Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 15/11/2018
Número: 49/2018
Dia: 15/11/2018
Hora d’inici: 9.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteix:
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 15/11/2018 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 8 de novembre de 2018
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances
2.1.1 Devolució garantia expedient obra major 10/15..- Aprovació.Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€), dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb expedient número
10/15, 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 el present acord al senyor PAB, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Nou oferiment de cessió de 16,95 m2 de terrenys, destinats a sistema viari, al carrer
Josep Mª de Segarra núm. 8, a Palafrugell, presentat pel senyor CLM i per la senyora RRR.
a) Acceptació. b) Deixar sense efecte l’acord de la JGL de 06.09.2018.
Acords
Primer. Acceptar el nou oferiment de cessió de 16,95 m2 de terrenys, destinats a sistema viari, al
carrer de Josep Mª de Segarra núm. 8, a Palafrugell, presentat pel senyor CLM i per la senyora
RRR, que provenen de la major finca núm. 15.249, inscrita al Registre de la Propietat de
Palafrugell al foli 37 del volum 2.351, de l’Arxiu, llibre 299 de Palafrugell, amb codi IDUFIR
17014000132326 i amb referència cadastral núm. 3211124EG1431S0001MZ.
Segon. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local pres a la sessió del 6 de
setembre de 2018, d’acceptació de 15,55 m2 de terrenys, destinats a sistema viari, al carrer de
Josep Mª de Segarra núm. 8, a Palafrugell, presentat pel senyor CLM i per la senyora RRR, en
data 16 de juliol de 2018.
Tercer. Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament
el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a
l’atorgament del corresponent document administratiu d’acceptació de la cessió de terrenys
destinats a sistema viari, amb una superfície de 16,95 m2, al carrer de Josep Mª de Segarra núm.
8, a Palafrugell.
Quart. Notificar aquest acord al senyor CLM, a la senyora RRR, als seus representants, a les
Àrees d’Intervenció, de Serveis Municipals i de Secretaria de l’Ajuntament, i al Registre de la
Propietat de Palafrugell, als efectes de la inscripció a favor de l’Ajuntament dels terrenys oferts en
cessió.

3.2 Annex al Pla de seguretat i salut per a les obres de tractament urbà del carrer Sant
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Sebastià, entre Plaça Nova i Camp d’en Prats, a Palafrugell.
Acords
Primer.- Aprovar l’annex d’aigua potable al Pla de Seguretat i Salut per a les obres de tractament
urbà del carrer Sant Sebastià, entre Plaça Nova i Camp d’en Prats, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa MUGADAS, SLU i a l’empresa SOREA S.A.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació de la via pública L'ARMARI DE DARA - liquidació
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2018, a favor de :
CONTRIBUENT: ACM
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 13 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE TEMP.
Taxa OVP

Anual

TIPUS

SUP.

TARIFA REC

TOTAL

Expositors horitzontals

8 m2

25,30 € 15 %

232,76 €

El total d’aquest import (232,76 €) 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
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
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5. Secretaria
5.1 Creació de la comissió redactora del Reglament dels mercats no sedentaris i de la
venda no sedentària de Palafrugell
Acords
Primer- Iniciar l’expedient per a la modificació del Reglament dels mercats i de la venda no
sedentaria de Palafrugell.
Segon.- Crear la Comissió d’estudi per la redacció de la modificació, que estarà integrada pels
següents membres:
Presidència: l’Alcalde o el regidor d’aquest Ajuntament en qui delegui.
Vocals:
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 1 membre designat pel grup d’Entesa
- senyor Narcís Ferrer Ferrer, cap de l’Institut de Promoció Econòmica
- senyora Sílvia Roca Llach, zeladora dels mercats municipals
- Un/a assessor/a jurídic de l’Ajuntament, que també actuarà com a secretari/a de la comissió.
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial d’aquest reglament, abans de la qual haurà
d’haver finalitzat el seu treball.
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions informatives del Ple,
d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del proper Ple ordinari i notificar-ho al portaveu dels
diferents grups municipals.

