Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 11/10/2018
Número: 44/2018
Dia: 11/10/2018
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
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
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteixen
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 11/10/2018 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 4 d’octubre de 2018.
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2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Oferiment de cessió de dues porcions de terreny, de 49,32 m2 i 16,80 m2, destinades a
sistema viari, a la finca del carrer Rascassa núm. 8, de Llafranc, presentat pel senyor XOR,
representat pel senyor MRM. Acceptació.- Queda sobre la taula.

3. Medi ambient
3.1 Acord de continuïtat del servei de control de plagues urbanes a Palafrugell
Acords
Primer. Acordar prestació del servei transitòriament i la continuïtat de contracte de servei de
control de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell, a l’empresa STOP PLAGUES SLU amb
NIF B17786708 i fins l’adjudicació de la nova licitació.
Segon. Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària:
33 3230 21200 Despeses edificis educació
73 4312 21200 Despeses funcionament escorxador
11 9200 21200 Despeses manteniment edificis
72 1700 22604 Despeses control de plagues

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i efectes.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

4. Alcaldia
4.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Tom Sharpe
Acords
Primer.- Aprovar la concessió de la subvenció al següent beneficiari per l'import que s'indica i amb
el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Fundació Tom Sharpe
OBJECTE: Subvenció d’activitats pròpies de la Fundació.
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 4.000 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 4.000 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 4.000 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de març de 2019
BESTRETA:
a) 2.000,00 euros en el termini de 20 dies des de la signatura del present conveni en
concepte de bestreta.
b) 2.000,00 euros restants en el termini d’un mes des de que es presenti el compte
justificatiu d’acord amb l’establert a l’apartat sisè anterior. En cas que del compte justificatiu
es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament, s’aconseguís un superàvit econòmic per
l’execució de les activitats de la Fundació es procedirà a reduir l’aportació municipal fins
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obtenir una situació d’equilibri econòmic.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 10.3360.48900 “Subvenció Fundació Tom Sharpe”.
Segon.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d’acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o
per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de
cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 1496/2003,
pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f)

Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.
Quart.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000 euros, ordenar la seva
publicació al BOP de Girona.

5. Secretaria
5.1 Futbol Sala Palafrugell. Baixa
Acord:
Primer.- Donar de baixa Club Palafrugell Futbol Sala del Registre Municipal d’Associacions de
l’Ajuntament de Palafrugell, amb el número 97, per dissolució de l’entitat.
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Segon.- Donar trasllat del present acord a la Cap de l’àrea d’Esports.

5.2 Associació Lembarki. Baixa.
Acords
Primer.- Donar de baixa Associació Lembarki del Registre Municipal d’Associacions de
l’Ajuntament de Palafrugell, amb el número 57, per dissolució de l’entitat.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Cap de l’àrea de cooperació.

6. Contractació
6.1 Arrendament de dos locals comercials per a oficines. Aprovació de plecs i inici
procediment.
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació 25/2018 per la licitació de l’arrendament de dos locals
comercials per a oficines, aquest contracte es divideix en dos lots, (lot 1, local pel servei de
“Centre Obert” i lot 2, local pel servei d’administració general i atenció al públic), amb un valor
estimat de licitació dels dos lots és de 174.240€, inclòs el 21 % d’IVA, pel lot 1 correspon un
import de 92.928,00€, IVA inclòs, i pel lot 2 de 81.312,00€. Amb una durada de 4 anys
prorrogable anualment fins a un màxim de 8 anys.
L’import d’aquest valor estimat correspon a un preu de licitació per cadascun dels arrendament
multiplicat per la durada màxima prevista: LOT 1 per un import de 968€ i el LOT 2 per un import
de 847€, IVA inclòs.
Segon. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària 11 9200 20200 anomenada “lloguers
generals” per un import total de 46.464,00 euros i 52 2310 20200 anomenada “Despeses lloguer
centre obert” per un import total de 40.656,00 euros del pressupost municipal dels exercicis 2019,
2020,2021 i 2022.
Tercer.- L’autorització de la despesa d’exercicis posteriors queda subordinada a l’existència de
crèdit dels corresponents exercicis, per tractar-se d’una tramitació anticipada de contractació.
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars i que han de regir la
contractació.
Cinquè. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant, per
tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els termes dels
plecs aprovats puguin presentar oferta.

