Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 27/09/2018
Número: 42/2018
Dia: 27/09/2018
Hora d’inici: 9.00h
Hora de fi: 10.00h
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 27/09/2018 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 20 de setembre de 2018
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2. Urbanisme – gestió d’obres
2.1 Llicències d’obres majors
2.1.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 31/2016
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: PAYABLOGO SL
Representat per DLP
Obra: construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres
Carrer: C MARQUES DE LLAFRANC, 2-4
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 31/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga correspon al període d’inici de les obres, i és vàlida fins el 22 de
febrer de 2019.
Tècnic director de l’obra: MBP - Arquitecta

2.1.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 76/2016
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: SLGW
Representat per ARQUITECTURA FERRES MARCO SL
Obra: Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C BALEARS, 15
Nucli: CALELLA
Expedient: 76/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga correspon al període de finalització de les obres, i és vàlida fins el
9 d’agost de 2019.
Tècnic director de l’obra: JFM - Arquitecte
Núm Visat: 2016401079

3. Contractació
3.1 Redacció del projecte de reforma de Can Genís a Palafrugell. Devolució fiança.
Acords
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Primer. Retornar la garantia de 792,50 €, a la senyora MLD, 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 oportunts.

4. Recursos humans
4.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTIVA): TORRE DE GUAITA
Acords
Primer. Aprovar els següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Torre de Guaita:
−
−
−

Avaluació de Riscos
Pla d’emergència
Planificació de mesures preventives

−
−
−

Planificació de mesures correctores
Suport Formatiu conserge Torre de Guaita
Suport Formatiu conserge Punt d’informació

Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA).
Tercer. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’Arxiu Municipal juntament amb l’enviament
d’un exemplar de tots els documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA) i aprovats
per Junta de Govern Local, per tal que quedin a disposició dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de Palafrugell.

5. Benestar social
5.1 Conveni de cooperació educativa amb la Fundació IDEC per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa amb la Fundació IDEC per tal que GCM,
estudiant del Màster en Mediació Professional, pugui realitzar les pràctiques acadèmiques
externes al Centre de Mediació i Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.
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Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica, una vegada s’hagi formalitzat.

6. Gestió tributària
6.1 Reclamacions
6.1.1 SAA, 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 3104101EG1430S0015UG, objecte tributari carrer Carrilet, 29, Esc. 1 03 4.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles, a
nom del senyor A, per un import total de 70,94 euros, d’acord amb el següent detall:
Any

N. Rebut

Concepte

2018

974987

Impost
sobre
immobles urbana

béns

Import pagat

Import bonificat

141,89

70,94

A
retornar
70,94

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.

6.1.2 LYEM, 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 3904108EG1430S0009ES, objecte tributari carrer Escoles, 11 Esc. 1 02 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 1001014.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020927) a nom del senyor Y 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.

6.1.3 MBA, 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 4205101EG1440N0021BF, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 2 esc. 2 00 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 977217.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1020933) a nom del senyor B 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.

6.1.4 MBH, 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 4109102EG1440N0019SG, objecte tributari carrer Violeta, 14 esc. 1 01 4.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles a
nom del senyor B, per un import total de 86,43 euros, d’acord amb el següent detall:
Any
2018

N. rebut
978111

Concepte
Impost sobre béns immobles
urbana

Import pagat
172,86

Import bonificat
86,43

A retornar
86,43

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.

6.1.5 HBA, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Estimada.
Acords
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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 4109127EG1440N0036PE, objecte tributari carrer Violeta, 10 Esc. 2 03 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 992581 a nom de SOF.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021041) a nom de la senyora SOF 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.

6.1.6 HLA, bonificció en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè a 1/1/2018 no constava empadronat al
domicili on es sol·licita la bonificació cap membre de la família inclòs al títol de família nombrosa.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.7 MA, 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 4109127EG1440N0017BD, objecte tributari carrer Violeta, 10 Esc. 1 01 9.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 985390 a nom de AGK.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021044) a nom del senyor AGK 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.