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

6. Contractació
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6.1 Adhesió al contracte marc d'assegurances de l'ACM
Acords
Primer.- Que l’Ajuntament de Palafrugell s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a
continuació s’indiquen, tant pel propi ens com els seus organismes autònoms ( Institut Municipal
d’Esports de Palafrugell, Institut de Mitjans de Comunicació, Institut de Promoció Econòmica i
Fundació pública del Museu Municipal):
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España, per un import de 30.571,20 euros, impostos inclosos. D’acord amb la proposta formulada
en data 06/09/2018, número d’oferta 128142.
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 5.101,57 euros. D’acord amb
la proposta formulada en data 06/09/2018, número d’oferta 128145.
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España, per un import de 3.163,88 euros.
Les despeses derivades d’aquest acord aniran a càrrec de la partida 11.9200.22400
(Assegurances Serveis Generals).
Segon.- En tractar-se de despesa anticipada, l’autorització i el compromís de les despeses se
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos (art.
155.1 LRHL).
Tercer. Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer &Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a Ferrer
&Ojeda.

6.2 Obres d'execució subsidiària corresponents a les memòries valorades de restauració
de la realitat física i construcció d'un mur de contenció a la finca del carrer Cuba núm. 9-15
a Llafranc. Inici
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de licitació administrativa 6/2018, mitjançant procediment obert, amb
un únic criteri d’adjudicació, per la contractació de les obres d’execució subsidiàries corresponents
a les memòries valorades de restauració de la realitat física i construcció d’un mur de contenció a
la finca del carrer Cuba núm. 9-15 a Llafranc, amb un valor estimat de contracte de 96.231,82€,
inclòs el 21% d’IVA. L’import d’aquest valor estimat corresponent al sumatori del preu de les obres
de les dues memòries valorades.
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Segon Autoritzar i disposar la despesa a l’aplicació pressupostària 21151022608, anomenada
“Despeses derivades d’actuacions subsidiàries” del pressupost municipal d’enguany
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
Quart. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anunci 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.
Cinquè. Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 326.2 de la LCSP i fer el requeriment de documentació establert a l’article 149.3 de la
mateixa Llei.

6.3 Servei programació i impartició cursos Alemany al CME. Devolució fiança.
Acords
Primer. Retornar la garantia de 437,00 €, a la senyora AH prèvia la presentació de l’original de la
carta de pagament, en el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant
transferència bancària al un número de compte de la seva titularitat corresponentment acreditada.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

6.4 Servei d'enllumenat públic, Fase V. Devolució fiança.
Acords
Primer. Retornar la garantia de 3.344,82€, a l'empresa Enllumenats Costa Brava SL, amb número
NIF B17378621, 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 oportuns.

6.5 Proposta de renúncia de la parcel·la 25 i nova adjudicació dels Horts comunitaris
ecològics de titularitat municipal al Paratge del Sorrell
Acords
Primer. Acceptar la renúncia presentada pel senyor AEH de la llicència atorgada per a l’ús de la
parcel·la 25 dels horts ecològics municipals del paratge del Sorrell.
Segon. Ordenar la devolució de la fiança al senyor AEH amb número d’operació 320160000291,
en data 15 de gener de 2016, per import de 30€.
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Tercer. Acceptar el canvi de parcel·la de la senyora CFE amb DNI XXXX1966B de la parcel·la 29

a la parcel·la 25.
Quart. Notificar als interessats el present acord.
Cinquè. Actualitzar la llista d’espera i ordenar la seva publicació al taulell d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Sisè. Traslladar al departament d’intervenció perquè procedeixi a tramitar, d’acord amb les
ordenances fiscals i reguladores dels preus públics la devolució de les fiances corresponents.
Setè. 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.

6.6 Proposta de renúncia de la parcel·la 4 i nova adjudicació dels Horts comunitaris
ecològics de titularitat municipal al Paratge del Sorrell
Acords
Primer. Acceptar la renúncia presentada per la senyora MOP amb DNI número XXXX2796F de la
llicència atorgada per a l’ús de la parcel·la 4, dels horts ecològics municipals del paratge del
Sorrell.
Segon. Ordenar la devolució de la fiança a la senyora Obrador dipositada amb número d’operació
320160003346 en data 10 de maig de 2016, per import de 30€.
Tercer. Adjudicar al senyor MC amb NIE número XXXX7097P la llicència d‘ús de la parcel·la
número 4 dels horts ecològics municipals del paratge del Sorrell.
Quart. Requerir al senyor MC per a que aboni la corresponent fiança de 30€ i faciliti les dades de
domiciliació bancàries on s’haurà de liquidar l’import anual de la taxa.
Cinquè. Notificar als interessats el present acord.
Sisè. Actualitzar la llista d’espera i ordenar la seva publicació al taulell d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Setè. Traslladar al departament d’intervenció perquè procedeixi a tramitar, d’acord amb les
ordenances fiscals i reguladores dels preus públics la devolució de les fiances corresponents.
Vuitè. 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.