7. Assessoria jurídica
7.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys i perjudicis
presentada per la societat Ampurdanesa de Desarrollos Turísticos, S.L. Declaració
d’inadmissibilitat.
Acords
Declarar inadmissible per manca de legitimació activa la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada en data 29 de març de 2016 pel senyor JCP, en nom i representació de la companyia
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AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURÍSTICOS, SL, atès que la societat reclamant no és
titular de la finca situada al carrer de Fra Bernat Boí número 14 xamfrà amb el carrer de Cap de
Creus, a Calella de Palafrugell.

8. Cultura
8.1 Subvenció a l'Ateneu de Palafrugell 2018
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Ateneu de Palafrugell
Objecte: Activitats diverses
Subvenció sol·licitada: 1.200,00 €
Subvenció concedida: 700,00 €
Import a justificar: 1.200,00 €
Percentatge de finançament: 58%
Termini de justificació: 31/12/2018
Bestreta: 75% (525 €)
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903 Subvencions Entitats Culturals
Pagament: Banc Sabadell 0081-0116-30-0001597167
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:
b. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
c. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
d. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
e. 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)
f. 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.
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g. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
h. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.
Quart. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

8.2 Aprovació dels preus públics del 24è Festival de Jazz Costa Brava
Acords
Primer.- Aprovar l’establiment dels següents preus públics per al 24è Festival de Jazz Costa
Brava que seran vigents fins a la seva modificació expressa:
Data
Divendres, 12 d’octubre
Dissabte, 13 d’octubre

Concert
21.00h Centre Fraternal: Jazz&Rouge
Anna Saez + Toni Saez
21.00h TMP: Robin Mckelle

12 i 13 d’octubre

Abonament Jazz&Rouge + Robin Mckelle

Euros
23 €
20 €
3 € (Tabarín, joves de
Palafrugell de 14 a 23
anys)
35 €

8.3 Conveni de mecenatge entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Vila Casas per al
finançament i difusió de la programació del Festival Temporada Alta 2018 al Teatre
Municipal de Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre la Fundació Vila Casas i l'Ajuntament de
Palafrugell, per al finançament i difusió de la programació del Festival Temporada Alta 2018.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la seva signatura i fins al la finalització del
Temporada Alta 2018.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

8.4 Conveni de col·laboració - cooperació educativa entre la Fundació Casa de la Música Escola Tècnica de l'Espectacle i l'Ajuntament de Palafrugell per a les pràctiques de
l’alumne ER
Acords
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Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Palafrugell i La
Fundació Casa de la Música - Escola Tècnica de l'Espectacle, per tal que ER, estudiant del
Diploma en Tècnic de so d’Espectacles i Audiovisuals pugui realitzar les pràctiques acadèmiques
externes al Teatre Municipal de Palafrugell i a d’altres espais on es programin activitats
organitzades per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica, una vegada s’hagi formalitzat.

8.5 Subvenció 2018 a l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
- Queda sobre la taula.

8.6 Subvenció 2018 a l'AVAC per a la Revista Es Còdol
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AVAC - Associació de Veïns i Amics de Calella
Objecte: edició de la Revista Es Còdol i conferències Fundació Ernest Morató
Subvenció sol·licitada: 1.100 €
Subvenció concedida: 1.100 €
Import a justificar: 5.173,12 €
Percentatge de finançament: 21,3 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Bestreta: No
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903
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:
i. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
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persona que actua en la seva representació.
j. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
k. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
l. 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)
m. 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.
n. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
o. 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.

8.7 Subvenció extraordinària 2018 a la Fundació Josep Pla per a la reparació del sistema de
calefacció i aire condicionat
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Fundació Josep Pla
Objecte: reparació i adquisició del sistema de calefacció i aire condicionat de part de l’edifici de la
seu de la fundació
Subvenció sol·licitada: 5.000 €
Subvenció concedida: 5.000 €
Import a justificar: 13.891,00 €
Percentatge de finançament: 35,99 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Bestreta: No
Aplicació pressupostària: 45.3340.78900
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.
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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:
p. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
q. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
r. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
s. 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)
t. 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.
u. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
v. 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.