6.1.8 RDA, 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 2812210EG1421S0017MU, objecte tributari carrer Mestre Sagrera, 81-83 Esc. 2 03 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 981577.
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Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021047) a nom del senyor DA 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.

6.1.9 MDM, 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 4205101EG1440N0032TX, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 2 Esc. 2 03 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 981628.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021048) a nom del senyor MD 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.

6.1.10 MAA, 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 4205201EG1440N0023EH, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 6 Esc. 2 00 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 975125.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021050) a nom del senyor MA 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.

6.1.11 MZ, 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 3004101EG1430S0038OO, objecte tributari carrer Barcelona, 1 Esc. 2 04 2.
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Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 1001108.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021051) a nom del senyor MZ 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.

6.1.12 SGK, 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 4109101EG1440N0017QD, objecte tributari carrer Violeta, 12 Esc. 1 01 13,.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor SGK, per un import total de
88,12 euros, d’acord amb el següent detall:
Any
2018

Concepte
Impost
sobre
béns immobles

N. Rebut
985391

Import pagat
176,25

Import bonificat
88,12

Import a retornar
88,12

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.

6.1.13 MAEK, 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 3104102EG1430S0029RE, objecte tributari carrer Carrilet, 33 esc. 2 02 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 974984.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021059) a nom del senyor MAEK 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.
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6.1.14 FL, KB, 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 3514103EG1431S0002KX, objecte tributari carrer Roses, 43 Esc. 1 01 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor KB, per un import total de
157,72 euros, d’acord amb el següent detall:
Any
2018

Concepte
Impost sobre béns immobles
urbana

N. rebut
976920

Import pagat
315,45

Import bonificat
157,72

Import a retornar
157,72

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.

6.1.15 AL, 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 2713106EG1421S0006GX, objecte tributari carrer País Valencià, 26 Esc. 1 02 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 989240.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021104) a nom de la senyora AL, 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.

6.1.16 MTGC, bonificació en l'IBI per tenir instal·lades i en funcionament plaques solar
d'aprofitament tèrmic. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del 50% en la
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quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2019, 2020 i 2021, de la finca amb
referència cadastral 5776107EG1357N0001UE, passeig de la Torre, 12.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.17 PAR, bonificació en l'IBI per tenir instal·lades i en funcionament plaques solars per
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 2019, 2020 i 2021, de la finca
referència cadastral 3703105EG1430S0001WR, carrer Rajola, 31.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.18 DRS, bonificació en l'IBI per tenir instal·lades i en funcionament plaques solars per
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 2019, 2020 i 2021, de la finca amb
referència cadastral 4210104EG1441S0001BW, carrer Begur, 108.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.19 Fundació Vilagran Maristany-Vimar, Exempció en l'Impost sobre béns immobles de
l'exercici 2018. Estimada.
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en l’Impost sobre béns immobles de les finques amb referència
cadastral 3808126EG1430N0008ME, 3808126EG1430N0007XW, 3501119EG1430S0125DW,
3501119EG1430S0242RH i 4012302EG1441S0094PX, corresponent a l’exercici 2018.
Segon.- Donar de baixa els rebuts 984374, 984375, 984376, 984377 i 984378.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.20 Fundació Tresc, exempció en l'IBI 2018.- Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i concedir l’exempció de l’Impost sobre béns immobles
de l’any 2018 a la Fundació TRESC, en relació a la finca amb referència cadastral
3808126EG1430N0061SG, objecte tributari carrer Pi Margall, 14 Esc. C 00 A4 (pl. Can Mario).
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Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 984373 a nom de Fundació TRESC.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.21 Sol·licitud anul·lació rebut casalet a nom Sra. MGG. Estimació
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut pendent a nom de la senyora MGG, tal com segueix a continuació:
Núm. rebut
1019458