7. Assessoria jurídica
7.1 Expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada en relació a les obres
portades a terme al carrer Illa Negra número 3, a Tamariu. a) Requeriments inicials. b)
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Tràmit audiència.
Acords
Primer.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada en relació a les obres
realitzades pel senyor GL a la finca situada al carrer de l’Illa Negra número 3, a la urbanització
Aigua Xelida, a Tamariu, terme municipal de Palafrugell, consistents en la construcció d’un mur de
formigó i la modificació topogràfica del terreny.
Segon.- Nomenar instructor d’aquest expedient al senyor Jordi Font Bel, arquitecte municipal, i
secretari al senyor Albert Pareras Agustí, funcionari d’administració general, als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament.
Tercer.- Requerir inicialment al senyor GL perquè en el termini d’un mes a comptar des de la data
de recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat portant a terme la restitució topogràfica
del terreny a la finca situada al carrer de l’Illa Negra número 3, a la urbanització Aigua Xelida, a
Tamariu, terme municipal de Palafrugell, fent-li l’advertiment que, en cas contrari, s’imposarà
multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre
d’execució, i tot això sense perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de
manera subsidiària a les seves expenses.
Quart.- Així mateix requerir inicialment al senyor GL perquè en el termini de dos mesos a
comptar des de la recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat demanant, si
procedeix, la llicència corresponent en relació a les obres efectuades sense disposar de la
corresponent llicència municipal, a la finca situada al carrer de l’Illa Negra número 3, a la
urbanització Aigua Xelida, a Tamariu, terme municipal de Palafrugell, consistents en la
construcció d’un mur de formigó, sens perjudici de què en cas de no ser legalitzable o no ser-li
concedida, l’Ajuntament disposi la restitució de tot allò que no s’ajusti a la legalitat a les seves
expenses.
Cinquè.- Obrir un període d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la data de
recepció del trasllat d’aquest acord, perquè els implicats puguin formular totes les al·legacions i
presentar tots els documents que creguin convenients per a la defensa dels seus interessos.
Sisè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

8. Benestar social
8.1 Subvenció i Conveni amb l'associació Gironina de Sords, 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: Associació Gironina de Sords
Objecte: Afavorir la inclusió de les persones sordes de Palafrugell mitjançant els serveis
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d’interpretació en llengua de signes catalana.
Subvenció sol·licitada: 2.000,00€
Subvenció concedida: 2.000,00€
Import a justificar: 2.000,00€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31.01.2019
Aplicació pressupostària: 52 2310 48910 Subvenció Associació Gironina de Sords
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
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.
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8.2 Subvenció i Conveni amb la Fundació Privada Oncolliga Girona, any 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: Fundació Privada Oncolliga Girona
Objecte: Serveis Integrals als malalts de càncer i els seus familiars
Import total del projecte: 8.964,00€
Subvenció sol·licitada: 3.500,00€
Subvenció concedida: 3.500,00€
Import a justificar: 8.964,00
Percentatge de finançament: 39,04%
Termini de justificació: 31.01.2019
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a
la seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Acta de la Junta de Govern Local del dia 15/11/2018

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

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.

9. Educació
9.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Bar Restaurant Els
Cavallers per al Projecte Singular de l'alumne MB
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el Bar Restaurant Els Cavallers i l'Ajuntament de
Palafrugell, per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte
singular L’Aprenent de l’Institut Baix Empordà.
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.

10. Gestió tributària
10.1 Liquidacions tributàries
10.1.1 Reclamació SOREA SA. Estimació parcial càlcul prima de rendiment per a
l'exercici 2016.
Acords
Primer.-Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per SOREA SAU en relació al càlcul
de la prima de rendiment en el sentit de modificar el rendiment efectiu de la xarxa es situa en un
73,57 % per l’exercici 2016 i en conseqüència rectificar l’import a pagar per part de Sorea SA
resultant de l’aplicació de la clàusula tercera del pacte segon del conveni signat en data 14 de
novembre de 2012 entre l’Ajuntament de Palafrugell i Sorea SA relatiu a la Prima de rendiment
de la xarxa que per acord de Junta de Govern Local es va establir en un import de 247.550,10 €
més IVA, i que en base amb les consideracions de l’informe de l’enginyer municipal transcrit de la
part explicativa del present acord importa la quantia de 203.536,75 € més IVA.
Segon.- Aprovar la sol·licitud suspensió del procediment de cobrament de la prima de rendiment
de l’exercici 2016 atès que s’ha presentat garantia en forma d’aval bancari
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Tercer.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades per SOREA SAU

