 352 (ED)
SOREA
SA.
FACTURA
RETRIBUCIO
CONSERVACIO
COMPTADORS
I
ESCOMESES (RM)
SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA
NOVEMBRE
2014.
JGL
31.03.2011 (ED)
CESPA JARDINERIA SL. MANTENIMENT I
CONSERVACIO JARDINERIA MUNICIPAL
(AS)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS MATERIA ORGANICA
FORM NOVEMBRE 2014 (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
CANON
GENERALITAT NOVEMBRE 2014 (MA)
TOTAL ENDESA OCTUBRE
ENDESA
ENERGIA
XXI,
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'OCTUBRE 2014
ENDESA
ENERGIA
XXI,
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'OCTUBRE 2014
ENDESA
ENERGIA
XXI,
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'OCTUBRE 2014

158.608,88

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 SECRETARIA GENERAL
12.1.1 ACORD DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB EL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I ELS DOS MEMBRES DEL GOVERN OBJECTE DE LA
QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA PER A LA SEVA ACTUACIÓ
DURANT LA JORNADA DEL 9 DE NOVEMBRE
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social molt important. A aquest fet s’uneix el
problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis
sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Contitucional sobre l’Estatut
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després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,
s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern
causada per la política del govern de l’Estat, i les incomprensions i els atacs soferts
per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest
malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, d’exercici el Dret a Decidir del
poble de Catalunya.
Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment d’ordre polític,
l’Estat espanyol hagi respost mitjançant la presentació per part de la Fiscalia General
de l’Estat d’una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del
Govern i la Consellera d’Ensenyament. Aquesta querella ha estat admesa a tràmit pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el dia 22 de desembre de 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Manifestar el rebuig de l’equip de govern a la querella presentada davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la Fiscalia Superior de Catalunya, a
instàncies del Fiscal General de l’Estat, contra el president de la Generalitat, Artur
Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; i la consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau.
Segon.- Expressar el nostre suport al President de la Generalitat i a les dues membres
del Govern sobre qui recau la querella.
Tercer.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
President del govern espanyol i a la Mesa del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a les entitats adherides al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i ferne difusió a través dels mitjans públics municipals.

12.2 BENESTAR SOCIAL
12.2.1 BASES I CONVOCATÒRIA PER ALS LLOGATERS DELS HABITATGES
DOTACIONALS PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ PER A LA COBERTURA DE
DESPESES D'IBI PER A L'ANY 2014.- Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania en la qual es proposa la
convocatòria de subvencions per tal que els llogaters dels habitatges dotacionals
puguin demanar la subvenció per a la cobertura de despesa de l’IBI de l’any 2014.
Vist aquesta línia de subvencions està prevista en pla estratègic de subvencions de
l’Ajuntament de Palafrugell per l’any 2014.
Vista la previsió de despesa de 6.000 euros a càrrec de l’aplicació 52.231.48000
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“Ajudes a famílies” de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania.
Atès que són d’aplicació les següents normes:
- Llei 38/2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant LGS. (La
disposició final primera estableix els preceptes que constitueixen legislació bàsica).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'ara endavant Reglament de
la LGS. (La disposició final segona de la LGS i la disposició final primera d'aquest
Reglament s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no bàsic).
- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals,
aprovades per acord de Ple i publicades al BOP.
- Restants normes de dret administratiu.
- Dret privat (supletori).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per tal que els llogaters dels
habitatges dotacionals puguin demanar la subvenció per a la cobertura de despesa de
l’IBI de l’any 2014.
Segon.- Aprovar les bases específiques que regulen la subvenció.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

12.3 EDUCACIÓ
12.3.1 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS I
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, ANTIC PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL.Aprovació.L’ Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell proposa l’aprovació d’un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós per a l’execució del Programa de Formació
i Inserció.
La finalitat del conveni és la contribució de l’Ajuntament de Palafrugell en el 50% del
cost suportat per la contractació de la professora adscrita al present programa,
contractació que du a terme l’Ajuntament de Palamós.
El conveni es formalitza en exercici de les competències en matèria d’educació que
disposa l’Ajuntament de Palafrugell, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local.
Fonaments de dret
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre de règim jurídic i procediment
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administratiu comú estableix que els procediments administratius es poden finalitzar a
través de la formalització de convenis amb els interessats.
En relació als convenis, són d’aplicació directe o analògica els articles 303 i següents
del Dret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós per a
l’execució del Programa de Formació i Inserció, per al curs 2014-2015.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del conveni per import de 17.659,93 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm 33.321.22605.
Els pagaments derivats del conveni es portaran a terme en el termini d’un mes des de
la signatura per les dues parts del present conveni, l’Ajuntament de Palafrugell
ingressarà la quantia de 17.659,94 euros, corresponent al 50% de l’aportació pel cost
de la professora.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la
seu electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s’hagi formalitzat.

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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