Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2017
Número: 50/2017
Dia: 20/12/2017
Hora d’inici: 9.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
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
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 20/12/2017 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.
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 14 de desembre de 2017

2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Acceptació de la modificació del contracte del projecte bàsic i d'execució de millora
urbana del passeig Cípsela de Llafranc. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar l’oferta econòmica presentada per l’empresa Xavier Alsina SA, per l’execució
dels treballs, per un import base de 53.673,88 €, amb l’increment del 21% de l’IVA corresponent a
11.271,52€, fent un total de 64.945,40 €, IVA inclòs, de la modificació del contracte d’obres del

projecte bàsic i d’execució de millora urbana del passeig Cipsela, a Llafranc, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 21.1532.61913 del pressupost a la Fase I del projecte.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Xavier Alsina S.A, a Birulés, Cabré, Romans,
Arquitectes SCP, a l’Àrea de Secretaria i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament.

3. Secretaria
3.1 Agrupació teatral les Bambolines de Palafrugell. Alta
Acords:
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, l’Agrupació teatral “Les bambolines de
Palafrugell”, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
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Agrupació teatral “Les bambolines de Palafrugell”
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

3.2 Autorització dels pagaments al personal col·laborador, membres de les meses i
material eleccions Parlament de Catalunya 2017
Acords
Primer.- Autoritzar el pagament en nòmina de totes les despeses generades pel desenvolupament
de les Eleccions al Parlament de Catalunya de dijous 21 de desembre de 2017, atenent a la
bestreta ingressada de 10.592€ per l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Ordenar la devolució de la diferència entre les despeses i la transferència rebuda.
3.3 Convocatòria per l'elecció del Defensor del Ciutadà de Palafrugell
Acords
Primer.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de candidats o candidates a ocupar el
càrrec de defensor o defensora del ciutadà de l’Ajuntament de Palafrugell, d’acord amb les
següents condicions:
Entitats que poden formular proposta: Les associacions de veïns inscrites al registre municipal
d’associacions i i els consells de gestió dels nuclis de Llofriu, Tamariu, Llafranc i Calella.
Requisits de les persones proposades:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, o tenir la nacionalitat d’un Estat membres de la Unió Europea.
c) Estar empadronat al terme municipal de Palafrugell.
Termini de presentació de candidats: 30 dies naturals des de la publicació d’aquesta
convocatòria a l’etauler.

Forma de presentació dels candidats: Cal presentar un escrit ( ja sigui a l’OAC o
telemàticament) dirigit a l’Alcaldia on hi consti el nom del candidat o candidata i s’adjunti el seu
currículum als efectes de valorar els seus mèrits.
Segon.- Publicar aquest acord al tauler d’anuncis municipal i fer-ne difusió entre les entitats.
4. Contractació
4.1 Obres tractament urbà carrer Chopitea de Calella. Devolució de fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 34.523,76 €, a l'empresa Argón Informática SA, CIF: A17154006,
prèvia la 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 acreditadaSegon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.
4.2 Aprovació definitiva de la resolució anticipada del contracte de de gestió del servei
d'aparcaments municipals
Acords
Primer.- Aprovar definitivament la resolució anticipada del contracte de concessió administrativa
per a la gestió del servei dels aparcaments municipals del Casal Popular de Palafrugell, carrer
Chopitea de Calella i l’aparcament soterrani dels carrers Torres Jonama, Nou i Girona, per
incompliment culpable del concessionari, Aparcaments Costa Brava SL, motivada per:
1) L’incompliment de les obligacions essencials de facilitar informació amb caràcter setmanal i
anual, establertes a la clàusula 26.d) del plec de clàusules administratives particulars.
2) La realització d’actuacions que impedeixen a l’administració exercir les potestats de control
econòmic sobre l’explotació del servei, per no facilitar la informació exigida per l’auditor als efectes
de realitzar la revisió econòmica limitada del compte d’explotació de l’any 2015, d’acord amb
l’article 214 i) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Segon.- Incautar definitivament la garantia definitiva per import de 4.116,43 euros i ordenant la
reversió del béns de la concessió a l’Ajuntament.
Tercer.- Requerir definitivament al concessionari que remeti la llista actualitzada de béns i
instal·lacions afectes a la concessió, així com una llista dels usuaris del servei d’aparcament que
tenen caràcter permanent ( places que no són de rotació), indicant les seves dades de contacte i
domiciliacions bancàries.
Quart.- Liquidar definitivament l’import de 1.815,00 euros a Aparcaments Costa Brava SL en
concepte de la despesa efectuada per l’Ajuntament per l’execució de la revisió econòmica limitada
a través de l’auditor designat a l’efecte.
Cinquè.- D’acord amb l’article 235 a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, ordenar al
concessionari que mantingui la prestació del servei d’aparcaments fins que el tercer designat per
l’Ajuntament es faci càrrec de la seva gestió. Les condicions de prestació del servei i retribució
esdevindran les mateixes que durant la vigència del contracte.

