Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/09/2018
Número: 41/2018
Dia: 20/09/2018
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 Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteixen
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 20/09/2018 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 13 de setembre de 2018.
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances
2.1.1 Reposició enllumenat públic dels carrers Forcats, Ernest Morató i camí del Jardí
Botànic de Calella-Palafrugell, fase IX. Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de adjudicar el contracte per l’execució de les obres de reposició de
l’enllumenat públic dels carrers Forcats, Ernest Morató i camí del Jardí Botànic de CalellaPalafrugell, fase IX, a l’empresa, Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL, amb CIF número B17595414, 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 acreditada.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

3. Serveis municipals
3.1 Ocupació via pública
3.1.1 Ocupació de la via pública Cavallers, 11 - liquidació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per a l’ocupació efectuada per la senyora JFS per l’establiment situat
al carrer de Cavallers, 11 de Palafrugell, d’acord amb l’acta aixecada per l’àrea de Serveis
Municipals de l’Ajuntament:
CONCEPTE TEMP. TIPUS
Taxa OVP

Anual

UT.

Màquina recreativa infantil 2 ut.

TARIFA

REC

TOTAL

171,20 €

10 %

376,64 €

El total d’aquest import (376,64 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 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.
Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/09/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.2 Ocupació de la via pública BAR LA MORERA - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat RESTAURANT
CANADELL S.L. corresponent a l’establiment BAR LA MORERA, situat al passeig del Mar, 18 de
Tamariu, d’acord amb l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 20 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

985,60 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

20 m2

4

87,72 €

El total d’aquest import (1.073,32 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
c) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
d) 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.
Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 20 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autortizació, en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda de
la present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.3 Ocupació de la via pública BAR LA VELA - liquidació per sobreocupació
Acords
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Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat BARS PVT CALELLA
S.L. corresponent a l’establiment BAR LA VELA, situat al carrer Calau, 4 de Calella, d’acord amb
l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 15 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

739,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

15 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (804,99 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
e) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
f)

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.

Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 15 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autortizació, en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda de
la present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.4 Ocupació de la via pública BAR PALET - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat BARS PVT CALELLA
S.L. corresponent a l’establiment BAR PALET, situat al carrer Calau, 8 de Calella, d’acord amb
l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 12 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

591,36 €

10 %
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CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

12 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (657,15 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
g) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
h) 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.
Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 12 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda de
la present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.5 Ocupació de la via pública EL CARRERÓ - liquidació sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per la senyora AST de l’establiment
EL CARRERÓ, situat al carrer Major, 9 de Palafrugell, d’acord amb l’acta aixecada per l’inspector
de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Primera

SUP.

Terrassa descoberta 15 m2

TARIFA REC

TOTAL

34,80 €

10 %

574,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

15 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (639,99 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
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i)

Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

j)

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.

Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 15 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda de
la present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.6 Ocupació de la via pública HOTEL LLAFRANC - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat HOTEL LLAFRANC
S.L. de l’establiment HOTEL LLAFRANC, situat al passeig Cípsela, 16 de Llafranc, d’acord amb
l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 20 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

985,60 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

20 m2

4

87,72 €

El total d’aquest import (1.073,32 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
k) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
l)

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.

Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
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Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 20 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini de 48 hores des de la rebuda de la
present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.7 Ocupació de la via pública RESTAURANT GRETEL - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada pel senyor JRSF de l’establiment
RESTAURANT GRETEL, situat al carrer Cavallers, 48 de Palafrugell, d’acord amb l’acta aixecada
per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 13 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

640,64 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

13 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (706,43 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
m) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
n) 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.
Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 13 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini de 48 hores des de la rebuda de la
present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
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3.1.8 Ocupació de la via pública RESTAURANT JANI - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat FAR MAS NOMO S.L.
corresponent a l’establiment RESTAURANT JANI, situat al passeig Cípsela, 10 de Llafranc,
d’acord amb l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 15 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

739,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

15 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (804,99 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
o) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
p) 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.
Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 15 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini de 48 hores des de la rebuda de la
present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.9 Ocupació de la via pública RESTAURANT L'ARC - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada pel senyor ASR de l’establiment
RESTAURANT L’ARC, situat al carrer Consell, 13-15 de Palafrugell, d’acord amb l’acta aixecada
per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

SUP.

