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Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 30/11/2017
Número: 47/2017
Dia: 30/11/2017
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Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assistiexen:
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 30/11/2017 la Junta de Govern Local per
fer sessió Ordinària en Primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.
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.
El senyor Tané s’incorpora a la sessió quan s’estava tractant el punt número 3.2 de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president sotmet a la
consideració dels assistents l’esborrany de les actes de les sessions anteriors següents:
- Ordinària de 23 de novembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances
2.1.1 Expedient llicència d'obra major 247/14. Devolució garantia.- Aprovació.-

Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de sis mil euros (6.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor NNS, donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb
expedient número 247/14, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament.
En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer
l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor NNS, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2. Llicències d’ obres majors
2.2.1 Modificació acord llicència d'obra major. Expedient 25/2017
Acords
Primer.- Modificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2017
referent a la llicència d’obres majors amb número d’expedient 25/2017, a FUNDACION
BANCARIA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, per a la reforma del Castell dels Jardins
de Cap Roig. Fase I (Actuacions dins l'ocupació actual del Castell) al Camí del Rus, als Jardins de
Cap Roig de Calella, al terme municipal de Palafrugell, en el sentit de aplicar el PEM de
432.174,75 € corresponent a la primera fase de les actuacions.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats, pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 70/2017
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: BP
Representat per IFG
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C PORT DE MALAESPINA, 17
Nucli: TAMARIU
Expedient: 70/2017
Condicions:
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l¿article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 70/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.

Tècnic director de l’obra: AJC - Arquitecta
Núm Visat: --P.E.M.: 218.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 8.502 €
2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 100A1/2016
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: SANT ROC SA
NIF: A08094450
Representat per BHB
Obra: Modificació de llicència que recull estat final de l'obra
Carrer: PLAÇA ATLÀNTIC, 2
Nucli: CALELLA
Expedient: 100A1/2016
Tècnic director de l’obra: ASB - Arquitecte
Núm Visat: --2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 104/2017
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: RFM
Representat per JSC
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C LLEBEIG, 13 A
Nucli: CALELLA
Expedient: 104/2017
Condicions:
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 104/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: JSC - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 104.283,39 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 4.067,05 €
2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 106/2017

Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: ESTRUCTURAS ULTRA SA
NIF: A17023839
Representat per PAR
Obra: Instal·lació d'una grua torre
Carrer: C AVIA CATALANA, 6
Nucli: TAMARIU
Expedient: 106/2017
Condicions:
- S’informa que abans de la posada en funcionament de la grua caldrà realitzar la
Declaració Responsable per a la posada en servei de la grua, a la Oficina de Gestió Empresarial
de la Generalitat de Catalunya.
Tècnic director de l’obra: JFA – Enginyer Tècnic Industrial
Núm Visat: 003148 - 30.10.2017
P.E.M.: 1.200 €
I.C.I.O. liquidat: 46,80 €

2.3. Parcel.lacions
2.3.1 Llicència de parcel·lació expedient 5/2017
Acords:
Concedir la llicència de parcel·lació que tot seguit s’esmenta a favor de la persona que igualment
s’indica, amb les condicions que expressament es determinen i amb el pagament previ de les
taxes que s’assenyalen:
Titular: JFP
Obra: Divisió horitzontal d'edifici en dos habitatges. Entitat nº1: Habitatge planta baixa (169,17
m2). Entitat nº2: Habitatge planta pis (153,84 m2)
Carrer: C TARONGETA, 76
Nucli PALAFRUGELL
Núm. exp.: 5/2017 de Parcel·lacions urbanístiques

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Projecte per a la substitució de les xarxes de pluvials i residuals al c. Rascassa,
a Llafranc (fase 1 i 2). Aprovació definitiva.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el projecte per a la substitució de les xarxes de pluvials i residuals
al c. Rascassa, a Llafranc (fase 1 i 2), redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea
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d’Urbanisme, amb un pressupost d’execució per contracte de 29.859,63 euros, amb el 21% d’IVA
inclòs per a la primera fase i un pressupost d’execució per contracte de 37.149,06 euros, amb el
21% d’IVA inclòs per a la segona fase.
Segon. - Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació inicial als veïns afectats.