4.3 Contractació de les obres del projecte d'aparcament als carrers Xarembeco - Santa
Marta, a Llafranc. Inici procediment i aprovació de plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de les obres del projecte d’aparcament
als carrers Xarembeco – Santa Marta a Llafranc, amb un valor estimat del contracte de
1.258.784,45 €, IVA inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de:
Fase 1
Fase 2
Total:

Pressupost licitació
706.440,74 €
342.546,31 €
1.048,987,05 €

Modificació
141.288,14 €
68.509,26 €
209.797,40 €

Amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21 1330 62200 per a l’exercici 2017, les
modificacions restaran subjectes a les necessitats reals i condicionades a l’existència de crèdit
pressupostari adequat, disponible i suficient i a la prèvia aprovació de la proposta de despesa per
la junta de Govern Local.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament convocar la licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i
BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. 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 procedir a realitzar la classificació de les propostes presentades i
admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò que preveu a
l’article 151 de la mateixa Llei.
4.4 Contractació de les obres del projecte per a la restauració i conservació preventiva de
la torre can mario, a Palafrugell. Inici procediment i aprovació de plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de les obres del projecte per a la
restauració i conservació preventiva de la torre can Mario, a Palafrugell, amb un valor estimat del
contracte de 216.000,00 €, IVA inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de 180.000,00 €,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 42 3360 63200 per a l’exercici 2017,
més la quantitat de 36.000 € corresponents a possibles modificacions, quantitat que restarà
subjecte a les necessitats reals i condicionat a l’existència de crèdit pressupostari adequat,
disponible i suficient i a la prèvia aprovació de la proposta de despesa per la Junta de Govern
Local.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament convocar la licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. 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 procedir a realitzar la classificació de les propostes presentades i

admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò que preveu a
l’article 151 de la mateixa Llei.
4.5 Obres del projecte de rehabilitació de l'antic Museu del Suro, a Palafrugell. Inici
procediment i aprovació de plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per la licitació d’obres del projecte de rehabilitació de
l’antic Museu del Suro, a Palafrugell, amb un valor estimat del contracte de 1.079.675,78 €, IVA
inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de 899.729,82 €, amb càrrec a la partida
pressupostària número 41 9330 63200 per a l’exercici 2017, més la quantitat de 179.945,96 euros
corresponents a possibles modificacions, quantitat que restarà subjecte a les necessitats reals i
condicionat a l’existència de crèdit pressupostari adequat, disponible i suficient i a la prèvia
aprovació de la proposta de despesa per la Junta de Govern Local.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament convocar la licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i
BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. 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 procedir a realitzar la classificació de les propostes presentades i
admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò que preveu a
l’article 151 de la mateixa Llei.
5. Benestar social
5.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Família i
Salut Mental
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració amb l’Associació Família i Salut Mental, per a la cessió
gratuïta dels següents espais municipals per al Club Social de Malalts Mentals:
Sala polivalent del local social de La Sauleda, els dilluns de 16.00 a 18.00h
Sala de manualitats dels local social de La Sauleda, els dimarts de 16.00 a 18.00h
Aula d’informàtica del Centre Municipal d’Educació, els dimecres de 16.30 a
18.00h Aula del Centre Municipal d’Educació, els divendres de 16.00 a 17.15h.
Sala d’actes del Centre Municipal d’Educació, els divendres, un cop al mes, prèvia petició.
Piscina Municipal, els dissabtes (quinzenalment), de 9 a 10.00h
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal
La durada d'aquest conveni és per a tot l’any 2018, prorrogable.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
5. 2 Atorgament de subvenció a l'Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya
contra el càncer

Acords
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya contra el càncer
Objecte: Programa d’ajuda als malalts oncològics i a llurs familiars
Subvenció sol·licitada: 500,00 €
Subvenció concedida: 500,00 €
Import a justificar: 500,00 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 28/02/2018
Aplicació pressupostària: 52 2310 48914
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:
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. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
5.3 Atorgament de subvenció a l'AMPA del col·legi d'Educació Especial Els Angels

Acords
Primer. Aprovar la concessió d’una subvencioó als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AMPA del col·legi d’Educació Especial Els Àngels
Objecte: Finançar l’activitat d’Equinoteràpia com a eina per a nens i nenes amb discapacitat
psíquica/física.
Import total del projecte/activitat: 4.480,00€
Subvenció sol·licitada: 2.240,00€
Subvenció concedida: 1.300,00€
Import a justificar: 4.480,00€
Percentatge de finançament: 29%
Termini de justificació: 30.03.2018
Aplicació pressupostària: 52 2310 48907
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.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

6. Habitatge
6.1 Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell relatiu al programa de Mediació per al Lloguer
Social i relatiu a l'Oficina d'Habitatge per a l'any 2018
Acords
Aprovar les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell relatiu al programa de Mediació per al
Lloguer Social i relatiu a l'Oficina d'Habitatge per a l'any 2018.
7. Educació
7.1 Concessió de les beques pels alumnes de l'Escola de Música per al curs 2017-2018.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de les beques pels estudis 2017-2018 de l’Escola de Música
per import de 4.464,45 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.3200.48910 “Beques
Escola de Música” del pressupost de despeses 2017, d’acord amb el següent detall:
Nom del pare/mare