8.8 Subvenció 2018 al Grup de Pesca Esportiva de Palafrugell per a la sardinada de
Llafranc (01/05/2018)
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Grup de Pesca Esportiva de Palafrugell
Objecte: Sardinada de Llafranc (01/05/2018)
Subvenció sol·licitada: 300 €
Subvenció concedida: 300 €
Import a justificar: 1.043,78 €
Percentatge de finançament: 28,8 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Bestreta: NO
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903
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.
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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:
w. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
x. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
y. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
z. 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)
aa.
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.
ab.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
ac.
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.

9. Educació
9.1 Concessió de subvenció a les AMPA dels centres educatius de Palafrugell per al curs
2017-2018.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA VEDRUNA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
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Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA CARRILET
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA BARCELÓ I MATAS
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA SANT JORDI
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL TOMANYÍ
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 450€
Subvenció concedida: 450€
Import a justificar: 900€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA PI VERD
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
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Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA TORRES JONAMA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DEL CENTRE PRATS DE LA CARRERA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Segon. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

9.2 Concessió de subvenció adreçada als centres educatius de Palafrugell per l’adquisició
de llibres de text socialitzats 18-19
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Barceló i Matas
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Carrilet
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Pi Verd
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
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Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Torres Jonama
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Sant Jordi
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Vedruna
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Institut Baix Empordà
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Institut Frederic Martí Carreras
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911

Entitat: Centre Prats de la Carrera
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
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Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Segon. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions
10.1.1 SMB, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.2 JACO, 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 3604125EG1430S0018JK, objecte tributari carrer Ample, 21 Esc. 2 02 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 980086.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021563) a nom del senyor CO, 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.

10.1.3 NTC, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.4 JAAG, 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 3501119EG1430S0060PX, objecte tributari carrer Ample, 144 Esc. C 02 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 976135.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021937) a nom del senyor JAAG 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.

10.1.5 AYEA, 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 3004126EG1430S0013MD, objecte tributari carrer Carrilet, 24 Esc. 1 03 1.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 1001038 d’import 74,43 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.6 JRA, 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 4006206EG1440N0062RB, objecte tributari carrer Barris i Buixó, 8 Esc. 3 05 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JRA, per un import total de
197,64 euros, d’acord amb el següent detall:
N. rebut
996407

Concepte
Impost sobre béns immobles

Any
2018

Import pagat
395,28

Import bonificat
197,64

Import a retornar
197,64

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.
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10.1.7 GM, 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 3601101EG1430S0036DU, objecte tributari carrer Ample, 89 esc. 1 06 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 990760.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 1021946) a nom de la senyora Mejdoubi 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.

10.1.8 JRBC, bonificació en l'IBI 2018 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.9 Reclamació MBEJ. Devolució liquidacions aigua període 2017/04 i 2018/02 c. 4466959
per error de lectura
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: : 4466959
PERÍODE
2017/04
2018/02
Total

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
56,40
56,45

NOVA
LIQUIDACIÓ
21,36
21,41

DIFERÈNCIA
RETORNAR
35,04
35,04
70,08

A

Segon.- Aprovar la devolució per import de 70,08 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de la interessada.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

10.1.10 Sol·licitud devolució part proporcional IVTM a nom Sra. SBP. Estimació
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Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora SBP, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2018

Número rebut Matrícula
956511
-1695-BTC

Concepte
IVTM

Total a retornar
34,42€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.-Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

10.1.11 Sol·licitud exempció IVTM a nom Sr. PDG. Estimació efectes any 2019
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -1262-CYR, a nom del senyor PDG amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Segon.- Ratificar el rebut pendent número 958626 en via executiva a nom del senyor PDG
corresponent a l’exercici 2018 en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
vehicle matrícula -1262-CYR.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

10.1.12 Sol·licitud exempció IVTM a nom Sr. AEAC. Estimació efectes any 2019
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle mixta matrícula -2346-CYJ a nom del senyor AEAC amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Segon.- Ratificar el rebut pendent número 954091 en via executiva a nom del senyor AEAC
corresponent a l’exercici 2018 en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
vehicle matrícula -2346-CYJ.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

10.1.13 Reclamació JMI aprovar devolució d'ingressos indeguts baixa ivtm
Acords
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor JMIG per import de --------130,78 €--- en concepte d’IVTM, corresponent al rebut núm. 962.272.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la recaptació i tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.