3.2 Pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell.
Acords
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut del projecte d’urbanització del carrer Carrilet, a
Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Rubau Tarrés SAU, adjudicatària de les obres i als
coordinadors de seguretat i salut, la Sra. Mercè Boada Valls i el Srs. David Giró Candanedo (B45
aparelladors SCP).

4. Secretaria
4.1 Associació de Mares i Pares del Tomanyí. Alta
Acords
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, Associació Mares i Pares del Tomanyí, que
està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
176
Associació Mares i Pares del Tomanyí
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

5. Contractació
5.1 Reforma i millora pavelló poliesportiu municipal 1 - Fesl 2010. Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 10.140,00 €, a l'empresa SINORMA CONSTRUCTORA SL, NIF:
B17284225, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un número de compte de la
seva titularitat corresponentment acreditada.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportunts.

6. Recursos humans
6.1 Oferta pública d'Ocupació any 2017. Aprovació.
Acords:
Primer. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’exercici del 2017, de conformitat amb el que
estableix l’article 57.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol – Reglament de Personal al servei de
les entitats locals – que comprèn les següents places:
Núm
places
2
1

Càrrec
Administratiu/va
Tècnic
especialista
esdeveniments

Règim
Funcionari
en Laboral

Grup

Provisió

Català

C1
C1

Promoció interna
Promoció interna

C
C

Segon. Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i comunicació a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, de conformitat amb el que disposa l’article
57.2 de l’esmentat Reglament.

7. Arxiu municipal
7.1 Subvenció del Servei de Coordinació General d'Arxius del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya a l'Arxiu Municipal (2017).
Acords
Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 2622 de 27 de novembre de 2017.

8. Assessoria jurídica
8.1 Restauració de la realitat física alterada, en relació a les obres portades a terme a la
finca situada al Paratge Ros Lluny número 6,
Acords
Primer.- Tenir per executat el requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en
sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016, en relació a la restauració de la realitat física
alterada de les obres executades a la finca situada al Paratge Ros Lluny número 6, terme
municipal de Palafrugell.
Segon.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la cancel·lació
de l’anotació preventiva d’infracció urbanística lletra I, de data 28 d’abril de 2017, que grava la
finca registral número 20.070, inscrita al tom 3459, llibre 933, foli 39, inscripció 12ª, a nom del
senyor JRC.

Tercer.- Disposar l’arxiu de l’expedient de disciplina urbanística número 5/2004.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

9. Cultura
9.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural
l'Eixam, per a la Biennal Miserachs
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:, condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost municipal de l’exercici 2018
Entitat: Associació Cultural l’Eixam
Objecte: Biennal Miserachs 2018
Subvenció sol·licitada: 20.000 €
Subvenció concedida: 10.000 €
Import a justificar: 58.000 €
Percentatge de finançament: 17%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Bestreta: 5.000 € (10 dies després de signatura del conveni)
Aplicació pressupostària: 2017 41.3340.48904 i 2018 41.3340.48904
Segon. Aprovar el compromís de despesa per l’exercici 2018 per import de 5.000 euros a càrrec
de l’aplicació 41.3340.48901.
Tercer.- Els beneficiaris de les subvencions asumiexen les obligacions que estableix l’article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre , general de subvencions i específicament,
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.

4. 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)
5. 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.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. 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 Base de Dades Nacional de
Subvencions.