TARIFA REC

TOTAL
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Taxa OVP

Primera

Anual

Terrassa descoberta 15 m2

34,80 €

10 %

574,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

15 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (639,99 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
q) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
r) 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.
Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 15 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini de 48 hores des de la rebuda de la
present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.10 Ocupació de la via pública SNACK BAR ES DOFI - liquidació per sobreocupació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació per la sobreocupació efectuada per l’activitat ES DOFI TAMARIU
S.L. corresponent a l’establiment SNACK BAR ES DOFI, situat al passeig del Mar, 22 de Tamariu,
d’acord amb l’acta aixecada per l’inspector de la via pública i activitats de l’Ajuntament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Especial

SUP.

Terrassa descoberta 12 m2

TARIFA REC

TOTAL

44,80 €

10 %

591,36 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

12 m2

3

65,79 €

El total d’aquest import (657,15 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
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ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
s) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
t)

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.

Segon. Informar a la persona interessada que l’aprovació de la liquidació no suposa cap tipus
d’autorització municipal en relació a l’ocupació realitzada.
Tercer. Requerir a l’establiment la retirada dels 12 m2 de sobreocupació de terrassa i ajustar-se a
la superfície acordada segons l’autorització, en un termini de 48 hores des de la rebuda de la
present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb
l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4. Secretaria
4.1 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per la instrucció d'un expedient
informatiu de la Policia Local ( fets del 10/04/2018)
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Administració de Seguretat
del Departament d’Interior per la instrucció de l’expedient informatiu dels fets del dia 19 d’abril de
2019, posats de manifest en l’informe del cap de la Policia Local, de data 23 d’abril de 2018.

5. Contractació
5.1 Contractació dos obres dins el Festival Temporada Alta- Festival de Tardor de
Catalunya. Inici procediment i aprovació de plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació 21/2018 per la licitació de serveis per a la realització
de dos obres de teatre, dins el Festival Temporada Alta-Festival Tardor de Catalunya, amb un
pressupost de licitació. Amb un valor estimat de 27.940€, inclòs el 10 % d’IVA. La quantia total
d’aquest contracte no es defineix amb exactitud perquè resultarà dels següents conceptes:
a) L’import fix de 10.000€ en concepte de contraprestació per tots els drets derivats les
representacions dels espectacles. L’import màxim del l’IVA es xifra 1.000€, corresponent a 10%
sobre la base imposable, d’acord amb l’article 91.2.7. de la Llei 37/1992.
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b) La recaptació obtinguda pel contractista en base al nombre d’entrades venudes pels preus
públics aprovats per l’Ajuntament, per cadascun del espectacles següents: “El color del al llum”.
General 18€ i per “Les noies de Mossbank Road”. Amfiteatre 20€ i Platea 36€.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa a l’aplicació pressupostària 46333022614, anomenada
“Despeses programació teatre” del pressupost municipal d’enguany.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
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 326.2 de la LCSP i fer el requeriment de documentació establert a l’article 149.3 de la
mateixa Llei.
Cinquè. Convidar a l’empresa Bitó Produccions, SL, Pati del Teatre, 2, 17190 – Salt, NIF
B17310947

5.2 Adhesió al contracte ACM basat en l'acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació als ens locals de Catalunya
Acords
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Palafrugell i els seus organismes autònoms i ens
associats, al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil
de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els
contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de
juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1
d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €
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Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018,
Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL per e-notum al NIF
P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat i per correu a Carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per correu
electrònic a centraldecompres@acm.cat i per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona.

6. Assessoria jurídica
6.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial Arriro Inversiones, S.L. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada el senyor
AJLC, en representació de la societat Arriro Inversiones, SL.

7. Benestar social
7.1 Subvenció i conveni 2018 Centre de distribució d'aliments
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Caritas Diocesana de Girona
Objecte: Finançament del Centre de distribució d’aliments, de Palafrugell, durant l’any 2018
Subvenció sol·licitada: 30.000,00€
Subvenció concedida: 30.000,00€
Import a justificar: 30.000,00€
Percentatge de finançament: 100%
Bestreta: 50% de l’import total (15.000,00€) a la signatura del conveni. Per fer efectiu el pagament
de la bestreta, l’entitat haurà d’haver presentat la justificació del conveni de l’any anterior i haver
signat el conveni de l’any en curs per al qual es sol·licita la bestreta
El 50% restant es pagarà una vegada l’entitat hagi presentat el compte justificatiu, abans del
28.02.2019, i aquest hagi estat validat per part de l’Ajuntament.
Termini de justificació: 28.02.2019
Aplicació pressupostària: 52 2310 48902
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Entitat: Creu Roja Espanyola a Palafrugell, comitè local
Objecte: Participació en el programa de kits socials de proximitat de Creu Roja per dotar el Centre
de distribució d’aliments de productes d’higiene i alimentació infantil, durant l’any 2018.
Subvenció sol·licitada: 11.666,66€
Subvenció concedida: 7.000,00€
Import a justificar: 11.666,66€
Percentatge de finançament: 60%
Termini de justificació: 28.02.2019
Aplicació pressupostària: 52 2310 48901
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.

Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/09/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

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.

8. Cultura
8.1 Subvenció a l'Ateneu de Palafrugell 2018
- Queda sobre la taula.

9. Educació
9.1 Concessió de subvenció a les AMPA dels centres educatius de Palafrugell per al curs
2017-2018.
Acords
Sol·licitar a la Diputació de Girona de poder concórrer a la convocatòria oberta en règim de
concurrència competitiva de l’any 2018, per a l’atorgament de subvencions destinades a despeses
de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, del curs 2017-2018, amb la
presentació de dues sol·licituds, una per a cadascun dels centres educatius municipals 0-3, Llar
d’Infants Tomanyí, Escola bressol Els Belluguets.

10. Joventut
10.1 Concessió de Subvenció al Grup Cultural Camp d'en Prats
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l’import que s’indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Grup Cultural Camp d’en Prats
Objecte: Realitzar la Festa del Barri
Subvenció sol·licitada: 1.114 €
Subvenció concedida: 1.114 €
Import a justificar: 2.800 €
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Percentatge de finançament: 39,7%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 31.9240.48903
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.

10.2 Subvenció a l'Associació d'Amics i Veïns de Llafranc
Acords
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Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació d’Amics i Veïns de Llafranc
Objecte: Cantada d’havaneres de Llafranc
Subvenció sol·licitada: 4.560 €
Subvenció concedida: 4.100 €
Import a justificar: 7.601 €
Percentatge de finançament: 53.94 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 31.9240.48900
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:
15.
La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
16.
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
17.
La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
18.
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)
19.
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.
20.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
21.
En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
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Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

11. Gestió tributària
11.1 Reclamacions
11.1.1 MLA, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 4204101EG1440S0004RA, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 12 esc. 1 00 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 988427.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020912) a nom del senyor MLA, en concepte
d’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt
d’aquest acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.2 FEH, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 4204201EG1440S0010AF, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 14 esc. 1 02 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 986599.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020864) a nom de la senyor Fatima el Harbouli en
concepte d’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al
primer punt d’aquest acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.3 FGM, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104103EG1430S0023UB, objecte tributari carrer Carrilet, 37 esc. 2 00 3.
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Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 985980.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020858) a nom del senyor GM en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.4 AAZ, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104102EG1430S0002YT, objecte tributari carrer Carrilet, 33 esc. 1 00 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 975150.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020855) a nom del senyor A en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.5 FGG, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3908103EG1430N0005BM, objecte tributari carrer Lluna, 23 esc. 1 01 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 985451.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020722) a nom del senyor GG en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.6 MAM, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3004101EG1430S0002TT, objecte tributari carrer Barcelona, 1 esc. 1 00 2.
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Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 991671.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020719) a nom del senyor AM en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.7 HB, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè la senyora B té pendent de pagament, en
fase executiva, una liquidació d’Impost sobre béns immobles (núm. 901114).
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.8 AZ, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104103EG1430S0032DE, objecte tributari carrer Carrilet, 37 Esc. 2 02 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 1001131.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020709) a nom del senyor Z en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.9 FHMA, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3802109EG1430S0025BX, objecte tributari av. d’Espanya, esc. 3 01 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor M, per un import total de
124,87 euros, d’acord amb el següent detall:
Núm. rebut
989546

Any
2018

Concepte
Impost
sobre
béns
immobles urbana

Import pagat
249,75

Import bonificat
124,87

Import a retornar
124,87
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Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.10 NA, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104103EG1430S0002GT, objecte tributari carrer Carrilet, 37 Esc. 1 00 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 976274.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020703) a nom del senyor NA, en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.11 AN, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3004101EG1430S0024ZZ, objecte tributari carrer Barcelona, 1 Esc. 2 00 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 991918.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020701) a nom del senyor N, en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.12

JLG, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè el senyor L té pendent de pagament en fase
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executiva quatre rebuts en concepte d’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2018.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.13 MZH, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3501118EG1430S0252WM, objecte tributari carrer Ample, 130, Esc. 1 07 10.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor ZH, per un import total de
144,37 euros, d’acord amb el següent detall:

Núm.
rebut
1001112

Any

Concepte

Import pagat

Import bonificat

2018

Impost sobre béns immobles
urbana

288,74

144,37

Import
retornar
144,37

a

Tercer.- Informar-vos que la devolució es farà efectiva, mitjançant transferència bancària, al
compte corrent que consta a la vostra sol·licitud.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.14

MSL, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.15 AZ, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3501118EG1430S0243LJ, objecte tributari carrer Ample, 130 Esc. 1 07 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la senyora JH, per un import total de
144,37 euros, d’acord amb el següent detall:
Rebut
986548

Any
2018

Concepte
Impost sobre béns immobles

Import Pagat
288,74

Import Bonificat
144,37

A Retornar
144,37
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Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.16 FABD, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords

Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per no tenir el títol de família nombrosa a 1/1/2018.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.17 RK, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3903206EG1430S0032ZE, objecte tributari carrer Barris i Buixó, 72-74 Esc. 1 01 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 988345.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020484) a nom del senyor RK en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.18 AAE, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3205150EG1430N0084DO, objecte tributari carrer Rafael Casanova, 20-22 Esc. 5 01 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 978146.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020482) a nom de la senyora JBB, en concepte
d’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt
d’aquest acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
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Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.19 DT, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3501118EG1430S0170AO, objecte tributari carrer Ample, 130 Esc. 1 02 8.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora DT, per un import total de
175,70 euros, d’acord amb el següent detall:
Rebut
998832

Any
2018

Concepte
Impost
sobre
immobles

béns

Import pagat
351,40

Import bonificat
175,70

A retornar
175,70

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.20 AH, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 3611205EG1431S0003KM, objecte tributari carrer Pi Margall, 109, Esc. 1 01 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 986574.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020477) a nom del senyor AH en concepte d’Impost
sobre béns immobles de l’exercici 2018, aplicant la bonificació aprovada al primer punt d’aquest
acord, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.21 MEB, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2018 en relació a la finca amb referència
cadastral 4204301EG1440S0015BL, objecte tributari carrer Juan de Herrera, 18 Esc. 1 03 3.
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Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut 976914, en concepte d’Impost sobre béns
immobles de l’exercici 2018, corresponent al 50% de l’import total de la quota
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.22

RPJ, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

11.1.23 Sol·licitud exempció IVTM a nom Sr. JAP efectes any 2018. Estimació

Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
turisme matrícula -5209-DBP, a nom del senyor Joaquim Arbonés Perales amb efectes de l’any
2018 i posteriors.
Segon.- Donar de baixa el rebut pendent a la recaptació municipal a nom del senyor JAP, tal com
segueix a continuació:
Exercici
2018

Número rebut
954889

Concepte
IVTM

Matrícula
-5209-DBP

Import
137,66€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

11.1.24 Reclamació ERE. Aprovació i devolució noves liquidacions aigua c. 4466667.
Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4466667
Període

Liquidacions errònies

Noves liquidacions

Diferència a retornar

2017/04
2017/03
2017/02

61,18 €
79,18 €
58,98 €

60,11 €
64,42 €
58,44 €

1,07 €
14,76 €
0,54 €
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2016/03
2015/04
2015/03
2015/02
2014/04
2014/03
2014/02
TOTAL

75,61 €
63,07 €
64,61 €
59,46 €
62,60 €
68,14 €
60,61 €
653,44 €

59,79 €
58,45 €
58,45 €
58,43 €
58,11 €
58,11 €
58,11 €
592,42 €

15,82 €
4,62 €
6,16 €
1,03 €
4,49 €
10,03 €
2,50 €
61,02 €

Segon.- Aprovar la devolució per import de 61,02 euros.
Tercer.- Pel fet que la liquidació per import de 62,98 euros ja se li va retornar a l’interessat en
virtut de la sentència ( 62,98 liq. 2016/04 + 28,07 despeses burofax = 91,05 euros) a causa de
que en aquest període es va procedir al tall del subministrament, s’aprova una nova liquidació pel
període 2018/01 amb el consum correcte, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4466667
PERÍODE
2016/04

NOVA FACTURA
60,37

Quart.- Compensar la quantitat a ingressar que figura a l’apartat primer per import de 61,02 euros
amb la quantitat a pagar que figura a l’apartat tercer per import de 60,37 euros, resultant un
import a ingressar de 0,65 euros, els quals seran ingressat en el compte corrent de l’interessat.
Cinquè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