10.1.14 Reclamació GM aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor GMR per un import de--------211,90 Euros---------- en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) segons el
detall següent:
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari aportat per
l’interessat.

Any Rebut
Data cobrament Concepte
2014 679.021
02/08/18
Devolució AEAT
2017 891.589
21/08/18
Devolució embargament sou
Total pagament duplicats.................:

Import pagat
105,88
106,02
211,90

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

10.1.15 Sol·licitud devolució Taxes industrials per baixa activitat a nom Sra. MTES.
Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MTES, en concepte de la
Taxa per Recollida Escombraries Industrials, tal com es detalla seguidament :
Any

Rebut

2018 1007469

Objecte Tributari

Import pagat

C/ Sant Antoni, núm.12

233,92€

Import
correcte
175,44€

Total a Retornar
58,48€

Segon.- 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.
Tercer.- Modificar el padró corresponent a les Taxes per Recollida Escombraries com a local
sense activitat amb efectes posteriors data 19 de setembre de 2018.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
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10.2 Compensació de deutes - Prescripció devolució d'ingressos indeguts Pressupostaris.
Acords
1r.- Aprovar la compensació dels crèdits reconeguts a favor dels contribuents següents, amb els
deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com s’exposa a continuació :

NIF

DEUTOR

EFE
FXGH

CRÈDIT

GUAL 2018 i IBIU
2018

322,78

32,10

0,00

CEMENTIRI 2018

9,98

278,25

268,27

IVTM 2018
ESCOMB.2017-20
18 i IBI 2018

8,88

24,15

15,27

689,66
1.031,3
0

1.127,62

437,96

1.462,12

721,50

CONCEPTES/EXERCICI
S

A

IMPORT A
DECLARAR
PRESCRIT

IMPORT
DEUTE

COMPENSA
R

LLP

RERN

TOTAL

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a la Tresoreria
municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps assenyalat i computat segons la
Legislació vigent, que es relacionen a continuació :
N. Operació
120130014252
120130014364
120140005918
120130012351
120140000075
120140005893
120140000164
120130006501
120130005224
120130005225
120140005895
120130005269
120130003724
120130005094
120130000647
120130005276

Nif. tercer

H17278433
E17060708
B17126681

B63776488
B63776488

B17760026
B17760026

Nom tercer
RBE
YCM
CTAT. PROPIETARIS ELS ARBUSTS
CTAT. PROPIETARIS LAS PALMERAS
SJE
ESPAÑOLA DE CONTRATACIONES TURISTICAS SL
MFC
FXGH
GARSAN RENOVE SL
GARSAN RENOVE SL
JGL
FGM
INMO KADI 2004 SL
INMO KADI 2004 SL
AJ
DJR

Import
98,80
98,80
4,59
420,00
170,51
68,83
98,80
268,27
1,51
1,51
166,06
12,80
520,90
410,23
83,07
4,23
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120140003997
120130016504
120130005236
120130005237
120130016502
120140008762
120130013062
120130007814
120130012592
120130005387
120140008835
120130012587
120130012588

LLP
JLB
CMP
CMP
GMF
IPE
RERN
FRF
JSF
TVM
EVC
AEZG
AEZG
TOTAL

15,27
30,55
1,59
1,51
30,55
71,28
437,96
82,80
87,72
32,60
32,70
2,11
0,21
3.255,76

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a ells, en
compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (RD. 939/2005).
4rt.- Notificar aquest acord al Server d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
I perquè consti lliuro aquest certificat amb el vist-i-plau de l’alcalde.