NIF

Alumne

Matèries

Import

%

Import
becat

JFIG

MIG

Llenguatge musical
Insturment (primer) 1h
Conjunt instrumental

56€
89€
20€

35%

519,75€

CCS

ICS

Llenguatge musical
Instrument (primer) 1h

56€
89€

50%

652,50€

NBC

OJB

Llenguatge musical
Instrument (primer) 1 h
Instrument (segon) ¾ h

56€
89€
72€

50%

976,50€

EOG

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾ h

56€
72€

50%

576,00€

LRV

NPR

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾
Conjunt instrumental

56€
72€
20€

25%

333,00€

FCH

VACM

Llenguatge musical
Instrument (primer) 1h

56€
89€

50%

652,50€

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾ h

56€
72€

25%

288,00€

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾ h
Conjunt instrumental

56€
72€
20€

35%

466,20€

BMGV

JKS
ESM
HNR
KRB

Segon. Informar els beneficiaris que el pagament de la beca es realitzarà mitjançant
pagament trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell de que
l’alumnat continua cursant els estudis pels quals ha obtingut la beca.

Tercer. Desestimar la sol·licitud de beca presentada per CTB, per superar el barem econòmic
establert en les bases.
7.2 Concessió de subvenció adreçada als centres educatius de Palafrugell
per a l'adquisició de material de robòtica 2017-2018.
Acords
Primer . Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Barceló i Matas
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Escola Carrilet
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Escola Vedruna
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Escola Sant Jordi
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Escola Pi Verd
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Escola Torres Jonama
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912

Entitat: Institut Frederic Martí Carreras
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Institut Baix Empordà
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Entitat: Centre Prats de la Carrera
Objecte: subvenció robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000 euros
Subvenció concedida: 2.000 euros
Import a justificar: 2.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48912
Segon. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
7.3 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball – E, S
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre
l’Institut Baix Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, per la realització de pràctiques de SE.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és de 350 h, des del 22 de desembre de 2017 al 25 de maig de 2018
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
8. Joventut
8.1 Benvinguda al primer sol de l'any al Far de Sant Sebastià
Acords
Primer: aprovar la contractació de:
ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE
NIF G17734948
per l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2018 a les 07.00 h
1.950,00 €, exempts d’IVA

Impremta Palafrugell
NIF B17048182
per la impressió de la publicitat i diplomes
336,38 €, IVA inclòs
Creu Roja Palafrugell
NIF Q28660001G
per la cobertura del servei d’ambulància l’1 de gener
de 2018, de 7.00 a 9.00 h
166,13 €, IVA inclòs
TOTAL

__________________________________________ 2.452,51 €

Segon: la present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22701.
Tercer: facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
9. Museu del Suro
9.1 Hores extraordinàries de consergeria amb la finalitat de vigilar el Museu del Suro, fora
de l’horari habitual, el dia de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
Acords
Primer.- Que el sr. JJG treballi, amb caràcter extraordinari, 3 hores, el proper dijous, dia 21 de
desembre 2017.
Segon.- Que, a canvi del servei prestat, el sr. JJG rebi la compensació econòmica corresponent,
segons el conveni col·lectiu del personal funcionari i al grup D al qual pertany, de 44,88€ (3 hores
extraordinàries a 14,96 €/ hora).
10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions

10.1.1 Aprovació devolució d'ingressos indeguts Cheque Dejeuner a nom de JMR
20 12 17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor RR, JM, per import de
157,60€, 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.
10.1.2 ESL, bonificació en l'IBI de l'exercici 2018-2020, per plaques solars
d'aprofitament tèrmic. Estimada.
Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del 50% en la
quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2018, 2019 i 2020, de la finca amb
referència cadastral 6689204EG1368N, carrer Veneçuela, 4-6.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i l’Àrea d’Intervenció.
10.1.3 Inversiones patrimoniales y financieras SL, bonificació en l'IBI d'una finca de Calella.
Estimada.
Acords
Primer.- Estima la sol·licitud presentada i concedir la bonificació del 90% en l’Impost sobre béns
immobles, en relació a la finca del carrer Chopitea, 19, referència cadastral
5277124EG1357N0001DE, a partir de l’exercici 2018 i fins a un màxim de 3 períodes.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
10.1.4 Reclamació AN anul·lar rebuts preu públic cursos centre municipal desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la petició presentada pel senyor N, A i ratificar els rebuts núm.
880.708 fracció 2a i 880.709 fracció 0.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, a l'Àrea d'Educació i a la Recaptació pels efectes
oportuns.
10.1.5 Reclamacio Banco Mares Nostrum SA devolució ingressos indeguts IAE desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la societat de Banco Mare Mare Nostrum SA, per
no ser procedent.
10. 1.6 Reclamació LS aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús
deixalleria i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques, a nom de senyor Subiranas Malleu, Lluís, tal com segueix a continuació:
NIF/NIE

