Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 08/11/2018
Número: 48/2018
Dia: 08/11/2018
Hora d’inici: 9.00
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
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
No assisteixen
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 08/11/2018 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 31 d’octubre de 2018
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances
2.1.1 Devolució garantia expedient llicència d'obra major 51/2016..- Aprovació.Acords
Primer.- Estimar la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora MBA, donant compliment a la condició de l’expedient de llicència d’obra
major amb número 51/2016, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el
supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora MBA i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2. Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 75/2017
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MCPM
Representat per VCC
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: PASSATGE TERESA FERRER I SERRAS, 20
Expedient: 75/2017
Condicions:

Nucli: CALELLA

- D’acord amb l’informe del Servei d’Acció en l’Habitat urbà del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es recomana:
* Separar l’edifici del llindar nord en la mesura que sigui possible.
*Pintar les façanes d’un color terròs i pintar o revestir el vas interior de la piscina d’un
color verdós.
* Realitzar les plantacions prenent com a referència el patró de les formacions
vegetals pròpies del lloc (espècies, distancies, densitat i forma de distribució).
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 10.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
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l'edificació com l'espai públic. (Expedient 75/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels
residus per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. En el document hi ha de
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: LGO - Arquitecte
Núm Visat: 2017401482
P.E.M.: 242.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 9.438 €

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 117/2018
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular:

AMGB

JMFS
Obra: Legalització de l'escala exterior i porta
d'entrada a l'habitatge per la
façana oest. Carrer: PARATGE
PUIG RUMI, 10 Nucli:
PALAFRUGELL
Expedient: 117/2018
Tècnic director de l’obra: JXQS - Arquitecte
Núm Visat: 2018401736 - 24/07/2018
P.E.M.: 4.335 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 169,07€

2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 122/2018
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: GL
Representat per FPE
Obra: Legalització obres realitzades i instal·lació d'ascensor per una vivenda unifamiliar aïllada.
Carrer: C BERRUGUETE, 13 Nucli: TAMARIU
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Expedient: 122/2018
Condicions:
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 122/2018)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels
residus per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. En el document hi ha de
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: FPE - Arquitecte
Núm Visat: 2018401309
P.E.M.: 24.224,50 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 944,76 €
2.2.4 Exoneració places aparcament llicència d’obra major. Expedient 73/2018
Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud amb número de registre d’entrada E2018001864 de data 2 de
febrer de 2018, presentada per ASP, en representació de Hotel Calella de Palafrugell 2019 SL,
referent a l’exoneració de la previsió de les places d’aparcament, en relació al projecte d’obres
presentat en data 2 de maig de 2018 per al canvi d’ús de dos locals per un nou ús hoteler i
reforma de l’habitatge existent per l’ús propi de la familia explotadora de l'activitat hotelera situat al
carrer Lladó número 40 de Calella de Palafrugell, amb expedient número 73/2018.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la senyora ASP, en
representació de Hotel Calella de Palafrugell 2019 SL.

2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 73/2018
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
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pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: HOTEL CALELLA DE PALAFRUGELL 2019
Representat per ASP
Obra: Canvi d'ús de dos locals per un nou ús hoteler i reforma de l'habitatge existent per l'ús propi
de la familia explotadora de l'activitat hotelera
Carrer: C LLADO, 40
Nucli: CALELLA
Expedient: 73/2018
Condicions:
- Aquesta llicència s’atorga amb la documentació presentada telemàticament en data
22 d’octubre de 2018, i plànol complementari de data 31 d’octubre.
- Aquesta llicència únicament contempla l’execució de les obres, pel que caldrà
sol·licitar i obtenir autorització per posar en funcionament l’activitat.
- Donar compliment a l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, de data 9
d’octubre de 2018, condicionat a l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:
* La instal·lació de detecció al magatzem de bicicletes és insuficient.
Caldrà garantir que la distribució de detectors cobreixi la totalitat del recinte.
* L’apartament caldrà que disposi de parets EI60 i porta EI2 30-C5, d’acord
amb la taula 1.1 del DB-SI1.
* Caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.
- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de l’activitat, caldrà presentar
a aquest Ajuntament, el certificat d’Acta de comprovació favorable, realitzat per una entitat
col·laboradora de l’administració de l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis,
per verificar que l’establiment compleix totes les prescripcions establertes per la legislació
sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb el que estableix
l’article 25 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- S’informa que els conductes d’extracció i ventilació de la caldera no podran sortir per
la façana de l’edifici amb front a vial públic.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació, una vegada
finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei
3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels
residus per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. En el document hi ha de
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: DGF i MG-GP - Arquitectes
Núm Visat: --P.E.M.: 261.886,56 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 10.213,58 €
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2.2.6 Llicència d'obres majors expedient 137/2018
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MTMS
Obra: Obertura de portal per a garatge
Carrer: C SANT RAMON, 38-40 A
Expedient: 137/2018
Condicions:

Nucli: PALARUGELL

- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels
residus per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. En el document hi ha de
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: MPB - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 4.692 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 182,99 €

2.2.7 Llicència d'obres majors expedient 143/2018
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: BJF
Representat per NMD
Obra: Legalització del projecte de les obres de reforma d'un habitatge unifamiliar
Carrer: C TERRAL, 6
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 143/2018
Condicions:
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- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el
certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: LPR - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 52.785 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.058,62 €

3. Serveis municipals
3.1 Ocupació de la via pública quatrianual L'ENXANETA - Cavallers, 35
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2018, a favor de :
CONTRIBUENT: GELATS ENXANETA S.L.
DNI/NIF: B-17991274
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 35 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE CATEG.
Taxa OVP

Especial

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Anual

Terrassa descoberta

8 m2

44,80 €

358,40 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

8 m2

2

43,86 €

El total d’aquest import (402,26 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
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d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4. Secretaria
4.1 Associació Murrapo Danza. Alta.
Acords:
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, “Associació Murrapo Danza”, que està sota
la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
183 Associació Murrapo danza
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

5. Contractació
5.1 Obres de construcció del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell.
Devolució fiança.
Acords
Primer. Retornar la garantia de 27.418,99€, a l'empresa Aglomerats Girona SA, amb número NIF
A17207168, 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.

5.2 Subministrament i muntatge del mobiliari i sistema audiovisual per al CAT. Devolució
fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 1.736,20€, a l'empresa Expert Line SL, amb número NIF
B17036476, 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
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corresponents efectes oportuns.

6. Educació
6.1 Pla anual de centre de l'escola bressol municipal Els Belluguets, curs 2018-2019.
Acords
Primer.- Aprovar el Pla Anual de Centre de l’escola bressol municipal Els Belluguets, que és on es
regulen els objectius globals del curs, horaris i calendaris de treball, activitats complementàries i
de formació i relació amb els serveis de suport per al curs 2018-2019 i la normativa interna de
funcionament.

6.2 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Cafeteria Cafè del Centre
per al Projecte Singular de l'alumna PT
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre la Cafeteria Cafè del Centre i l'Ajuntament de
Palafrugell, per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte
singular L’Aprenent de l’Institut Frederic Martí Carreras.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si s’escau), una vegada s’hagi formalitzat.

7. Gestió tributària
7.1 Reclamacions
7.1.1 VHH, modificació descripció cadastral d'una finca i devolució d'ingressos indeguts.
Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Comunicar a l’interessat que una vegada es resolgui el recurs presentat davant la
Gerència del Cadastre de Girona, aquest Ajuntament procedirà, si s’escau, a fer la modificació
que correspongui a l’impost.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.2

CMA, sol·licitud del Full de Valoració Cadastral d'una finca. Desestimada.
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Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada, perquè l’Ajuntament no és l’organisme competent
per facilitar aquesta informació.
Segon.- Informar a la persona interessada que s’ha enviat telemàticament la seva sol·licitud a la
Gerència Territorial del Cadastre a Girona i s’ha generat l’expedient cadastral número
16733066.97/18.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.3 FXBM, modificació de la descripció cadastral de la seva finca.- Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada atès que correspon a l’organisme competent, Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, la modificació de la descripció cadastral de
la finca.
Segon.- Informar a les persones interessades que es fa trasllat de la seva sol·licitud a la Gerència
del Cadastre.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.4 Melnis Inversions SL, revisió valoració cadastral d'unes finques. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada, perquè l’Ajuntament no és l’organisme competent
per resoldre aquesta sol·licitud.
Segon.- Informar a la persona interessada que s’ha traslladat telemàticament la seva sol·licitud a
la Gerència Territorial del Cadastre a Girona i s’ha generat l’expedient cadastral número
16650624.97/18.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.5 BB, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI, compensació amb deutes i
nova alta.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles a
nom del senyor BB, per un import total de 100,00 euros, d’acord amb el següent detall:
N. rebut
903055/1