10.3 Compensació de
Pressupostaris.

deutes

-

Prescripció

devolució

d’ingressos indeguts

No

Es proposa :
1r.- Aprovar la compensació dels crèdits reconeguts a favor dels contribuents següents, amb els
deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com s’exposa a continuació :
IMPORT DEUTE
NIF

DEUTOR

COMPENS
AR

CONCEPTES/EXERCICIS

BANCO ESPAÑOL
A28000032 CREDITO
MML

CRÈDIT A

DE OVP 2018 i ESCOM
983,02
2018
1.767,00
IVTM 2014 a 2018
TOTAL
2.750,02

IMPORT
A
DECLARAR
PRESCRIT

342,09

0,00

5,83
347,92

0,00
0.00

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a la Tresoreria
municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps assenyalat i computat segons la
Legislació vigent, que es relacionen a continuació :
N. Operació
320140006566
320140011438

Nif. tercer

Nom tercer
JAP
VAG

Import
651,01
60,00
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320130011874
320140003231
320140003230
320140008945
320130017053
G46002804
320140003233
320140003236
320140003232
320140011027
320130010568
3201300 18386
320140003234
320130008534
320130015331
320130008535
320130017742
320130010570

320140003235
320140006566
320130008537
320140004401
320130015332
320130008541
320130008542
320130017033
320140011028
320130002581
320140008947
320130011872
320130008543
320130009662
320130015336
320130009669
320130008533
320130009506
320130011873
320140008950
320140011437
320130015338
320130015339
320140011441

J17963547

JB
JHB
MSB
MBV
CAJA DE AHORROS VALENCIA, CASTELLON Y
ALICANTE
CCL
CCL
MRCC
DTC
JDLB
PD
JFV
LFF
AFG
AFS
PJGB
JGC

49,60
20,25
86,77
100,00
573,10
16,14
39,47
4,95
5,19
10,00
178,50
4,31
88,74
31,33
2,11
16,04
806,51

CLH
SHL
JHH
OK
RMM
FJMG
MMR
RMP
AMG
JOC
FOR
JOA
JPD
PINTURES DECORATIVES DE L’EMPODÀ SC
EPP
RRE
GS
MJSR
MJSR
RET
JTP
ETT
ATV
CAJV
TOTAL

72,36
72,52
7,52
67,15
3,00
1,00
5,91
37,59
20,96
137,66
14,49
21,37
19,94
12,77
0,96
7,50
7,00
20,00
20,00
16,04
129,12
9,50
28,50
49,60
3.526,48

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a ells, en
compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).
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4rt.- Notificar aquest acord al Server d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/43.- JGL 11.10.2018
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

2018
220180014349 22708

220180014350
220180014351

220180014352
220180014353

220180014354

220180014356
220180014462

12

Import

Text lliure

9320

AXECOR CONOCER PARA DECIDIR SA. QUOTA
CONSUM EXERCICI 2018 (OR)
COSTA CISCAR RAIMON. EXPERT ESPECIALISTA
2018
33
3200
JARDINERIA PRIMER QUATRIMESTRE CURS
22605
3.978,00 2018-2019 (ED)
2018
72
1621
AVELLI MATO JAUME. RECOLLIDES EXTRES DE
22712
11.999,57 BROSSA VEGETAL PUNTS ACOPI (MA)
GELI MAURI RUT. TREBALLS SITUACIO DEL FONS
2018
72
1700
EN REFERENCIA ALS MORTS DE FONDEIG DELS
22609
1.754,50 CAMPS DE BOIES (MA)
2018
71
1532
SOREA SA. SUBSTITUCIO 4 BOQUES DE REG PER
61901
1.078,98 DETERIORAMENT (AS)
SPORT MOTOR ROSES SL. TALLAGESTA GIANNI
2018
62
3400
FERRARI PER MANTENIMENT DEL CAMP DE
62300
14.520,00 FUTBOL DE L'ESTADI MUNICIPAL (ES)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO 3
2018
71
1650
PUNTS DE LLUM CARRERS COSTA RICA,
61900
3.668,07 CEMENTIRI I PS CIPSELA (AS)
2018
21
1500
PROSEÑAL SL. SENYALITZACIO DE LES OBRES
61905
3.809,68 DEL CARRER ST SEBASTIA (UR)
TOTAL RELACIO 42.623,80
1.815,00

11.2 Relació O/2018/88 JG:11/10/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/88 de
reconeixement de despesa d’import total 235.118,78 euros.