10.2 Reclamacions
10.2.1 Sol.licitud exempció IVTM a nom Sr. JJML. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -6788-CCV, a nom del senyor JJML amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

10.2.2 Reclamació AES. Estimació nova liquidació aigua període 2018/02
c. 4451654 per error de lectura
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4451654
PERÍODE
2018/02

CONSUM REAL
2.796,34

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4451654
PERÍODE
2018/02

NOVA FACTURA
1.778,25

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 1.778,25 euros, s’haurà de fer
efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
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de desembre, General tributària.

10.2.3 Reclamació MTFR. Noves liquidacions a ingressar aigua periodes del 2016/02
al 2018/02 c. 4471734 per error de lectura
Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, corresponent als períodes des del 2016/02 al 2018/01 amb el consum
correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4471734

Període
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01
2017/02
2017/03
2017/04
2018/01
TOTAL

Consum facturat i
pagat
64,65
58,34
57,34
58,89
59,07
59,10
59,10
59,15
475,64

Noves liquidacions
67,81
67,81
66,81
67,82
68,23
69,35
69,40
69,45
546,68

Diferència a ingressar
3,16
9,47
9,47
8,93
9,16
10,25
10,30
10,30
71,04

Segon.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4471734
PERÍODE
2018/02

CONSUM REAL
719,13

Tercer.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4471734
PERÍODE
2018/02

NOVA FACTURA
69,45

Quart.- L’ ingrés corresponent a les noves liquidacions, que figuren als apartats primer i tercer per
import total de de 140,49 euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el 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.
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Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.
Cinquè.-.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

10.2.4 Reclamació RRB aprovar devolució d'ingressos indeguts Cheque Dejeuner
320180008923
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora RRB, per import de 326€, per
duplicitat d’ingrés de les despeses de la Llar d’infants Tomanyí de la seva filla.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari de la
interessada i a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.

10.2.5 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts 15 11 18
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars que es detallen a
continuació:

COGNOMS I NOM

DNI

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

Banco Cam SA

A86101375

976.691

Ingrés duplicat IBI

390,00

FB

977.531

Ingrés duplicat IBI

267,36

ACM

979.534

Ingrés duplicat IBI

119,94

ACM

1.010.448 Ingrés duplicat Cementiri

SCC

1.002.873 Ingrés duplicat Gual

ADT

958.543

Ingrés duplicat IVTM

8,46

SDM

885.957

Ingrés duplicat IVTM

8,46

NHFD

1.011.096 Ingrés duplicat Cementiri

9,50

MHVM

1.007.678 Ingrés PB Escombraries

60,00

9,50
60,00
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JCHF

913.477 ( Ingrés duplicat IBI
1)

170,36

CMP

1.007.885 Ingrés duplicat
Escombraries

171,93

FML

892.743

Ingrés duplicat IVTM

8,46

FML

965.507

Ingrés duplicat IVTM

8,88

JPM

1.012.918 Ingrés duplicat Cementiri

FRV

779.207 ( Ingrés duplicat IBI
2)

316,57

CRJ

995.591

Ingrés duplicat IBI

235,72

ARV

896.044

Ingrés duplicat IVTM

173,59

JTC

970.401

Ingrés duplicat IVTM

65,21

STR

970.669

Ingrés duplicat IVTM

8,46

AMVP

971.341

Ingrés duplicat IVTM

65,21

DVB

736.821

Ingrés duplicat IBUL

223,53

9,50

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt en el compte bancari dels interessats i a
l’efecte caldrà que informin del mateix.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.

