Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 04/10/2018
Número: 43/2018
Dia: 04/10/2018
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
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 Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteixen
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 04/10/2018 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 27 de setembre de 2018
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2. Alcaldia
2.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Tom Sharpe
- Queda sobre la taula.

3. Medi ambient
3.1 Devolució fiances compostatge_387_388
Acords
Primer. Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la
taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el
document informant del número de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
NÚM.
CAMPANYA
387
388

INSCRIPCIÓ

COGNOM I NOM

IMPORT

JSS
MDFE

20 euros
20 euros

3.2 Protocol sistema identificació d'usuaris de la Deixalleria. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar protocol intern per implementar un nou sistema d’identificació dels usuaris de la
Deixalleria municipal mitjançant targetes, tal i com preveu el contracte per a la recollida de
residus, gestió de la deixalleria i neteja viària de Palafrugell
Segon. Notificar el present acord a URBASER SA.

3.3 Projecte Executiu per a la instal·lació solar fotovoltaica autoconsum de 15 kw a l'edifici
de la Policia Local
Acords
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum a la seu de la Policia Local de l’Ajuntament de Palafrugell, juntament amb l’estudi
de seguretat i salut.
Segon. Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
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4. Educació
4.1 Conveni de col·laboració entre la Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana
(CAL) i l'Ajuntament de Palafrugell.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre la Coordinadora d’Associats per la Llengua
Catalana i l'Ajuntament de Palafrugell, per al projecte “Xerrem Junts”.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és d’un any.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

4.2 Conveni de col·laboració entre el centre ocupacional Tramuntana i EEI Tomanyí. Curs
2018-2019.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà a través
del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, per a la realització d'activitats a l'escola
d'educació infantil municipal Tomanyí per una durada d'un total de 9 mesos. S'iniciarà el dimarts 2
d'octubre de 2018 i s'acabarà el dimarts 18 de juny de 2019 ambdós inclosos).
Segon.- Facultar a l'alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s'hagi formalitzat.

4.3 Conveni de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball entre el centre
FEDAC Sant Narcís i l'Ajuntament de Palafrugell. APF.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el centre FEDAC Sant Narcís i l'Ajuntament de
Palafrugell, per a la realització de pràctiques de formació per part d’un alumne del cicle formatiu
de grau superior d’integració social, a la UEC de Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Acceptar l’alumne proposat, APF, per a la realització de les pràctiques del cicle formatiu
de grau superior d’integració social, de l’1 d’octubre de 2018 al 22 de març de 2019, ambdós
inclosos, en horari de dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14h, a la UEC de Palafrugell.
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Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

4.4 Projecte La Tarda: creació de la comissió de garanties, calendari, barem i oferta de
places. Curs 18-19.
Acords
Primer.- Crear una Comissió de Garanties que regeixi tot el procés d’inscripció del projecte La
Tarda a les escoles bressol municipals per al curs 2018-2019, així com les funcions que se li
assignen.
Aquesta comissió serà composta per:
President: Regidor d’ Educació
Vocals:
Cap d’àrea d’Educació
Directora de l’Escola bressol Els Belluguets
Directora de Llar d’infants Tomanyí
Cap d’àrea de Benestar Social
Secretària: Cap de l’àrea d’Educació o persona en qui delegui
• En cas de fer-se necessària la votació de determinades decisions i produir-se un empat, el
president de la comissió d’escolarització tindrà vot qualificat.
2.- Les competències o funcions de les comissions d’escolarització seran:
- Aprovar el barem d’admissió de l’alumnat.
- Vetllar per l’observança de les normes que regulen el procediment d’admissió de l’alumnat.
- Procedir a l’assignació de la plaça escolar durant el període de la preinscripció, segons el
barem aprovat i resoldre les reclamacions efectuades en el període establert pel calendari.
- Donar publicitat de les llistes amb els barems així com de les llistes amb els alumnes
admesos.
- Comunicar a les escoles bressol l’assignació de les places corresponents.
Els membres de les Comissions de Garanties hauran d’observar el deure de reserva respecte de
les dades de caràcter personal de les que hagin tingut coneixement en l’exercici de llurs funcions.
Segon.- Aprovar el següent calendari
Educació preescolar (nascuts el 2016)
Presentació de les sol·licituds
Publicació de les llistes amb el barem
Reclamacions a les llistes del barem
Resolució de les reclamacions