Exercici
Mes agost 2018

Concepte
Taxa Casal Infants

Import
163,30€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

6.1.22 Sol·licitud devolució IVTM varis per baixa definitiva vehicle. Exp. 7/18
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
Any

Núm.
Rebut

Registre NIF-NIE

Titular

Matrícula

Import

2018
2018

956078
960217

15021
15068

CBR
EGP

-5607-DJN
B-9397-NG
48,19€

15,49€
32,70€

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris de les
persones interessades.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

6.1.23 Sol·licitud devolució part proporcional IVTM per baixa vehicle a nom Sr. ME.
Compensació deute
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ME, tal com segueix a
continuació:
Exercici

Número Rebut

Matrícula

Concepte

Total a retornar
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2018

959025

GI-9872-BG

IVTM

103,26€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que manté el
senyor ME (números rebuts 605536/2,673873) amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

6.1.24 Sol·licitud exempció IVTM a nom Sra. IGC. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -7799-DBN, a nom de la senyora MIGC 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.

6.1.25 Sol·licitud anul·lació rebut fites i senyalització a nom de Comunitat de Propietaris les
Àguiles. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada a nom senyor JDM com a representant de la
Comunitat de Propietaris Les Àligues.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

6.1.26 Reclamació FPE anul·lació rebut escombraries 2018 desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor FPE.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat pels efectes oportuns.

6.1.27 Reclamació EH revisió taxa per escombraries industrials
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EHV, per un import de
263,16 euros en concepte de taxa per escombraries Industrials corresponent al rebut núm.
1.007.674.
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer, en el compte bancari de l’interessat i a
l’efecte caldrà que informi del mateix a l’ajuntament.
Tercer.- Notificar el present acord, a l’interessat, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.

6.1.28 Reclamació JP aprovar devolució d'ingressos indeguts per ivtm i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de del senyor JPR, per un import de--------- 40,45 en concepte d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent al rebut 966.875.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior, amb els deutes pendents a la
Recaptació municipal.
Nif

Titular

Import per
retornar

I m p o r t Import a Import pendent
executiva
un
p e n d e n t retornar
executiva
cop compensat

JPR

40,45

2.029,56

0,00

1.989,11

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals pels
efectes oportuns.

6.1.29 CPC, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles,
exercicis 2014-2017.- Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè el nou valor assignat pel Cadastre a la finca
té efectes a partir de l’exercici 2018.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.1.30 NMG, 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 3908131EG1430N0004YX, objecte tributari carrer Miquel Vincke i Meyer, 10 Esc. 1 01
2.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JCB, per un import total de
205,94 euros, d’acord amb el següent detall:
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Any

Concepte

2018

Impost
sobre
immobles urbana

béns

N. rebut

Import Pagat

979280

411,88

Import
bonificat
205,94

Import a retornar
205,94

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

6.2 Cancel·lació de la fiança dipositada al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
el 01/11/2014
Acords
Primer.- Formalitzar la cancel·lació de la fiança dipositada al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Girona per import de 3.195,92 euros, constituïda en virtut de l’acord de Junta de Govern
Local de data 04/11/2014.
Segon.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal i a la Tresoreria als efectes oportuns.

6.3 Liquidacions rendes setembre 2018. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
40
11201
11300
11400
134
41
39101
110
12
61
30
80
31309

Import
452,00
3.709,07
220,99
13.985,22
127,60
1.738,80
2.700,00
15,80
31,00
1.459,34
95,10
900,10
3.200,00
28.635,02

Concepte
Entrada de vehicles
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans
IVTM-Impost vehicles tracció mecànica
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
Llar d’Infants Belluguets
Reserves de la via pública
Sanció administrativa
Taxa cementiri municipal
Taxa altres expedients o documents
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa per obertura d’establiments
Taxa per ocupació via pública
Taxa serveis horts ecològics
Total general