Any
2017

Import
81,41

Recàrrec
16,28

Interessos
2,31

Import devolució
100,00
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Segon.- Compensar la devolució aprovada al punt anterior amb els deutes pendents que consten
al servei de Recaptació, rebut núm. 955318, en concepte d’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica de l’any 2018, d’acord amb el següent detall:
Nif

Titular

X5034657A

BELAID BADI

Import
devolució

Import
pendent
executiva

Import a
retornar

100,00

167,86

0

Import
pendent
executiva un
cop
compensat
67,86

Tercer.- Donar de baixa la segona fracció del rebut 903055, a nom del senyor BB.
Quart.- Generar una nova liquidació en concepte d’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2017
i 2018 (núm. 1023324), a nom de la societat Funcalata Servicios y Gestiones SL, que no s’haurà
de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.6 Reclamació JS aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa escombraries comercials
i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor JSB, per un import de --2.242,27 €--- en concepte d’ingrés indegut de Taxa per recollida d’escombraries Industrials,
corresponent al rebut 1.008.302.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 1.018.148
resultant un import total a retornar de 179,10 tal com es detalla seguidament:
Nif

Titular

Rebut

40263673B

Sola Bonet, Josep

Compensar
1.018.148

a

Import

a

retornar
2.242,27

Import

pendent
2.063,17

Total a

retornar
179,10

Tercer.- Ingressar l’import a retornar del punt segon en el compte bancari de l’interessat i a
l’efecte caldrà que informi del mateix.
Quart.- Notificar el present acord a la interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals.
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7.1.7 ICC, bonificació en l'IBI 2019, 2020 i 2021 per tenir instal·lades i en funcionament
plaques solars per aprofitament elèctric. 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, 20120 i 2021, de la finca amb
referència cadastral 3606509EG1430N0001IL, carrer Ample, 11.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7.1.8 Reclamació CRC. Estimació devolució liquidació aigua c. 4472177 període 2018/02
per error de lectura.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2018/02 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4472177
PERÍODE
2018/02

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.076,88

NOVA
LIQUIDACIÓ
58,61

Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.018,27 euros,
compte corrent de la interessada.

DIFERÈNCIA A
RETORNAR
1.018,27
els quals seran ingressats en el

Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

7.1.9 Sol.licitud baixa rebuts concepte IVTM a nom Sr. MR. Estimació
Acords
Primer.- Donar de baixa els rebuts pendents a la recaptació municipal a nom del senyor MR, tal com
segueix a continuació :
Exercici
2016
2017
2018

Número rebut
823873
895889
968706

Concepte
IVTM
IVTM
IVTM
Total

Matrícula
-9263-JHJ
-9263-JHJ
-9263-JHJ

Import
174,80€
174,80€
174,80€
524,40€

Segon.- Modidificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.
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7.1.10 Sol.licitud devolució Taxa per Entrada Vehicles a nom societat Cap de Planes,
números 7-11
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat societat Cap de Planes
S.A. amb NIF A17046756, tal com segueix a continuació:
EXERCICI REBUT
2016
857178

OBJECTE TRIBUTARI
C/Cap de Planes, núm. 7

2017

C/Cap de Planes, núm. 7

92,00€

C/Cap de Planes, núm. 7

92,00€

2018

CONCEPTE
Taxa Entrada Vehicles
sense placa gual
937137
Taxa Entrada Vehicles
sense placa gual
1002677
Taxa Entrada Vehicles
sense placa gual
Total a retornar

IMPORT
92,00€

276,00€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de recaptació i
intervenció.