Del 8 al 18 d’octubre de 2018
22 d’octubre de 2018
25 d’octubre de 2018
26 d’octubre de 2018
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Publicació de les llistes d’admesos
Sorteig (si cal)

29 d’octubre de 2018
26 d’octubre de 2018

Tercer.- Aprovar les places per al projecte La Tarda per al curs 2018-2019.
Atès que Palafrugell disposa per al curs 2018-2019 de dos centres d’educació infantil 0-3 anys
municipals: llar d’infants Tomanyí i Escola bressol Els Belluguets.
•

Tomanyí (dijous de 15,15 a 16,45h)

Aules

Capacitat/aula

1 aula

8 infants

•

Places lliures
8 places

Els Belluguets (dilluns de 15,15 a 16,45h)

Aules

Capacitat/aula

Places lliures

1 aula

8 infants

8 places

Quart.- Aprovar el barem que ha de regir aquesta convocatòria.

BAREM
Domicili de l’alumne o l’alumna en el municipi on és ubicat el centre, amb
empadronament previ a 1 de setembre de 2018. S’acreditarà amb el DNI de
la persona sol·licitant, si aquest no coincideix amb el del DNI o NIE,
s’acreditarà amb el certificat de convivència de l’alumne o alumna, on ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant.
No tenir germans escolaritzats a cap de les escoles del municipi.
Existència de situació social desafavorida.
Pare o mare inscrits a De bon arbre, bona fruita o al TALC

60 punts

15 punts
10 punts
15 punts

5. Ipep
5.1 Ampliació de 24 hores del conveni de cooperació formativa entre l'Ipep i l'empresa Baix
Empordà Assistència a Domicili S.C.C.L per la formació pràctica en centres de treball.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ipep i l’empresa Baix Empordà Assistència a
Domicili S.C.C.L (BEAD), per tal que la senyora SAM, alumna, pugui fer 24 hores de pràctiques a
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
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l’execució d’aquest acord.