10.2.6 Reclamació YB aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa opcupació via pública
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora YBM, per un import de
10,10 euros en concepte d’OVP i corresponent al rebut núm. 1.020.487.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada i a l’efecte caldrà que informi del mateix.
Tercer.- Notificar el present acord la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

10.2.7 Sol.licitud bonificació IVTM a nom Sr. DSC. Estimació
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Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
vehicle matrícula -0750-KHC, a nom del senyor DSC amb efectes de l’any 2018 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

10.2.8 Sol.licitud bonificació IVTM a nom Sra. STB com a vehicle híbrid. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula matrícula -4843-KPY, a nom de la senyora STB amb efectes de l’any 2018 i
següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora STB, tal com segueix a
continuació:
Exercici

N ú m . Concepte
Autoliquidació

2018

MT18-495766

IVTM

Matrícula

-4843-KPY

Import pagat

34,42€

Import
correcte
Bonificat
75%
8,60€

Total a
retornar

25,82€

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.

11. Recaptació
11.1 Baixa rebuts. Relació 2018/15-art.92.1 (RDL 2-2004)
Acords
Primer.- Aprovar la baixa a recaptació núm. 2018/15 per valor de cinc-cents trenta-vuit euros
amb quaranta-nou cèntims (538,49 €), corresponents als rebuts d’impost sobre vehicles de
Tracció Mecànica dels cotxes que es troben al dipòsit, amb efecte de l’exercici següent a la data
del precinte que consta a l’acta policial. Tot això per la impossibilitat provada de que els vehicles
afectats puguin circular per la via pública. El resum d’aquests valors, per deutors, número de
rebuts i imports és el següent:
deutor

Núm. rebuts

import
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DBS
JMDA
JMDA
JMDA
JMDA
LOM
PINTURES I DECORACIO PLATA SL
TOTAL

955695-0
673474-0
743545-0
814065-0
885982-0
966090-0
967022-0

59,09
65,21
65,21
65,21
65,21
137,66
80,90
538,49

Segon. - Aprovar la baixa a comptabilitat dels mateixos valors i pel mateix import. El resum dels
quals per exercicis, conceptes imports és el següent:
Any

tribut

import

2014

Impost Vehicles Tracció Mecànica

65,21

2015

Impost Vehicles Tracció Mecànica

65,21

2016

Impost Vehicles Tracció Mecànica

65,21

2017

Impost Vehicles Tracció Mecànica

65,21

2018

Impost Vehicles Tracció Mecànica
TOTAL

277,65
538,49

Tercer.- Donar trasllat del present acord a Intervenció/comptabilitat, recaptació i tresoreria als
efectes que corresponguin.

11.2 Baixa de rebuts. Relació 2018/10-prescripció
Acords
1r. Aprovar la prescripció guanyada dels valors relacionats en la proposta núm. 2018/10 d’
import total setze mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims
(16.588,44 €), i desglossat per exercicis i conceptes de la forma següent:
any
2011
2010
2011
2012
2010
2006
2007
2008
2009
2010

tribut
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Activitats Econòmiques
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana

import
9,50
38,00
81,20
81,20
312,95
226,53
44,18
46,38
303,22
30,02
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2010
2011
2011
2012
2013
2004
2007

Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys

322,86
646,58
286,02
1164,82
831,56
32,44
189,81

any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012

tribut
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Increment Valor Terrenys
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica

import
817,79
159,74
114,81
34,55
84,90
56,19
143,95
296,52
664,18
1140,12
1898,27
2451,35

2013
2014
2013
2013
2010
2011
2013
2014

Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Taxa ocupació via pública
Taxa recollida d'escombraries
Tributs
Tributs
Tributs
Tributs
TOTAL

1763,05
306,73
126,50
286,55
191,71
652,50
50,00
701,76
16.588,44

2n. Declarar crèdits incobrables i baixa de comptabilitat els valors relacionats en el punt anterior.
3r. Donar trasllat del present acord mitjançant correu electrònica
d’Intervenció/comptabilitat, recaptació i a tresoreria per l’aplicació que correspongui.

a

l’Àrea

11.3 Baixa rebuts. Relació 2018/09-rendes
Acords
1r. Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, a proposta de l’Àrea de
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Intervenció-Rendes, corresponents a diversos conceptes i exercicis d’un import total setantavuit mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb un cèntim (78.825,01 €), segons el desglossament
següent:
any
2018
2018
2015
2016
2017
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2016
2017
2018
2014
2017
2018
2017
2018
2018
2018
2013
2017
2018

tribut
Casal d'infants
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Taxa de recollida d'escombraries
Taxa de recollida d'escombraries
Taxa Llar Infants
Taxa ocupació via pública
Tributs
Tributs
Tributs
TOTAL

import
133,30
19,00
92,00
113,96
120,40
386,60
44,34
285,49
285,51
288,36
359,43
10.068,82
779,28
469,23
1.414,77
29.956,49
227,02
289,81
1.374,04
10.111,12
3.654,18
500,20
1.149,90
1.313,57
1.258,00
23.130,19
78.825,01