TITULAR
SM, L

Reducció
a aplicar
30%

Import a
Retornar
49,20 €

Segon.- Compensar l’import a retornar aprovat en el punt anterior amb el rebut núm. 897.417,
resultant un import pendent 118,16 d’acord al següent detall:
Nif

Titular
SM, L

R e b u t
Compensat
897.417

Import
pendent
167,36 €

Import a
retornar
49,20

Pendent a
Recaptació
118,16 €

10.1.7 Rectificació subjecte passiu QQUU Riera Llafranc
Acords
Primer.- Donar de baixa de la Tresoreria municipal les següents factures emeses en concepte de
quotes provisionals corresponents a les obres de millora urbana PMU 3.1 Riera de Llafranc:
FACTURA
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17

FINCA ADJUDICADA
1
2
3
4
6
7
8

SUBIECTE PASSIU
LSM
LSM
LSM
LSM
LSM
LSM
LSM

IMPORT
22.052,53 €
22.058,99 €
14.722,68 €
14.722,68 €
21.091,48 €
14.068,52 €
14.068,52 €

Segon.- Emetre unes noves factures pel mateix concepte segons les següents dades:
FACTURA
54/17
55/17
56/17
57/17
58/17
59/17
53/17

FINCA
ADJ.
1
2
3
4
6
7
8

SUBIECTE PASSIU

IMPORT

Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL
Inversiones patrimoniales y Financieras SL

22.052,53 €
22.058,99 €
14.722,68 €
14.722,68 €
21.091,48 €
14.068,52 €
14.068,52 €

10.1.8 Sareb, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI de l'exercici 2015.
Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
10.1.9 Aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria-compostador.
Exp. 30/17
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Número
registre
13.794
14.649
14.633
14.707

NIF/NIE

TITULAR
JAM
MBM
NCM
NCB

Reducció
a aplicar
30%
30%
30%
30%

Import a
Retornar
67,40 €
44,64 €
49,20 €
44,64 €

14.621
14.784
14.406
12.818

36921096R
40481453G
40482481C
40511755S

JMG
JMPO
CRC
FRF

30%
30%
30%
30%

43,44 €
44,64 €
44,64 €
44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, 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.
10.2 Aprovació prima rendiment xarxa aigua 2016
Acords
Primer.- Requerir a Sorea SA el pagament de l’import resultant de l’aplicació de la clàusula tercera
del pacte segon del conveni signat en data 14 de novembre de 2012 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i Sorea SA, relatiu a la Prima de rendiment de la xarxa d’acord de l’exercici 2016 i que
dimana un import a ingressar de 247.550,10 € més IVA.
El pagament s’haurà d’efectuar dins dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària, a comptar des de la notificació del present acord:
a) Els notificats 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) Els notificats entre els 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.
Lloc : Tresoreria Municipal, carrer Cervantes, 16 Palafrugell de dilluns a dissabtes de 9.00h a
13.30 h.
Formes de pagament : Taló conformat i/o xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament de Palafrugell
o transferència a través d’entitat financera al compte 2100-0050-26-0200189792 .
Segon.- Informar a Sorea SA que s’haurà de procedir a emetre la corresponent factura que
regularitzi la seva retribució d’acord amb la prima de rendiment aprovada en el punt primer del
present acord.
Tercer. Informa a Sorea SA que contra el present acord es poden formular els següents recursos:
RECURSOS: De REPOSICIÓ davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell en
el termini d’un mes comptant des del dia de la notificació. Aquest recurs és preceptiu si després
voleu interposar recurs davant el jutjat de lo CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU de Girona, el qual el
podeu interposar contra la resolució expressa o tàcita de recurs de reposició formulat, dintre dels
següents terminis:
a) Dos mesos, comptats a partir del dia següent de la data de notificació de la resolució expressa
del recurs de reposició.
b) Sis Mesos, comptats a partir del dia següent en que es compleix un mes de la interposició del
recurs de reposició, si no s’ha produït la resolució expressa.

No obstant això podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al vostre dret.
ADVERTÈNCIA: La interposició del recurs no detindrà, en cap cas, l’acció administrativa per a la
cobrança, llevat que l’interessat ho sol·liciti dintre del mateix termini per interposar el recurs. A

aquest efecte serà indispensable dipositar una fiança o un aval solidari de Banc o Caixa d’estalvis
que cobreixi el total del deute tributari o qualsevol altre de les garanties que es preveuen en
l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals .
10.3 Modificació acord JGL 07 12 17 Concessió ajut a famílies es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides i tinguin fills escolaritzats escoles bressol municipals
2017-2018
Acords
Primer.- Modificar el punt tercer de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 07 de
desembre de 2017, quedant de la següent manera:
”Compensar mitjançant entrega a compte el pagament de l’ajut aprovat en el punt primer del
present acord amb les quotes mensuals de la taxa pel servei de l’escola bressol municipal curs
2017/2018 d’acord amb el següent detall:
BENEFICIARI
CORRECTE
FL
HLA
CEPM
LCB
JAMC
AAF
JCB
JCB
MD
BRS
MARR
LGF
AGB
BK
AMP
MSS
FMLR
EBM
FAA
REM
TOTAL