6. Joventut
6.1 7è concurs de fotografia Can Genís
Acords
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer: aprovar la convocatòria del 7è Concurs de fotografia Can Genís.
Segon: aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l'article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria la realització del 7è Concurs de fotografia Can Genís
organitzat per l’àrea de Joventut amb el nom Posem-nos el condó.
L’objecte d’aquestes bases consisteix en fixar les condicions que han de regir el 7è
Concurs de fotografia Can Genís Posem-nos el condó organitzat per l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Palafrugell amb la intenció de fer reflexionar als joves sobre la sexualitat i
conscienciar de la importància del sexe segur.
b) Destinataris
Poden participar-hi totes les persones de 14 a 35 anys que ho desitgin, sempre que els
seus treballs s’ajustin a les bases.
c) Quantia de les subvencions
Els premis consistiran en vals bescanviables en establiments de fotografia, llibreries,
esports i informàtica de Palafrugell per valor de:
1r premi: 300 €
2n premi: 150 €
3r premi: 50 €
La resta de participants obtindran un lot de productes.
Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi.
El termini per bescanviar els vals als establiments, per part dels guanyadors, serà fins al
31 de març de 2019.
El termini per a la presentació de la factura dels vals utilitzats, per part dels establiments,
serà fins al de 30 de juny de 2019.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquesta convocatòria es fa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 61.3370.22614 Dinamització juvenil, fins a un límit de 700 euros.
e) Criteris de valoració
Les fotografies presentades seran avaluades segons l’adequació a la temàtica, la qualitat
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artística i les que mostrin millor la importància del sexe segur.
El jurat estarà format per dos experts en fotografia, dos representants de l’Ajuntament de
Palafrugell i un professional de l’àmbit sanitari.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el 25 de gener de 2019 coincidint amb la
inauguració de l’exposició.
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’organització.
Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del
copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets
d’imatge de les persones que puguin sortir retratades. Així mateix, l’organització s’eximeix
de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar les fotografies guanyadores en les seves
publicacions
f) Despeses subvencionables
Les característiques de les fotografies i el format de presentació seran les següents:
• Temàtica: les imatges hauran de plasmar la importància del sexe segur.
• Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies originals i inèdites o no
haver estat mai guanyadores de cap altre concurs, i no poden haver estat
publicades ni exposades en cap mitjà abans del concurs. S’admetrà qualsevol
tècnica fotogràfica.
• Les fotografies hauran de ser en format digital presentades en .jpg. Mides: el costat
més llarg ha de ser 2500 píxels màxim, a 254 dpi de resolució i amb pes màxim de
2MB.
g) Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació s’acabarà el 21 de desembre de 2018 a les 23.59 h.
S’han d’enviar les fotografies a l’adreça electrònica: cangenis@palafrugell.cat. També
s’admetran les fotografies enviades per WeTransfer.
• El format admès és el jpg.
• El nom del document ha de ser el títol de la fotografia.
• Les fotografies han medir 35 cm pel costat més llarg i una resolució mínima de
240 ppp en previsió de la seva publicació en suport imprès.
A la cara de la imatge no s’hi podrà afegir cap símbol que pugui identificar a l’autor, com
signatures, nom, títol, etc.
Molt important: s’haurà d’indicar en el correu les dades de la persona participant (nom,
cognoms, adreça, telèfon de contacte i DNI), adjuntar una còpia del DNI. Cal assegurar-se
de rebre la confirmació de recepció de les fotografies per part de l’organització a través del
correu electrònic.
h) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’àrea de Joventut.
l) Termini de resolució i notificació
Les persones guanyadores seran informades per telèfon o correu electrònic dies abans del
lliurament de premis que es farà en un acte públic a Can Genís el 25 de gener de 2018.
L’acta del veredicte s’enviarà per correu electrònic a tots els participants.
Tercer: Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de
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Subvenciones, al BOP de Girona, al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament.

7. Gestió tributària
7.1 Reclamacions
7.1.1 Reclamació Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensar-les 04/10/18
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació:
NIF

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

HA

39,17

MA

20,26

GAD

173,24

MAR

4.392,41

SCS

10,00

AHB

145,56

CLI

49,21

EL

7,95

MAP

15,33

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que mantenen
els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar tal com es detalla
seguidament:
Nif

Titular

Import per
retornar

I m p o r t Import
p e n d e n t retornar
executiva

a I m p o r t
p e n d e n t
executiva un
c
o
p
compensat

HA

39,17

153,42

0,00

114,25

MA

20,26

560,94

0,00

540,68

GAD

173,24

155,77

17,47

0,00

MAR

4.392,41

7.651,93

0,00

3.259,52
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SCS

10,00

68,47

0,00

58,47

AHB

145,56

289,08

0,00

143,52

CLI

49,21

786,46

0,00

737,25

EL

7,95

127,87

0,00

119,92

MAPL

15,33

136,94

0,00

121,61

7.1.2 Aprovació bonificació IVTM a nom Sr. RDRF. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -7265-KPG, a nom del senyor RDRF amb efectes de l’any 2018 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor RDRF, tal com segueix a
continuació:
Exercici

N ú m . Concepte Matrícula
Autoliquidació

Import pagat

2018

MT18-446505 IVTM

68,83€

-7265-KPG

Import
Total a
correcte
retornar
Bonificat
75%
17,21€
51,62€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada i a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

7.1.3 Sol·licitud baixa vehicle a nom Sr. FB. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor FB i en conseqüència ratificar el rebut
pendent en via executiva en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
corresponent a l’ exercici 2018.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

7.1.4 Sol·licitud aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria
-compostador. Exp. 24-18
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Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:

Núm.
Registre
9025
10033

Núm.
Pòlissa
4473778
4455098

8787
8853
9714
11003
10855
11416
11000
10227

NIF/NIE

TITULAR
LCM
ECCR

Reducció
a aplicar
60%
60%

Import a
Retornar
89,28€
89,28€

4473544
4469184
4452789
4454619
4455962

MOP
JPG
CSM
RCV
ADV

60%
25%
60%
25%
25%

89,28€
37,20€
89,28€
41,00€
37,20€

4457275
4468006
4473672

BMF
JSR
ITC

25%
25%
60%

41,00€
37,20€
89,28€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

7.1.5 Maxyval Inversion SL, reconeixement i indemnització 2018 i compensació amb
liquidació d'IBIR.
Acords
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec de l’aplicació del pressupost de
despeses 11.9200.22608 per import de 144,57 euros a favor de Maxyval Inversion SL
(B85689859), en concepte d’indemnització per a la cessió a precari del solar situat al carrer Creu
Roquinyola, 1, referència cadastral 3403229EG1430S0000UE, d’acord amb el conveni signat el
30/7/2013.
Segon.- Compensar el pagament de la indemnització aprovada en el punt anterior amb la
liquidació 928209 a nom de Maxyval Inversion SL per import de 144,57 euros en concepte
d’Impost sobre béns immobles exercici 2017 pel solar amb referència cadastral
3403229EG1430S0000UE, que consta pendent al servei de Recaptació.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.

7.1.6 Reclamació AZ aprovar exempció ivtm per persones amb discapacitat
Acords
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Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2019 i següents a nom del senyor AZ, pel vehicle matrícula 6134-DHH.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, pels efectes oportuns.

7.1.7 Reclamació MG aprovar exempció ivtm per persones amb discapacitat
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2019 i següents a nom del senyor MGR, pel vehicle matrícula 5222DNF.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’interessat pels efectes oportuns.

7.1.8 KM, MEA, 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 3104101EG1430S0006QO, objecte tributari carrer Carrilet, 29 Esc. 1 01 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 976085.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021219) a nom del senyor MEA, 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.

7.1.9 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 4205101EG1440N0030EB, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 2 Esc. 2 02 3.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles, a
nom de la senyora RDA,per un import total de 61,58 euros, d’acord amb el següent detall:
Any

Núm. rebut

Import pagat

2018

981532

123,15

Import
Bonificat
58,65

Recàrrec
2,93

Import
retornar
61,58

a
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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.

7.1.10 MBD, 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 3004126EG1430S0024IZ, objecte tributari carrer Carrilet, 24 Esc. 2 00 4.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor B, per un import total de
74,43 euros, d’acord amb el següent detall:
Any

N.rebut

Concepte

Import pagat

Import bonificat

2018

978126

Impost sobre béns immobles

148,86

74,43

Import
retornar
74,43

a

Tercer.- Informar a la persona interessada 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.

7.1.11 AEB, 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 4205101EG1440N0014HP, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 2 Esc. 1 03 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 978105.
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Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021273) a nom del senyor EB 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.

7.1.12 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 2903202EG1420S0001LM, objecte tributari carrer Lleida, 12.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 977265.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021276) 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.

7.1.13 ZS, 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 3103101EG1430S0048EH, objecte tributari carrer Campillos, 19 Esc. 3 01 4.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 997109 d’import 81,16 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.14 EAAC, 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 3501118EG1430S0165OU, objecte tributari carrer Ample, 130 Esc. 1 02 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 974983.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021526) a nom del senyor Afelad, 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.

7.1.15 AEA, 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 3601101EG1430S0041GO, objecte tributari carrer Ample, 89 Esc. 1 07 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 976144.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021527) a nom del senyor EA, 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.

7.1.16 SK, 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 3903205EG1430S0009ZS, objecte tributari carrer Barris i Buixó, 70 Esc. 1 02 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor SK, per un import total de
80,87 euros, d’acord amb el següent detall:
Any

N. rebut

Concepte

Import pagat

Import bonificat

2018

988305

Impost sobre béns immobles

161,73

80,87

Import
retornar
80,87

a

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.