10. Educació
10.1 Convocatòria IV edició Premi
Transversalitat Educativa 2017-2018.

Josep

Pallach

d'Articles

Periodístics

sobre

Acords
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la IV edició del Premi Josep Pallach
d’Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa 2017-2018.
Segon. Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l'article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció
L’objecte de la IV edició del Premi Josep Pallach d’Articles Periodístics sobre Transversalitat
Educativa 2017-2018 és la presentació d’articles sobre l’educació, entesa des d’una perspectiva
transversal; de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa en què
es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials i/o agents
educatius.
Els articles presentat han d’haver estat publicats durant l’any 2017 en qualsevol mitjà de
comunicació imprès o digital amb el format propi del gèneres d’article d’opinió o crònica d’anàlisi.
Els articles presentats han d’estar redactats en català. L’Ajuntament de Palafrugell es reserva el
dret de fer les traduccions dels articles premiats que consideri necessàries, atorgant als autors la
prerrogativa de fer-la personalment.
b) Destinataris
Els articles poden ser presentats per iniciativa del mateix autor, de qualsevol altra persona o d’una
entitat jurídica (col·legi professional, fundació, associació, facultat universitària, etc.).
c) Quantia de les subvencions
Es concedirà un únic premi de 1.020 euros, que podrà ser declarat desert o concedit ex aequo si
el jurat ho considera convenient. En tots els casos, el premi anirà destinat a l’autor. En el cas que

l’article hagi estat presentat per una altra persona (física o jurídica), el veredicte del jurat farà
constar – prèvia autorització- la identitat d’aquesta.
d) Aplicació pressupostària
Aquesta convocatòria es tramita a càrrec de l'aplicacio 33.3200.48909 prevista en el pressupost
del 2018 amb una consignació de 1.020,00 euros i per tant condicionada a la seva aprovació
definitiva.
e) Criteris de valoració
El jurat serà qui valorarà els articles presentats. El jurat està format pel regidor i la cap de l’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, un representant de la família Pallach, un representant
de la Fundació Josep Pallach i una persona vinculada al periodisme.
f) Despeses subvencionables
Cada article pot ser presentat en qualsevol d’aquests dos formats:
a. Presencialment o per correu convencional a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Palafrugell, al carrer del Bruguerol, número 12, 17200 Palafrugell. Tel. 972 304 345. Cada
article s’ha de presentar dins d’un sobre tancat a l’interior del qual s’hi afegirà un altre
sobre que contingui les dades de la persona (física o jurídica) que presenta l’article: nom i
cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica. La còpia de l’article ha de reflectir la data i
el mitjà on ha estat publicat.
b. Per correu electrònic a premipallach@palafrugell.cat. En aquest cas caldrà enviar, en un
mateix correu, dos arxius: l'article en format PDF i un document en word amb les dades de
la persona (física o jurídica) que presenta l’article: nom i cognoms, domicili, telèfon i
adreça electrònica. No s'acceptarà cap article que no es presenti en un sol document en
PDF. A la còpia de l’article hi ha de figurar el nom de l'autor o autora de l'article, la data i el
mitjà on ha estat publicat.
El fet de participar en aquest premi pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, la
interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat.

g) Termini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació acaba el 31 de gener de 2018.
h) Termini màxim de justificació
El veredicte es farà públic el mes de març de 2018.
i) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s'encarrega a l'Àrea d’Educació.
j) Termini de resolució i notificació
El veredicte es farà públic el mes de març de 2018.
Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, al BOP de Girona, al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Quart. La concessió del premi resta condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’any
2018 i a la seva entrada en vigor.

10.2 Concessió directa de subvenció a l'Institut Baix Empordà - 2017.
Acords
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que s'indica i amb
el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: INSTITUT BAIX EMPORDÀ
OBJECTE: L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL INVENTARIABLE PER A LA DOCÈNCIA
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 5.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 5.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 5.000 € PERCENTATGE DE
FINANÇAMENT= 100 % TERMINI DE JUSTIFICACIÓ:
31 de desembre de 2017
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d’acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà integrat per:
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o per
la persona que actua en la seva representació.
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de
cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 1496/2003,
pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.

QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú.

10.3 Concessió directa de subvenció a l'Institut Frederic Martí Carreras - 2017.
Acords
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que s'indica i amb
el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS
OBJECTE: MILLORA DE LA SEGURETAT AL CENTRE
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 5.000 € SUBVENCIÓ
CONCEDIDA: 5.000 € IMPORT A JUSTIFICAR: 5.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100 % TERMINI
DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2017
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d’acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà integrat per:
g. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o per
la persona que actua en la seva representació.
h. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
i. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
j. 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)
k. 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.
l. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.

QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú.

11. Joventut
11.1 Conveni Col·laboració entre l'ajuntament de Palafrugell i l'Agrupació Excursionista
de Palafrugell
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA PALAFRUGELL
Objecte: FINANÇAR LES ACTIVITATS ANUALS DE L’AGRUPACIÓ
Subvenció sol·licitada: 3.150 €
Subvenció concedida: 3.150 €
Import a justificar: 8.000 €
Percentatge de finançament: 39,38 €
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Aplicació pressupostària: 61.3370.48905
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s’acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
9. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
10.
La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
11.
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)
12.
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.
13.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

14.
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 Base de Dades Nacional de
Subvencions.

12. Gestió tributària
12.1 Reclamacions
12.1.1 Reclamacions Varis aprovar exempcio IVTM per persones a discapacitat 30 11 17
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2018, als vehicles i titulars detallats a continuació:
Concepte
B7243UV
HU2609P
8834JVP
3261DZZ
GI5310BD
5030JBL

Nom i Cognoms
MFS
AFR
ALLM
AMC
MMM
JSG

Segon. - Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.
12.1.2 Reclamció JR aprovar devolució d'ingressos indeguts Taxa per la recollida
d'escombraries
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora JRN, per un import de
64,33 euros, en concepte de Taxa per escombraries industrial i recàrrec de constrenyiment,
d’acord al detall següent:
Rebut
935.903

Any
2017

Cognoms i Nom
RN, J

Dev. Prop.
Dev. Prop.
Total a
Imp Prin
Recàrrec
retornar
58,48
5,85
64,33

Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada, a la
Recaptació Tresoreria municipal, pels efectes oportuns.
12.1.3 Aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria. exp. 27/17 (
30/11/17)

Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.

Núm. DNI

Titular

Import

Registre

13.351
13.352
12.829
13.458
13.416
13.279

Pòlissa

4.458.152
4.454.307
4.465.308
4.468.940
4.471.881
4.457.823

JGC
PFP
CHH
GPL
LRC
ARS

44,64
44,64
43,44
44,64
44,64
44,64

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 43,44 i 44,64.-€, respectivament i els quals seran ingressats en els
comptes bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.
12.1.4 Reclamació Comunitat de Propietaris Llofriu Resort. Estimació nova liquidació aigua
c. 4474800 període 2017/03 per fuita
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4474800
PERÍODE
2017/03

CONSUM REAL
8.445,46

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4474800
PERÍODE
2017/03

NOVA FACTURA
3.114,03

Tercer. - L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 3.114,03 euros, 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 als interessats.

12.1.5 Reclamació JB aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa escombraries
industrials
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JBS, per un import de 57,31
euros en concepte de Taxa per la recollida tractament i eliminació d’escombraries, del rebut
934.913.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat i
a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament .
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i
Tresoreria Municipal pels efectes oportuns.
12.1.6 Reclamacio JMR aprovar devolució d'ingressos indeguts Cheque Dejeuner
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JRR, per import de 171,30€,
per duplicitat d’ingrés de les despeses de la Llar d’infants Tomanyí del seu fill.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari de l’interessat i
a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
12.1.7 Reclamació MDCB. Devolució liquidació aigua període 2017/01 c. 4464428 per fuita
Acords
Primer.- Aprovar unes nova liquidació, deduint l’import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent als períodes 2017/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: : 4464428
PERÍODE
2017/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
2.139,90

NOVA
LIQUIDACIÓ
656,83

DIFERÈNCIA A RETORNAR
1.483,07

Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.483,07 euros, els quals seran ingressats en el
compte corrent de la interessada.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a la interessada.

12.2 Noves altes Cadastre Maig-Octubre 2017, IBIUL 1703.
Acords
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents, per un import de
6.157,21 euros, d’acord amb la relació adjunta (Baixes IBIUL 1703),
Segon .- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a l’expedient
per un import total a ingressar de 25.349,97 euros de l’Impost sobre Béns Immobles
(Noves altes IBIUL1703).

Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.

12.3 Devolució d'ingressos indeguts IBI per noves altes de Cadastre, IBIUL 1703.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats erròniament per un
import global de 12.737,94 euros , d’acord amb la relació que s’adjunta (Devolucions ingressos
indeguts IBIUL1703).
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als titulars que
es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:
NIF

B60929528

Nom

Devolució
d’ingrès punt
primer

Deutes
pendents
Recaptació

Concepte

Import a
retornar
desprès de
compensar

Import
pendent
desprès de
compensar

721,05

113,76

TAXA GUAL

607,29

0

AGUSPI SL

Tercer.- Comunicar el present acord a totes les persones interessades.

12.4 Liquidacions rendes novembre 2017. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
20005
20006
39102
39106
39107
40
11201
11400
11300
31306
41
39101
12
110

Concepte
Altres interessos de demora
Altres recàrrecs de constrenyiment
Cànon servei platges
Cànon dret de superfície tanatori municipal
Cànon dret de superfície Telefònica
Entrada de vehicles
IBI- Impost sobre béns immobles urbans
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
IVTM – Impost Vehicles de Tracció Mecànica
Preu públic cursos Centre Municipal d’Educació
Reserves de la via pública
Sanció administrativa
Taxa altres expedients o documents
Taxa Cementiri Municipal
Total general

13. Comptabilitat i pressupost

13.1 Relació O/2017/102 JG:30/11/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació

Import
117,87
1.815,00
2.424,00
16.126,71
2.103,54
25,20
1.062,03
9.129,91
491,19
1.065,00
1.738,80
1.950,00
9,50
15,80
38.074,55

Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/102
(reconeixement) d’import total 81.258,36 euros.
Aplicació
2017 72 1700 22714

Import
25.077,36

2017 21 1500 61905

35.816,00

2017 21 1510 64000

7.865,00

2017 52 2310 22609

12.500,00

TOTAL

81.258,36

Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS DE SOLIUS.
FORM FRACCIO ORGANICA MES IMPROPOES DE
JULIOL A SETEMBRE 2017 (MA)
RUBAU TARRES SAU. EXECUCIO NOU GIRATORI
ENCREUAMENT C/PALS AMB METAL.LURGIA A
PALAFRUGELL (UR)
VAQUERO BARNARDAS CARLES. PROJECTE
BASIC ANTIC MUSEU DEL SURO (UR)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA. (2017+1).
JG:22/12/2016. TERCER TRIMESTRE 2017 (BS)

13.2 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/50 i Y/2017/51.- JGL 30.11.2017
Acords
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:
N. Operació

Aplicació

220170017170 2017 62 3410 63203
220170017171
220170017172
220170017173
220170017174

2017 20 2310 62500
2017 81 1340 22602
2017 11 9200 16200
2017 61 3370 22606
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
PARALS SERRALLERS SL. FABRICAR I MUNTAR
BARANES DE PROTECCIO A LES GRADES DEL
3.214,97 PAVELLO DE HOQUEI I PATINATGE (ES)
OBRES MEROCA SLU. TREBALLS DIVERSOS LOCAL
6.967,63 SOCIAL LA SAULEDA (UR)
1.540,33 DISSRUT SL. PROMOCIO ZONES 30M (PO)
1.483,55 INSTITUT SEGURETAT PUBLICA. CURS CAPORAL (PO)
1.489,91 SGAE. DRETS D’AUTOR FESTA A LA NIT 2017 (JO)
14.696,39

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

Aplicació

220170017169 2017 62 3410 62201

Import

Text lliure
PARALS SERRALLERS SL. FABRICAR I MUNTAR
BARANES PROTECCIO GRADES PAVELLO HOQUEI I
3.214,97 PATINATGE (SG) CANVI PARTIDA
A

TOTAL RELACIO

3.214,97

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.

Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 7 de desembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