quotaquota quota quota

quota

quota T o t a l

gener
febrer març
abril
maig
juny
compensat
157,60 157,60 157,60
157,60
630,40€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60
157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60
157,60 157,60
157,60
630,40€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
157,60
630,40€
157,60
157,60 157,60
472,80€
157,60
157,60 157,60
472,80€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
157,60 157,60 157,60
157,60
157,60
157,60
945,60€
3.152
3.152
3.152 1.733,60 1.260,80 1.260,80
13.711,20

10.4 Aprovació liquidacions corresponents al tercer trimestre Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017, pels següents imports:
EXERCICI 2017

Q. MUNICIPAL

R. PROVINCIAL

DEUTE TRIBUTARI

Tercer trimestre

1.346,17€

327,45€

1.673,62€

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades liquidacions al servei
de recaptació.
10.5 Requeriment arrendament agost 2017 a gener 2018 Far Sant Sebastià
Acords
Requerir el pagament de l’arrendament del semestre d’agost de 2017 a gener de 2018 a nom de
FAR MAS NOMO (CIF B66418740) d’acord amb el següent detall:
Concepte
Arrendament Agost 2017 – Gener 2018

Preu Base
IVA (21%)
15.860,74€ 3.330,76 €

Preu total
19.191,50 €

11. Tresoreria
11.1 Sorea SA. Padró de subministrament d’aigua a grans consumidors del mes de
novembre de 2017 .- Aprovació.
Acords:
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de novembre de 2017, grans
consumidors, que importa la quantitat total de VINT-I-QUATRE MIL VINT-I-SET EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS ( 24.027,30 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades 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 si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.
Tercer. - Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.
12. Comptabilitat i pressupost
12.1 Relació O/2017/109 JG:20/12/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació

Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/109
(reconeixement) d’import total 262.269,26 euros.
Aplicació

Import

2017 11 9200 22100

51.514,49
9.242,17

2017 31 9240 22100

371,23

2017 32 4300 22100

425,98

2017 33 3230 22110

551,94

2017 33 3230 22120

982,12

2017 33 3230 22121

994,96

2017 34 3230 22100

478,99

2017 46 3330 22100

1.057,35

2017 71 1650 22100

37.409,75

2017 34 3230 22001

26.541,50

2017 72 1621 22712

117.945,12

2017 21 1610 62300

20.893,27

2017 21 1510 64000

6.050,00

2017 52 2310 22609

12.500,00

2017 72 1700 22714

20.774,88

2017 46 3330 22614

6.050,00

TOTAL

Text lliure
TOTAL ENDESA OCTUBRE
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES VARIES OCTUBRE 2017 (SG)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL NOVEMBRE 2017 (ED)
URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA RESIDUS
DEIXELLERIA NOVEMBRE 2017 (MA)
PERE GIRALT SAGRERA SA CERTIFICACIÓ OBRA
SUBSTITUCIÓ CANONADA AIGUA DE FERRO I
ADAPTACIÓ DOS GUALS VIANANTS C. BRUC NORD
VAQUERO BARNARDAS CARLES. PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIO EDIFICI ANTIC MUSEU DEL SURO (UR)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA. QUART TRIMESTRE
2017 JG:22/12/2016
AJUNTAMENT DE LLORET DE MARC. SERVEI
TRACTAMENT RESIDUS OCTUBRE 2017 (MA)
BITO PRODUCCIONS SL. FESTIVAL TEMPORADA ALTA
2017 (CU)

262.269,26

12.2 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/55 Y/2017/56.- JGL 20.12.2017
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

220170018656 2017 11 9200 22100

Import

Text lliure

3.757,29 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU.
LLOGUER GRUPS ELECTROGENS PISTA GEL

2017-2018 (CU)

220170018657 2017 21 1500 61904

LACROIX SEÑALIZACION SA.
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE DOS
SENYALS DE PAS DE VIANANTS LLUMINOSOS
2.779,16 (PO)

220170018658 2017 21 1500 61904

LACROIX SEÑALIZACION SA. EXECUCIO
ACTUACIONS PLA LOCAL DE SEGURETAT
10.000,84 VIARIA (PO)

220170018659 2017 21 1500 61904

LACROIX SEÑALIZACION SA.
SUBMINISTRAMENT PILONES PROJECTE
2.244,50 MILLORA SEGURETAT (PO)

220170018660 2017 21 1500 61904

LACROIX SEÑALIZACION SA.
SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO VERTICAL
5.726,82 ZONA 30 PRAT XIRLO (PO)