Aplicació

Import

2018 12 0110 91300

57.957,84
56.845,22

Text lliure
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 2T/2018 PRESTEC INVERSIONS
2010
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2018 12 0110 31000

1.112,20

2018 12 9320 22610

0,42

2018 81 1330 22713

10.873,93

2018 81 1330 20600

7.415,19

2018 81 1330 22713

10.873,93

2018 10 2311 48900

6.438,90

2018 10 2311 48900

10.125,00

2018 62 3410 41000

80.000,00

2018 32 3120 22615

11.449,26

2018 32 3120 22615

39.984,73

TOTAL

235.118,78

BANKIA. QUOTA 2T/2018 PRESTEC INVERSIONS
2010
BANKIA. QUOTA 2T/2018 PRESTEC INVERSIONS
2010
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI GRUA
AGOST 2018 (PO)
ALPHANET SECUTIRY SYSTEMS SL. CONTROL

ACCES CAMARES C. CARITAT CHIPITEA I
CONCORDIA AGOST 2018 (PO)
ASSISTENCIA COSTRA BRAVA SL. SERVEI GRUA
SETEMBRE 2018 (PO)
PROJECTE
XEVI.
BESTRETA
SUBV.
PROJ.TRANSPORT SANITARI HABITANTS POINTE
SAINT-GEORGES,
CONVOCATORIA
2018.
JG:26/04/2018
UNITAT SOLIDARIA. BESTRETA SUBV. PROJ. APAT
DIARI 3 ESCOLA I 1 INSTITUT HUEHUETENANGO ,
CONVOCATORIA 2018. JG:26/04/2018
INSTITUT
MUNICIPAL
D'ESPORTS,
100%
APORTACIO MUNICIPAL 2018
PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL. AMPLIACIO
CONTRACTE 2018 SERVEI VIGILANCIA PLATGES
PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL. SERVEI
VIGILANCIA PLATGES ULTIM TERÇ CONTRACTE
2018

12. Assumptes urgents
12.1 Contractació
12.1.1 Contracte pel subministrament d’elements d’ornamentació per l’enllumenat del
Nadal 2018. Adjudicació
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global
atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
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administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
Ximenez Catalunya SL

Puntuació

Oferta econòmica

20

Millora el Termini de garantia

10

Densitat de Leds per metre quadrat d’ornament

10

Subministrament addicional d’ornaments tipus 3

5

Subministrament addicional d’ornaments tipus 4

10

Puntuació total

55

Tercer. Adjudicar a favor de l’empresa Ximenez Catalunya, SL amb NIF B65848889, el contracte
pel subministrament d’elements d’ornamentació per l’enllumenat del Nadal 2018, mitjançant
procediment obert, amb multicriteri d’adjudicació, pel preu de 49.973,00€, iva inclòs, que
correspon a un preu de 41.300€ més l’import de 8.637 corresponent al 21% d’iva, subjecte a les
condicions següents:
−
−
−
−

Increment del termini de la garantia dels béns subministrats en 5 anys, per sobre dels 5
inicials.
Superfície total d’ocupació de tots els elements subministrats: 177,66 metres quadrats.
Nombre de LEDS que tenen tots els ornaments subministrats és de 89.770 LEDS, que
representen una densitat de 505,28 LEDS/m2
Elements addicionals sense cost per l’Ajuntament:
Ornament tipus 3 : Estrelles llargues fenals: 5 elements addicionals
Ornament tipus 4: Estrelles curtes fenals: 5 elements addicionals.

Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71 1650 62300 “Adquisició elements mobles enllumenat
Nadal”, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada i en base a la motivació que
consta a les actes de la mesa de contractació publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Quart. Publicar el present acord d’adjudicació i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals al Perfil de contractant i als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Cinquè. Notificar a l’empresa interessada el present acord amb detall de la puntuació obtinguda.
Sisè. 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.

I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
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acta.
Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 18 d’octubre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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