11.1.25 Sol·licitud exempció IVTM a nom Sr. ART per discapacitat. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -2108-DYY, a nom pel senyor ART amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

11.1.26 Sol·licitud aplicació quota reduïda taxa escombraries per ús deixalleria a nom Sra.
EMTN. Desestimació
Acords
Primer. Desestimar la sol·licitud de devolució en concepte de taxa per recollida d’escombraries
domèstiques presentada per la senyora EMTN.
Segon. Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.
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12. Comptabilitat i pressupost
12.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/40.- JGL 20.09.2018
Acords:
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

Import

1.477,50
220180013281 2018 61 3370 22703
1.036,97
220180013282 2018 11 9200 21600
3.900,00
220180013283 2018 11 9200 21600

1.573,00
220180013289 2018 12 9320 22702

7.800,00
220180013290 2018 11 9200 22707

Text lliure
SUARA
SERVEIS
SCCL.
SERVEI
DINAMITZACIO DEL CONSELL DE JOVES
DE PALAFRUGELL (JO)
SAGE
AYTOS
SL.
MANTENIMENT
TRIMESTRAL
APLICACIO
GPA
INTERVENCIO (IN)
MECA
CENTRE
SL.
CONTRACTE
MANTENIMENT INFORMATIC ANUAL DE
EDUCACIO I BIBLIOTECA (IN)
MARTINEZ DE TRINXERIA I SAIS
ADVOCATS SL.. ASSESS. RECLAMACIO
TRIBUNAL
ECONOMIC
ADM.
EXP.SANCIONADOR IVA GENER 2018
(SG)
FOLK I SANCHEZ CONSULTORS SCP.
FORMACIO
COMANDAMENTS:
FUNCIONS DIRECTIVES SEGONA PART
(SG)

15.787,47
TOTAL RELACIÓ

12.2 Relació O/2018/80 JG:20/09/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/80 de
reconeixement de despesa d’import total 82.217,15 euros.
Aplicació

Import

2018 42 3360 63200

11.129,99

2018 34 3230 22001

16.461,50

Text lliure
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL. ATURADA I
REPRESA OBRES A LA TORRE DE CAN MARIO (UR)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI GESTIÓ EB ELS
BELLUGUETS. AGOST 2018 (ED)

54.625,66

TOTAL ENDESA

Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/09/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

2018 31 9240 22100

565,15

2018 71 1650 22100
2018 32 4300 22100

36.751,20
320,37

2018 73 4312 21200

649,96

2018 34 3230 22100

368,22

2018 33 3230 22100

14,91

2018 33 3230 22110

1.023,40

2018 33 3230 22120

722,75

2018 33 3230 22121

720,65

2018 11 9200 22100

11.725,84

2018 46 3330 22100
TOTAL

1.763,21
82.217,15

ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.

SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)
ENDESA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
SUMINISTRAMENT DEPENDENCIES AGOTS 2018
(SG)

12.3 Relació O/2018/81 JG:20/09/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/81
de certificacions d’obres per un import de 33.172,07 euros.
Aplicació
2018 21 1510 62203

Import
33.172,07

Text lliure
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL. CERT.1,
OBRA 02/2018 ""ADEQUACIO .PLANTA SEGON PIS
ESCOLA MUSICA EDIFICI L'ENERGIA (UR)
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TOTAL

33.172,07

13. Assumptes urgents
13.1 Llicència d'obres majors expedient 47/2017
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: KIM'S CAMPING SL
Representat per JVB
Obra: Realització de bungalou prefabricat per a recepció a càmping
Carrer: CAMÍ DE LA FONT D'EN XECO, 1
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 47/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 76 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 47/2017)
- 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.
- Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels
residus per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. En el document hi ha de
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: FPE - Arquitecte
Núm Visat: 2017 400726
P.E.M.: 34.779,88 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.356,42 €

13.2 Llicència d'obres majors expedient 95/2018
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: PROMOGEM 2312 SL
Representat per CJG
Obra: Modificació de projecte de reforma i ampliació d'un habitatge amb piscina (Modificació
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alçada de l'edificació)
Carrer: C ISAAC PERAL, 26
Expedient: 95/2018
Condicions:

Nucli: LLAFRANC

- Es mantenen les condicions de llicència contemplades a l’expedient inicial aprovat
98/2017.
Tècnic director de l’obra: AJC - Arquitecte
Núm Visat: 2018401110

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 27 de setembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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