7.1.11 Sol.licitud exempció per discapacitat IVTM a nom Sra. MIGM. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -0104-KPL a nom de la senyora MIGM amb efectes l’any 2018 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MIGM, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2018

Núm. Referència
32018004685

Matrícula
-0104-KPL

Concepte
IVTM

Import a retornar
68,83€

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

8. Comptabilitat i pressupost
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8.1 Relació O/2018/96 JG:08/11/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/96
de certificacions d’obres per un import de 35.679,28 euros.
Aplicació
2018 42 3360 63200

Import
Text lliure
35.679,28 CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL CERT.2, OBRA
10/2017 ""RESTAURACIO I CONSERVACIO
PREVENTIVA TORRE CAN MARIO"" (UR)
35.679,28

TOTAL

8.2 Propostes de despesa.- Y/2018/47.- Aprovació.- JGL. 08.11.2018
Acords:
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les
condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:
N. Operació
Aplicació
Import
Text lliure
220180015762 2018 10 9120 22601
1.200,00 HEPASA. CATERING RECEPCIO CAN
SENTIS HAVANERES 2018 (PR)
220180015763 2018 10 9120 22601
1.210,00 ASSOCIACIO CULTURAL POU D'EN
BONET. CAMPANYA COMUNICATIVA
INSTITUCINAL ESPECIAL FESTIVAL JAZZ
2018 (PR)
220180015933 2018 32 4300 22707
3.978,48 CREU ROJA. SERVEIS A LA PISTA DE
GEL NADAL 2018 (IP)
220180015934 2018 72 1700 22714
1.604,79 ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS
DEIXELLERIA SETEMBRE 2018 (MA)
220180015935 2018 72 1700 22616
3.993,00 TERREGADA NET SCCL. CAMPANYA
INFORMATIVA ALS GENERADORS O
GESTOR DE FRACCIO VEGETAL (MA)
220180015936 2018 72 1700 22616
1.210,00 MCP. DISSENY I IMPRESSIO TRIPTICS
CAMPANYA FRACCIO VEGETAL (MA)
220180015937 2018 52 2310 22617

220180015996 2018 71 1500 62300

1.210,00 CC DE DONES BONNEMAISON.
EXHIBICIO DOCUMENTAL EMPIEZA EN TI
AL CENTRES DE SECUNDARIA DEL
MUNICIPI (BS)
4.345,41 FUNDICIO DUCTIL FABREGAS SA.
SUBMINISTRAMENT DE TAPES I MARCS
PER MANTENIMENT CARRERS (AS)
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TOTAL RELACIO

18.751,68

8.3 Relació O/2018/95 JG:08/11/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/95 de
reconeixement de despesa d’import total 810.013,14 euros.
Aplicació
2018 71 1630 22710
2018 72 1621 22712
2018 72 1700 22714
2018 72 1700 22714
2018 72 1700 22714
2018 12 4910 63600

2018 71 1610 22101

2018 45 3340 48900

2018 43 4910 41004
2018 71 1532 21001

Import
Text lliure
118.664,03 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA SETEMBRE
2018 (AS)
132.463,98 URBASER SA. RECOLLIDA RESIDUS DEIXELLERIA
SETEMBRE 2018 (MA)
6.365,00 CONSORCI TRACTAMENT SOLIUS. RESTA FRACCIO
REBUIG SETEMBRE 2018 (MA)
16.749,33 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. FORM.
FRACCIO ORGANICA TERCER TRIMESTRE 2018 (MA)
55.757,91 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. TRACTAMENT
RESIDUS SETEMBRE 2018 (MA)
7.297,39 MODI SL. RENOVACIO INFRAESTRUCTURES TIC
AJUNTAMENT LOT 1 CONNEXIO EDIFICI POLICIA
GESTIO DE PERMISOS I ENG. CERT 1 (IN)
345.292,03 MANCOMUNITATS INTERMUNICIPAL D'AIGUES.
SUBMINISTRAMENT AIGUA TERCER TRIMESTRE 2018
(SG)
21.966,66 FUNDACIO JOSEP PLA. 2a BESTRETA CONVENI
COL.LABORACIO PER L'ACTIVITAT ORDINARIA 2018.
JG:21/06/2018
27.027,00 INSTITUT DE MITJANS DE COMUNICACIO. 2a I ULTIMA
APORTACIO MUNICIPAL 2018
78.429,81 PERE GIRALT. SERVEI MANTENIMENT VIALS MES
D'OCTUBRE 2018 (AS)
810.013,14

TOTAL

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.
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Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 15 de novembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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