220170018661 2017 21 1500 61904

DISSRUT SL. EXECUCIO ALTRES ACTUACIONS
907,50 ZONA 30 PRAT XIRLO. COL.LOCACIO (PO)

220170018662 2017 72 3110 22604

STOP PLAGUES. SERVEIS EXTRES DEL
1.01.2017 AL 9.08.2017. CONTROL PLAGUES
SEGONS PREU UNITARI CONTRACTE
2.668,05 ADJUDICACIO (MA)

220170018663 2017 72 3110 22604

ASSOC. PROTECTORA ANIMALS RODAMON.
ACTUACIONS CONTROL DE COLONIES DE
1.874,29 GATS DE CARRER (MA)

220170018664 2017 72 3110 22604

ASSOC. PROTECTORA ANIMALS RODAMON.
SERVEIS EXTRES RECOLLIDA GOSSOS DEL 1
5.541,80 DE GENER AL 11 DE DESEMBRE DE 2017 (MA)

220170018665 2017 11 9200 22703

MANUTAN SL. COMPRA BASTIDA MOBIL. EQUIP
PROTECCIO COL.LECTIU. PELS EFECTIUS DEL
5.020,29 MUSEU DEL SURO (SG)

220170018666 2017 11 9200 22702

MATAS BALAGUER JOSEP. ASSESSORAMENT
EN MATERIA DE PROTECCIO DE DADES.
1.941,58 SEGON SEMESTRE 2017 (SG)

220170018668 2017 46 3330 22604

NOVARA HOTELS SL. DESPESES MERIDATGE
JAZZ ROUGE AL CENTRE FRATERNAL DIA
1.357,00 12.10.2017 FESTIVAL JAZZ COSTA BRAVA (CU)

220170018669 2017 41 3340 22613

1.119,25 BOSHC RIPOLL EMILI. LLOGUER ESCENARI
FESTA DE CAP D'ANY 2017 A LA PLAÇA
PRIORAT DE SANT ANNA (CONCERT FESTUCS)

(CU)

220170018670 2017 41 3380 22609

SONOMAX PROSOUND SL.
INSFRAESTRUCTURA TECNICA CAVALCADA
1.790,80 DE REIS 2018 (CU)

220170018671 2017 41 3340 22613

SONATURAL 10 SL. IL.LUMINACIO I
SONORITZACIO FESTA DE CAP D'ANY 2017 I
CONCERT FESTUCS PLAÇA PRIORAT DE
2.492,60 SANTA ANNA (CU)

220170018672 2017 62 3410 63204

PARALS SERRALLERS SL. PRIMERA FASE DEL
ROCODROM A L'INTERIOR DEL PAVELLO
30.000,00 POLIESPORTIU (UR)

220170018673 2017 72 1621 22000

COMERÇ TURRO SA. COMPRA DE DOS
MASTILS PER BANDERES BLAVES A LES
1.633,50 PLATGES (MA)

220170018674 2017 61 3370 22611

OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL.
DESMUNTATGE PER OBRES I MUNTATGE
DESPRES DE LES OBRES DELS EQUIPS
2.383,70 D'AUDIO FOTO I VIDEO (JO)

220170018675 2017 72 1700 64000

DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA SL.
ESTUDI DE LA POSIDONIA DEL FONS MARI DE
6.800,00 LA ZONA DE FONDEIG PLATJA CANADELL (MA)

220170018676 2017 52 2110 62700

ECOINOX SL. TANCAMENTS HORTS
COMUNITARIS 249 M. LINEALS DE TANCA
5.893,40 SIMPLE TORSIO VERDA DE 2M DE ALÇADA (BS)

220170018677 2017 33 3200 61900

SERRALLERIA GICH SL. PERGOLA ENTRON
12.685,64 CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIO (UR)

220170018678 2017 12 9200 62600

CARMIPERE SL. COMPRA 4 ORDINADORS
2.897,85 COMPLERTS (IN)

220170018679 2017 62 3410 62201

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
INSTAL.LACIO DEL NOU ENLLUMENAT
EXTERIOR DE 2 PISTES DE PADEL A LA
18.552,49 PISCINA MUNICIPAL (SG)

220170018682 2017 10 9120 22601

SARFA SL. DESPLAÇAMENT PALAFRUGELL
2.139,50 SUECA PALAFRUGELL. AGERMANAMENT (PR)

220170018683 2017 20 2310 22612

MEDIACION Y CONVIVENCIA SL. MEDIACIO
COMUNITARIA SUPORT PAGAMENT QUOTES
9.339,90 EXTRAORDINARIES PER OBRES (PB)

220170018684 2017 72 1621 22712

AVELLI MATO JAUME. RECOLLIR I
TRANSPORTAR PODA DE MANTENIMENT
PUBLIC ARBRAT I ABOCAMENT VIA PUBLICA A
15.000,00 GESTOR RESIDUS(MA)

220170018685 2017 21 1510 64002

BOSCH ARAUZ CARME. REVISIO DEL CATALEG
DE CASES RURALS I MASIES DE PALAFRUGELL
10.672,20 (50% HONORARIS REDACCIO ) (UR)