2n. Datar a comptabilitat els valors relacionats al punt u d’aquest acord.
3r. Donar trasllat
del
present
acord
mitjançant
correu
electrònica
d’Intervenció/comptabilitat, recaptació i a Tresoreria per l’aplicació que correspongui.

a

l’Àrea

11.4 Baixa rebuts. Relació 2018/11-menys de 60 euros
Acords
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Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, corresponents a la
proposta núm. 2018/11 de data 25/10/2018 i import total tres-cents trenta-sis euros amb
cinquanta-cinc cèntims ( 336,55 €), i desglossat per exercicis i conceptes de la forma següent :
any
2013
2014
2015
2013
2014
2015

tribut

import

Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Tributs
Tributs
Tributs
TOTAL

103,60
8,46
24,15
87,50
45,74
67,10
336,55

Segon.- Declarar crèdits incobrables i baixa de comptabilitat els valors relacionats en el punt
anterior.
Tercer.-Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Intervenció/comptabilitat, recaptació
tresoreria per l’aplicació que correspongui.

ia

11.5 Baixa rebuts. Relació 2018/12-entre 60 i 300 euros
Acords
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, corresponents a la
proposta núm. 2018/12 de data 25/10/2018 i import total dos mil divuit euros amb vint-i-nou
cèntims (2.018,29 €),i desglossat per exercicis i conceptes de la forma següent:
any
2013
2006
2013
2014
2016
2017
2013
2014
2015
2014

tribut
AJULLAR. Ajuda a la LLar. BO
Impost Activitats Econòmiques
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Tributs

import
65,10
101,26
111,31
139,00
221,78
85,07
202,87
804,24
137,66
40,00
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any
2015
2016

tribut

import

Tributs
Tributs
TOTAL

75,00
35,00
2.018,29

Segon.- Declarar crèdits incobrables i baixa de comptabilitat els valors relacionats en el punt
anterior i segons resum que segueix.
Tercer.- Donar trasllat del present acord mitjançant correu electrònica
d’Intervenció/comptabilitat, recaptació i a tresoreria per l’aplicació que correspongui.

a

l’Àrea

11.6 Baixa rebuts. Relació 2018/13-referència
Acords
Primer. Aprovar la baixa per referència dels valors relacionats en la proposta núm. 2018/13
import total dotze mil nou-cents vuitanta euros amb trenta-sis cèntims (12.980,36 €) i
desglossat per exercicis i conceptes de la forma següent:
any
2014
2011

tribut
Cementiri Conservació
Impost Béns Immobles Urbana

import
66,50
626,37

any
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

tribut
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica

import
684,56
684,56
638,90
638,95
645,31
645,28
661,46
268,08
268,08
268,08
405,74
405,74
1854,52
4218,23
TOTAL

12.980,36

Segon. Declarar crèdits incobrables i baixa de comptabilitat els valors relacionats al punt anterior

Tercer. Donar trasllat del present acord mitjançant correu electrònica
d’Intervenció/comptabilitat i al servei de recaptació per l’aplicació que correspongui.

a

l’Àrea
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11.7 Baixa rebuts.relació 2018/14-menys de 15 euros
Acords
Primer. Aprovar la baixa per import menor de 15 euros dels valors relacionats en la proposta
núm. 2018/14 i d’un import total cent trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims (139,34 €),
segons el desglossament següent:
Exercici
2014
2015
2015
2017
2014
2013
2015
2013
2014
2018

import
Cementiri Conservació
Cementiri Conservació
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Tributs
Tributs
Tributs
TOTAL

9,50
9,50
13,99
0,06
33,84
8,46
8,46
10,00
40,00
5,53
139,34

Segon. Declarar crèdits incobrables i baixa de comptabilitat els valors relacionats en el punt
anterior.
Tercer. Donar trasllat del present acord mitjançant correu electrònica
d’Intervenció/comptabilitat, recaptació i a tresoreria per l’aplicació que correspongui.