6.4 Annex conveni amb l'Ajuntament de Begur subministrament d'aigua. Aprovació.
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Acords
Primer.- Aprovar l’annex del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Ajuntament de Begur en data 11 de gener de 2016, amb el següent redactat:
“Primer.- A partir del 4t trimestre de 2018 tots els abonats inclosos en el sector del Polígon Riera
d’Esclanyà seran facturats per l’Ajuntament de Begur per estar dins del territori del municipi de
Begur.
Segon.- A partir del 4t trimestre de 2018 l’Ajuntament de Begur farà una aportació a l’Ajuntament
de Palafrugell que es calcularà multiplicant els m3 subministrats des de Palafrugell al Polígon per
la tarifa domèstica més econòmica que tingui vigent l’Ajuntament de Palafrugell a les seves
ordenances fiscals (pel 2018 aquesta tarifa té una quantia de 0,3990 €/m3).
Tercer.- Per a la regularització dels exercicis 2016, 2017 i pel 1r , 2n i 3r trimestre de 2018, i una
vegada es tinguin les dades de rendiment de la primera anualitat de gestió per part de l’Ajutament
de Begur, es calcula una aportació a favor de l’Ajuntament de Palafrugell per tal de regularitzar
cada període aplicant la següent fórmula:
Aportació Begur=(Cabal registrats en el Polígon als abonats i que han estat facturats pel
concessionari de Begur x 0,3990) /rendiment obtingut pel concessionari de Begur al Polígon en la
primera anualitat
El rendiment del sector obtingut en la primera anualitat de gestió per part de l’Ajuntament de
Begur es calcularà pel quocient dels m3 facturats durant el període al Polígon dividit pel total de
m3 subministrats al Polígon .
Quart.- L’Ajuntament de Begur així com l’empresa adjudicatària del servei de subministrament
d’aigua a l’Ajuntament de Begur podrà en qualsevol moment fer la lectura del comptador on es
registra l’aigua que s’abasteix al sector, a tal efecte s’habilitarà un accés on–line directe per tal
que disposi de les dades de la telelectura del comptador.”
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del referit conveni.

7. Comptabilitat i pressupost
7.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/41.- JGL 27.09.2018
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

220180013664 2018 44 3321 22001

3.774,54

220180013665 2018 12 9200 62600

1.166,90

Text lliure
LLIBRERIA CUCUT SL. COMPRA LLIBRES
VARIS DURANT L'EXERCICI 2018 (BI)
TEAMVIEWER GMBH. ACTUALITZACIO
LLICENCIES DE TEAMVIEWER PREMIUM
AMB SUPORT PER DISPOSITIUS MOBILS
(IN)
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220180013666 2018 72 1700 22714

8.999,98

220180013667 2018 72 1700 22616

2.813,25

220180013668 2018 72 1360 22706

1.929,95

220180013669 2018 52 2310 22609
TOTAL RELACIO

4.401,40
23.086,02

SFERA GARDEN SL. GESTIO PODA DELS
SERVEIS EXTRES DE RECOLLIDA (MA)
PAPELERA DEL NERVION SA. COMPRA DE
BIG BAGS PER CAMPANYA RECOLLIDA
PODA (MA)
FITOR
FORESTAL
SL.
TALA
DOS
EUCALIPTUS TERRENY PUBLIC PER RISC
DE CAIGUDA (MA)
BAIS EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI
SCCL.
REFORÇ
SERVEI
SUPORT
PSICOLOGIC A DONES VICTIMES DE
MALTRACTAMENT (BS)

7.2 Reconeixement de despeses a Associació de Veïns Urb. Vinya Vella
Acords
Primer.- Aprovar l’ocupació temporal de la via pública a favor de la Comunitat de Propietaris
Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) d’acord amb l’establert en la clàusula
cinquena del conveni de col·laboració signat en data 14 de març de 2014 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Comunitat de Propietaris i , en conseqüència aprovar la corresponent liquidació de
la taxa per entrada de vehicles a nom de la Comunitat per l’exercici 2018 d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Exercici
Total ml
Preu ml
Import total