220170018686 2017 21 1510 64002

ALBO RIERA ANNA MARIA. REVISIO DEL
CATALEG DE CASES RURALS I MASIES DE
PALAFRUGELL (50% HONORARIS REDACCIO )
10.672,20 (UR)

220170018687 2017 21 1510 64002

IGREMAP SL. REDACCIO INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANISTIC PEU4 ENTORN
4.900,50 DEIXELLERIA PALAFRUGELL (UR)

220170018697 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL. EXECUCIO
PROJECTE MILLORA PILONES DE TRANSIT
1.061,17 (PO)

220170018698 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL. EXECUCIO
ACTUACIONS PLA LOCAL DE SEGURETAT
3.894,39 VIARIA (PO)

220170018699 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL. EXECUCIO ZONA 30
1.378,19 PRAT XIRLO (PO)

220170018700 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL.EXECUCIO
PROJECTE MILLORA SENYALITZACIO
2.033,41 VERTICAL LA PUNXA (PO)

220170018701 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL.EXECUCIO
PROJECTE MILLORA SENYALITZACIO
2.286,90 BRUGUEROL I (PO)

220170018702 2017 21 1500 61904

SETRAFIC ROMEPARK SL. MODIFICACIO
460,10 UBICACIO SENYAL RADAR LLOFRIU (PO)

220170018703 2017 21 1500 61904

CROSSBASA SL. UBICACIO BARRERA
CONTENCIO A L'AVDA VICENÇ BOU DE
4.368,41 TAMARIU (PO)

220170018706 2017 46 3330 22614

VENTURA ZARAGOZA GERARD. GESTIO I
COORDINACIO GENERAL ELS PASTORETS DE
PALAFRUGELL D'OCTUBRE 2017 A FEBRER
2.500,00 2018 (CU)

220170018707 2017 41 3380 22609

GALCERAN VILA DAVID. COORDINACIO ACTES
1.815,00 CAVALCADA REIS 2018 (CU)

220170018708 2017 46 3330 22614

BTM SOUND SL. LLOGUER MATERIAL TECNIC
REPRESENTACIONS TEATRALS ELS
3.519,94 PASTORETS DE PALAFRUGELL (CU)

220170018709 2017 21 1510 64000

GEOSERVEI PROJECTES I GESTIO AMBIENTAL
SL. ESTUDI GEOLOGIC ESTABILITAT PENYA
1.851,30 SEGAT ENTORN PLATJA AIGUADOLÇA (UR)

220170018710 2017 21 1530 61901

220170018711 2017 71 1610 22101
TOTAL RELACIO

SERVEI INSTAL.LACIONS TECNIQUES
EMPORDA SL. SUBSTITUCIO XARXES
PLUVIALS I RESIDUALS CARRER RASCASSA F1
26.873,65 (UR)
SOREA SA. INSTAL.LACIO BOCA DE REG
1.322,14 CARRER CONSELL (AS)
236.157,25

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

Aplicació

220170018667 2017 46 3330 22604
220170018680 2017 10 9120 22601
220170018681 2017 10 9120 22601
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
NOVARA HOTELS SL. DESPESES FESTIVAL DE JAZZ
MARIDATGE, CATERING I APATS JAZZ~ROUGE I
2.448,00 STREET JAZZ (CU) ERRONIA
EDICIONES OMEGA SL. COMPREA LLIBRES.
2.980,38 ""SABOR AMPURDANES"" (PR). FRA PRESENTADA
ROIG VARGAS MARTI. DISSENY I ELABORACIO
802,23 ESCULTURA AMB XAPA CORTEN (PR) SOBRANT
6.230,61

13. Assumptes urgents
13.1 Urbanisme – Gestió d’obres
13.1.1 Llicències d’obres majors
13.1.1.1 Llicència d'obres majors expedient 66/2017
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: SSIF
Representat per MPB
Obra: Canvi de coberta d'un edifici
Carrer: PL NOVA, 16
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 66/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’informe favorable de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona de data 3 de novembre de 2017, pel que “Atès que la façana principal
coincideix amb la traça de muralla, es permet, en una primera fase, eliminar el revestiment actual,
sense repicar el morter de rejuntat existent. En aquest punt, caldrà informar al Departament de
Cultura, per tal de procedir a la valoració del parament que es pugui observar, determinar si es
conserven restes de parament de muralla i, posteriorment, acordar el revestiment més adequat en
funció dels resultats obtinguts.”
- Dipositar la quantitat de 3.000 € 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 66/2017)
- 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: MPB - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 22.080,67 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 861,15 €

13.1.1.2 Llicència d'obres majors expedient 96/2017
Relació de fets
Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a les OBRES
MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la mateixa
i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern Local la
competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Fonaments de dret
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; el Decret 64/2014 de 13 de maig pel
qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
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: PJV
Representat per CONSTRUCCIONS MIQUEL J VARGAS SL
NIF: B17696915
Obra: Construcció de piscina
Carrer: C MALLORCA, 28 BIS
Nucli: CALELLA
Expedient: 96/2017
Condicions:
- 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 3.000 € 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 96/2017)
- 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: MPC - Arquitecta
Núm Visat: --P.E.M.: 16.304,45 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 635,87 €