a

l’Àrea

12. Tresoreria
12.1 Sorea SA - Liquidació taxes per subministrament d'aigua potable a domicili
corresponent al període tercer trimestre de 2018
Acords:
Primer .- Aprovar la liquidació del període 01/07/2018 al 30/09/2018 presentada per SOREA,
SA en la forma exposada, corresponent als exercicis, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018
per import de : UN MILIÓ SET CENTS NORANTA UN MIL SIS CENTS SEIXANTA UN EUROS,
AMB TRETZE CÈNTIMS (1.791.661,13 Euros).
Segon .- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 01/07/2018 al
30/09/2018, per import de : MIL DOS CENTS VINT-I- SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
(1.226,04 Euros).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 01/07/2018 al
30/09/2018, per import de : CINC MIL CENT TRENTA CINC EUROS AMB SETANTA VUIT
CÈNTIMS. (5.135,78 Euros).
Quart.- Requerir a Sorea SA perquè:
1 - Amb caràcter d’urgència, comprovi la possible prescripció guanyada pel transcurs del termini
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legalment establert, de tots i cadascun dels valors inclosos el el quadre que consta a la part
expositiva d’aquest acord (paràgraf 4).
Realitzada aquesta comprovació, tots els valors analitzats respecte als que no hi consten
actuacions interruptives (actuacions fefaents de l’Empresa o del Client, encaminades a la
realització del deute i fetes entre la data final del període de voluntària (columna 3 del quadre) i la
data de prescripció (columna 4 del quadre : 1/09/2018 a 31/12/2018), hauran de ser donades de
baixa, havent-se de reflectir aquesta actuació en la propera liquidació (4rt. Trimestre 2018).
Es proposa utilitzar per aquest fi la columna que en la liquidació actual s’anomena “PAS A
EXECUTIVA” amb signe “+”, suposat de fet que en cap cas es pot produir, ja que Sorea SA mai
ha tingut encomanada la recaptació executiva de taxa d’aigua.
Aquesta columna haurà de passar a anomenar-se “BAIXES PER PRESCRIPCIÓ”, amb signe (-),
com no pot ser d’altra manera.
2 - S’abstingui de qualsevol actuació respecte als valors que hagin guanyat la prescripció, per ser
aquests (baixes, altes o cobraments), incompatibles amb aquest estat procedimental, en cas
contrari, se li recorda que respondrà davant d’aquest Ajuntament, de les responsabilitats que el
mateix hagi d’assumir com a conseqüència de les actuacions no ajustades a la normativa vigent.
3 – Rectifiqui en la propera liquidació (4rt. Trimestre 2018), els saldos finals corresponents als
mesos de juny i juliol de 2018, per estar creuats, així com haurà de reconèixer i reflectir com a
correctes, els saldos finals que consten a la columna de “CARTERA A 30/09/2018” en relació al
concepte “TOTAL IVA”, rectificats per la tresoreria municipal, per no correspondre´s senzillament
amb la operativa de que s’obtenen (+++ - - - = saldo).
Aquesta última rectificació és reiterativa, pel que seria desitjable la comprovació de tota la
liquidació i, especialment el que fa referència al concepte “TOTAL IVA”, abans de la seva
presentació formal a aquest Ajuntament.
Cinquè - Traslladar a Sorea SA còpia de les modificacions realitzades en la present liquidació,
perquè aquestes, estiguin reflectides en la propera, corresponent al 4rt trimestre de 2018
(1/10/2018 a 31/12/2018).
Sisè - Notificar aquest acord a l’ empresa concessionària del Servei de Subministrament d’ aigua
potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement i aplicació.
Setè – Traslladar via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’ Intervenció i Tresoreria als
efectes que correspongui.

12.2 Rectificacions, anul·lacions i creacions de les factures de SOREA SA modificades per
errors de lectures i fuites interiors durant el 3r trim/2018.
Acords
Primer.- Ratificar les anul·lacions per import de 8.337,30 euros i les creacions per import de
3.316,96 euros, de les factures modificades per error de lectures i fuites interiors, tramitades
durant el període des de l’01/07/2018 al 30/09/2018.
Segon.- Comunicar el present acord a SOREA SA.