7.1.17 JG aprovar devolució d'ingresssos indeguts preu públic Centre Obert i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor JGC, per import de 13,50 €-Acta de la Junta de Govern Local del dia 04/10/2018
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- en concepte Preu públic activitat Centre Obert, corresponent al rebut núm. 1.016.807.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute pendent amb la
recaptació municipal, resultant un import total a retornar de 3,22 tal com es detalla seguidament:
Nif

Titular

Rebut
Compensat

Import a
retornar

Import
a Total
compensar retornar

JGC

1.016.807

13.50

10,28

a

3,22

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari facilitat per l’
interessat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/42.- JGL. 04.10.2018
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

220180014135 2018 21 1510 64000
220180014138 2018 10 3360 21500

220180014141 2018 11 9200 21600

220180014142 2018 41 3340 22605

220180014143 2018 41 3340 22605

220180014144 2018 41 3340 22605

Import

Text lliure
SABRIA BENITO ANA. HONORARIS
ESTUDI NECESSITATS EQUIPAMENTS
13.612,50 PUBLICS ELS AMETLLERS. (UR)
IMPREMTA
PALAFRUGELL
SL.
1.219,68 ENQUADENACIO LLIBRE (PR)
DISTRIBUIDORA
DE
SERVICIOS
ANTIVIRUS SA. RENOVACIO ANTIVIRUS.
200 LLICENCIES DURANT TRES ANYS
4.358,42 (IN)
INCATIS SL. MUNTATGE FIRA DE VINS I
CAVES DE CATALUNYA DEL 31.08.2018
AL 2.09.2019 A LA PLAÇA DE CAN MARIO
3.853,85 (CU)
SERIVID
TRADE
SL.
COPIES
SERIGRAFIADES FIRA DE VINS I CAVES
DE CATALUNYA DIES 31.08.2018 A
1.347,14 02.09.2018 PL. CAN MARIO (CU)
LE
BARZ
GERARD.
LONES
PUBLICITARIES FINA DE VINS I CAVES
DIES 31.08.2018 A 02.09.2018 PLAÇA CAN
2.290,95 MARIO (CU)
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220180014145 2018 44 3321 62500

1.151,27

220180014146 2018 33 3200 22708
TOTAL RELACIO

1.380,00
29.213,81

ARES SOLUCIONES DE IDENTIFICACION
SA. COMPRA IMPRESSORA ZEBRA PER
IMPRESSIO CARNETS DE LA BIBLIOTECA
(BI)
FUND. SERGI DE PEDAGOGIA SOCIAL.
ASSESSORAMENT
REUNIONS
AMB
DIFERENTS
COL·LECTIUS
I
ORGANITZACIO FORUM EDUCACIO 360
(ED)

8.2 Relació O/2018/86 JG:04/10/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/86 de
reconeixement de despesa d’import total 108.633,80 euros.
Aplicació
Import
Text lliure
2018 81 1330 22710
41.116,87 XARXA LOCAL MUNICIPIS DIPUTACIÓ. LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES D'AGOST 2018
2018 71 1532 21001
67.516,93 PERE GIRALT SAGRERA. SERVEI MANTENIMENT

VIALS MES DE SETEMBRE 2018
108.633,80
TOTAL

9. Assumptes urgents
9.1 Urbanisme – gestió d’obres
9.1.1 Llicències d’obres majors
9.1.1.1 Declaració de caducitat de la llicència d'obra major. Expedient 434/2013
Resolc
Primer.- Desestimar en part les al·legacions formulades per la societat DOLLUS IBERICA, SL
representada per FFCL en relació a la declaració de caducitat de la llicència número 434/2013
atorgada per acord de Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2014.
Segon.- Declarar la caducitat de la llicència 434/2013 atorgada per acord de Junta de Govern
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Local de data 14 de gener de 2014 a la societat DOLLUS IBERICA, SL amb NIF B65779019.
Tercer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres corresponent a la liquidació provisional número 728696 per import de
131.408,71 euros. Per tal de fer efectiva la devolució.
Quart.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que consta en fase
executiva corresponent a diferents rebuts d’ Impost sobre Béns Immobles 2018 d’import 7.392,42
euros (7.040,40 euros de principal + 352,02 euros de recàrrec), resultant un import a retornar de
124.016,29 euros, d’acord amb el següent detall:
Import devolució
indeguts
131.408,71