13.1.1.3 Llicència d'obres majors expedient 583A2/2011
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: MSG
Obra: Modificació de projecte. Recull l'estat final de l'obra.
Carrer: C HORTAL D'EN POU, 47
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 583A2/2011
Tècnic director de l’obra: EBP - Arquitecte

13.1.1.4 Llicència d'obres majors expedient 94/2017
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: MLB
Representat per MPB
Obra: Ampliació habitatge unifamiliar
Carrer: C NOU, 91
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 94/2017
Condicions:
- 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 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: MPB - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 10.383,45 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 404,95 €

13.1.1.5 Llicència d'obres majors expedient 99/2017
Acords:
Primer.- Autoritzar l'aplicació de les exempcions previstes en els arts. 332 i 333 del POUM en
relació a les places d'aparcament del projecte per a la construcció d’un edifici per ús d’oficina del
carrer Pompeu Fabra núm. 28 de Palafrugell.
Segon. - 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: VENUSMAR, SL
NIF: B08229197
Representat per JMDI
Obra: Construcció d'edifici per a oficina en testera.
Carrer: AV POMPEU FABRA, 28
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 99/2017
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’oficina, 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 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: JJHC - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 191.910,98 €
I.C.I.O. liquidat: 7.484,53 €

13.1.1.6 Llicència d'obres majors expedient 111/2017
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: AMCM
Obra: Reforma interior i modificació puntual de la façana
Carrer: C TORRES I JONAMA, 7 - 9
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 111/2017
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el
certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: GAC - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 22.863,52 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 891,68 €

13.1.1.7 Llicència d'obres majors expedient 117/2017
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: COM.PROP. SAULEDA PORTAL 3
Representat per JJM
Obra: Muntatge de bastida
Carrer: C BARCELONA, 7
Expedient: 117/2017

NIF: H17275553
Nucli: PALAFRUGELL

Tècnic director de l’obra: DCM – Arquitecte tècnic
Núm Visat: V/W.17.2791
P.E.M.: 18.104,20 €

13.1.1.8 Llicència d'obres majors expedient 118/2017
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: COM. PROP. LA SAULEDA PORTAL 2
Representat per PVE
Obra: Muntatge de Bastida
Carrer: BARCELONA, 11
Nucli: PALAFRUGELL

NIF: H17275538

Expedient: 118/2017
Tècnic director de l’obra: DCM – Arquitecte tècnic
Núm Visat: V/W.17.2790
P.E.M.: 13.852,94 €

13.1.1.9 Llicència d'obres majors expedient 116/2017
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: COM.PROP.EDIF PORTAL 13 LA SAULEDA
NIF: H17284928
Representat per FNS
Obra: Muntatge de bastida
Carrer: C. CARRILET, 41
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 116/2017
Tècnic director de l’obra: ESGR – Arquitecte Tècnic
Núm Visat: V/W.17.2776
P.E.M.: 26.974,28 €

13.2 Contractació
13.2.1 Aixecament de la suspensió del procediment d'adjudicació dels lots 2, 7 i 10 per a
l'atorgament de les autoritzacions a les platges i zones de domini maritimoterrestre del
terme municipal de Palafrugelll
Acords
Primer. Aixecar la suspensió del procediment d’adjudicació dels lots 2, 7 i 10, acordada per
aquesta Junta el dia 17 de maig de 2017.
Segon. Ordenar la continuació del procediment de licitació per la selecció dels adjudicataris per a
l’atorgament de les autoritzacions municipals per a la prestació dels serveis que s’estableixen a
les platges i zones de domini maritimoterrestre del terme municipal de Palafrugell, corresponent
als lots 2, 7 i 10.
Tercer. Notificar els anteriors acords al tots els licitadors que van presentar oferta pels lots 2, 7 i
10, als membres de la mesa de contractació i simultàniament publicar els presents acords al perfil
de contractant.

13.3 Comptabilitat i pressupost

13.3.1 Aprovació transferència amortització i interessos préstec Dexia FPGG
Acords
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses per import de 486.834,35 euros a favor de la
Fundació Palafrugell Gent Gran (NIF G17887928) en compliment de l’establert al conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran
pel finançament de les despeses d’amortització i interessos corresponent al préstec per a la
construcció del nou complex assistencial , d’acord amb el següent detall:
a càrrec de la partida 51.3120.48909 “Transferència Fundació per interessos” 203.501,02
euros
a càrrec de la partida 51.3120.78000 “Transferència fundació per amortització capital”
283.333,33 euros
Segon.- Ordenar a la tresoreria que es faci el pagament de l’esmentada despesa abans del 31 de
desembre de 2017 en el compte indisponible que figura a tal efecte.

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 28 de desembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