Taxa reserva permanent aparcament via pública
2018
63
27,60
1.738,80 euros

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la Comunitat de Propietaris
Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) per import de 1.738,80 euros a càrrec de
l’aplicació 21.1510.23300 “Indemnització Comunitat Vinya Vella” del pressupost de despeses
2018.
Tercer.- Compensar la liquidació aprovada en el punt primer amb l’obligació aprovada en el punt
segons quedant regularitzat el pagament de la taxa per reserva permanent d’aparcament d la via
pública de la Comunitat de Propietaris Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) per
l’exercici 2018.

7.3 Relació O/2018/83 JG:27/09/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/83 de
reconeixement de despesa d’import total 610.925,76 euros.
Aplicació

Import

Text lliure
Acta de la Junta de Govern Local del dia 27/09/2018

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

2018 10 9250 22700

54.045,30
747,93

2018 10 9240 22700

242,50

2018 10 9240 22710

81,81

2018 11 9200 22700

3.400,75

2018 31 9240 22700

83,27

2018 12 9320 22700

409,03

2018 32 4300 22700

2.495,07

2018 33 3230 22720

6.109,75

2018 33 3230 22730

6.259,75

2018 33 3230 22740

6.109,75

2018 33 3230 22780

6.259,75

2018 33 3200 22760

169,46

2018 33 3200 22770

2.888,91

2018 34 3230 22700

2.485,96

2018 34 3230 22710

2.485,96

2018 44 3321 22700

2.550,57

2018 45 3340 22700

473,30

2018 46 3330 22700

1.475,41

2018 47 3322 22700

83,27

TOTAL LA BRUIXA AGOST
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES

MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
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2018 47 3322 22700

409,03

2018 52 2310 22700

1.342,09

2018 52 2312 22710

305,31

2018 61 3370 22700

1.348,33

2018 81 1320 22700

2.538,87

2018 32 4320 22700

1.597,06

2018 10 3340 22700

229,35

2018 20 2310 22700

262,96

2018 32 4300 22710

238,84

2018 31 9240 22710

83,27

2018 31 9240 22720

83,27

2018 31 9240 22730

83,27

2018 31 9240 22740

83,27

2018 73 4312 21200

219,12

2018 33 3200 22750

409,06

2018 72 3110 22704

33.011,05

2018 52 2313 22612

7.203,84

2018 71 1610 22699

20.775,50

2018 71 1610 22699

495.890,07

TOTAL

610.925,76

LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
LA BRUIXA SL. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS AGOST 2018 (AS)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. RECOLLIDA
GOSSOS EXERCICI 2018 (MA)
BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIARIA AGOST 2018
(BS)

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON DE
L'AIGUA PER VOLUM FACTURAT MES DE JULIOL
2018. MODEL A1
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON DE
L'AIGUA PER VOLUM FACTURAT MES D'AGOST 2018.
MODEL A1

7.4 Relació O/2018/84 JG:27/09/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
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Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/84
de certificacions d’obres per un import de 81.600,86 euros.
Aplicació
2018 21 1530 61900

Import
81.600,86

TOTAL

81.600,86

Text lliure
RUBAU TARRES SAU. CERT. 3 OBRA
PROJECTE
MILLORA
CRUILLA
C.
METAL·LÚRGIA A LA ZONA INDUSTRIAL
(UR)

8. Assumptes urgents
8.1 Sorea SA Padró subministrament aigua potable a grans consumidors mes d'agost de
2018
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’agost de 2018, grans consumidors,
que importa la quantitat total de SETANTA SIS MIL TRES CENTS QUATRE EUROS, AMB
QUARANTA TRES CÈNTIMS ( 76.304,43 €) .
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.

Acta de la Junta de Govern Local del dia 27/09/2018

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

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 4 d’octubre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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