ingressos

Deute total executiva

Import efectiu a retornar

7.392,42

124.016,29

Cinquè.- Informar a l’interessat que és necessari que informi del compte bancari on s’ha de fer
efectiva la devolució, mitjançant la presentació de la instància de devolució bancària de tributs
municipals que consta a la seu electrònica municipal.
Sisè.- Desestimar la devolució d’ingressos indeguts en relació al recàrrec de constrenyiment fet
efectiu per pagament en termini executiu de la liquidació 728696.
Setè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

9.2 Urbanisme – planejament i gestió
9.2.1 Projecte d’adequació i millora d’espais a l'Escola Barceló i Matas, a Palafrugell.
Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’adequació i millora d’espais a l’Escola Barceló i Matas, a
Palafrugell, redactat per Falcó Huguet Arquitectes SCP, amb un pressupost d’execució per
contracte de 161.610,50 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Sol·licitar informe a l’àrea de Serveis Municipals i al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Quart.- Notificar aquest acord d’aprovació als tècnics redactors del projecte i a l’àrea d’Educació
de l’Ajuntament de Palafrugell.
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9.2.2 Projecte de millora urbana del carrer de l'Horta d'en Fina, a Palafrugell. Aprovació
inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de la millora urbana del carrer de l’Horta
d’en Fina, a Palafrugell, redactat per l’arquitecte tècnic PST amb un pressupost d’execució per
contracte de 364.941,70 euros, amb el 21% d’iva inclòs.
Segon.- Sol·licitar informe a l’àrea de Serveis Municipals, a l’àrea de Medi Ambient i a la Policia
Local.
Tercer- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Quart.- Notificar aquest acord d’aprovació al tècnic redactor del projecte.

9.3 Contractació
9.3.1 Alienació de la finca 30856, parcel·la 3.3 del sector SUD 1.12 Brugueres 2. Desert
Acords
Primer. Declarar deserta la licitació, d’alienació de la finca 30856 situada a la parcel·la 3.3 del sud
1.12 “Brugueres 2”, del terme municipal de Palafrugell, expedient número 1/2018, de conformitat
amb el disposat a l’article 150.3 del LCSP, per no existir cap oferta presentada a aquesta licitació.
Segon. Publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Palafrugell.

9.3.2 Contracte privat per a la realització de dos obres de teatre, dins el Festival Temporada
Alta-Festival Tardor de Catalunya. Adjudicació
Acords
Primer. Rectificar l’error material de transcripció corresponen al percentatge de l’iva de l’acord de
la Junta de govern de data 20 de setembre de 2018, en el que es va referenciar al 10%, essent el
percentatge correcte el 21%, tal com disposa l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre
de 1992 i article 23.3 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de 2012.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Bitó Produccions, SL amb número NIF B17310947, el
contracte privat de serveis per a la realització de dos obres de teatre, dins el Festival Temporada
Alta-Festival Tardor de Catalunya, mitjançant procediment negociat sense publicitat per motius
artístic, per un preu fix de 12.100€, iva inclòs, que correspon a l’import de 10.000€ més el 21%
d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46333022614, i d’acord amb les demés condicions
de l’oferta presentada, corresponents a l’import variable obtingut per la recaptació en la venda
d’entrades, conforme als preus públics aprovats per l’Ajuntament, per cadascun del espectacles
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següents: “El color del al llum”. General 18€ i per “Les noies de Mossbank Road”. Amfiteatre 20€ i
Platea 36€ i les condicions d’execució descrites a les clàusules 9 i 10 del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
Tercer. Notificar a l’empresa interessada el present acord de conformitat amb l’article 168.8 de la
LCSP.
Quart. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

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 11 d’octubre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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