13. Comptabilitat i pressupost
13.1 Relació O/2018/99 JG:15/11/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
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Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/99
de certificacions d’obres per un import de 33.319,87 euros.
Aplicació
2018 21 1532 61900
TOTAL

Import
Text lliure
33.319,87 MUGADAS SL CERT.1, OBRA 05/2018 ""TRACTAMENT
URBA CARRER SANT SEBASTIA"" (UR)
33.319,87

13.2 Relació O/2018/98 JG:15/11/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/98 de
reconeixement de despesa d’import total 405.787,42 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

54.045,30 TOTAL LA BRUIXA SETEMBRE
2018 10 9250 22700

747,93

2018 10 9240 22700

242,50

2018 10 9240 22710

81,81

2018 11 9200 22700

3.400,75

2018 31 9240 22700

83,27

2018 12 9320 22700

409,03

2018 32 4300 22700

2.495,07

2018 33 3230 22720

6.109,75

2018 33 3230 22730

6.259,75

2018 33 3230 22740

6.109,75

2018 33 3230 22780

6.259,75

2018 33 3200 22760

169,46

2018 33 3200 22770

2.888,91

2018 34 3230 22700

2.485,96

2018 34 3230 22710

2.485,96

2018 44 3321 22700

2.550,57

LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE

2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
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2018 45 3340 22700

473,30

2018 46 3330 22700

1.475,41

2018 47 3322 22700

83,27

2018 47 3322 22700

409,03

2018 52 2310 22700

1.342,09

2018 52 2312 22710

305,31

2018 61 3370 22700

1.348,33

2018 81 1320 22700

2.538,87

2018 32 4320 22700

1.597,06

2018 10 3340 22700

229,35

2018 20 2310 22700

262,96

2018 32 4300 22710

238,84

2018 31 9240 22710

83,27

2018 31 9240 22720

83,27

2018 31 9240 22730

83,27

2018 31 9240 22740

83,27

2018 73 4312 21200

219,12

2018 33 3200 22750

409,06

2018 71 1630 22710
2018 51 3120 48908
2018 52 2310 46300

LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018
LA BRUIXA SL. NETEJA DEPENDENCIES SETEMBRE
2018

118.664,03 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA OCTUBRE 2018
(AS)
225.000,00 FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN. GESTIO
RESIDENCIA GERIATRICA 4t TRIMESTRE 2018
8.078,09 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. APORTACIO
SERVEI DISCAPACITATS RECURSOS ORDINARIS
EXERCICI 2017 (BS)
405.787,42

TOTAL

13.3 Propostes de despesa.- Y/2018/48.- Aprovació.- JGL. 15.11.2018
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:
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N. Operació
Aplicació
Import
Text lliure
220180016643 2018 52 2312 22709
5.397,92 SVV. ACCIONS I GESTIO DE L'ESPAI LGTBI
2018 (BS)
220180016644 2018 52 2310 22617
3.630,00 SUMAR SL. REVISIO PLECS CONTRACTE
GERENCIA FUNDACIO PALAFRUGELL GENT
GRAN (BS)
220180016645 2018 12 9310 22703
4.840,00 BONSER SL. ASSISTENCIA TELEFONICA I
TELEMATICA EN LA GESTIO PATRIMONIAL
MUNICIPAL PERIODE UN ANY (SG)
220180016646 2018 71 1500 62300
2.583,35 GABINETE DE INGENIERIA EFICSI SL.
ADQUISICIO TRES BARRES PARAL.LELES
ALTES PER LA PRACTICA DE LA
CAL.LISTENIA (JO)
220180016647 2018 11 9200 21200
1.476,81 LLOGUERS I SERVEIS CAR CENTER SL.
LLOGUER DE BRAÇ TELESCOPIC DE 21.8 M
PER PINTAR FAÇANA BOBILA VELLA (AS)
220180016648 2018 71 1532 61901
3.388,00 SADUR EXCAVACIONS SL. TALA D'ARBRES
DE PINS SECS ZONA VERDA I MARGES A LA
CARRETERA DEL FAR (AS)
220180016649 2018 21 1510 61000
1.827,10 TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA.
INFORME VALORACIO SOBRE EL VALOR

JUSTIPREU EXPROPIATORI C. BEGUR 87
(UR)
220180016650 2018 41 3340 22610
2.500,00 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE.
CONCERT HOMENATGE A RICARD
VILADESAU. COBLA PRINCIPAL DE LA
BISBAL (CU)
220180016651 2018 81 1340 22701
9.099,93 PROSEÑAL SL. MANTENIMENT
SENYALITZACIO HORITZONTAL ESCOLAR
(PO)
TOTAL RELACIO
34.743,11

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 22 de novembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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