Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 29/11/2018
Número: 51/2018
Dia: 29/11/2018
Hora d’inici: 9.00h
Hora de fi: 10.00h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 29/11/2018 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 22 de novembre de 2018

2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Projecte d’adequació i millora d’espais a l’escola Barceló i Matas, a Palafrugell.
Aprovació definitiva
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Acords
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’adequació i millora d’espais a l’Escola Barceló i
Matas, a Palafrugell, redactat per Falcó Huguet Arquitectes SCP, amb un pressupost d’execució
per contracte de 161.610,50 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer- Notificar aquest acord d’aprovació als tècnics redactors del projecte i a l’Àrea d’Educació
de l’Ajuntament de Palafrugell.

2.2 Projecte de tractament urbà dels carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avellí, a
Palafrugell. Aprovació definitiva
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de tractament urbà dels carrers Cervantes, Progrés i
Serra i Avellí, a Palafrugell, amb un pressupost d’execució per contracte de 509.999,97 euros,
amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.

2.3 Informe valorat per a la instal·lació d'una porta automàtica al Mercat de la carn, a
Palafrugell
Acords
Aprovar aquest informe valorat per a la instal·lació d’una porta automàtica al Mercat de la carn, a
Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte, amb el 21% d’IVA inclòs, de 7.152,90
euros.

3. Medi ambient
3.1 Devolució fiança compostatge_175
Acords
Primer. Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la
taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el
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document informant del número de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
NÚM. INSCRIPCIÓ
CAMPANYA

COGNOM I NOM

IMPORT

GDAF

175

20 euros

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació via pública
4.1.1 Ocupació de la via pública BAR RIF - Requeriment retirada elements
Acords
Primer. Requerir al Sr. FS per tal que retiri els elements que ocupen la via pública situats a
l’alçada de l’avinguda Garcia Lorca, 14, baixos de Palafrugell sense disposar del corresponent títol
habilitant, en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda de la present notificació, amb
l’advertiment que en cas d’incompliment de l’esmentat requeriment l’Ajuntament procedirà en
execució forçosa a la retirada dels elements que ocupen la via pública a través de la brigada
municipal i essent a càrrec de l’interessat les despeses i els danys i perjudicis que es generin i
prèvia liquidació.
Segon. Atorgar un termini d’audiència de deu dies per tal que l’interessat pugui formular les
al·legacions i aportar els documents i justificacions que consideri pertinents en defensa dels seus
drets i interessos.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4.1.2 Ocupació de la via pública BAR RIF - Liquidació
Acords
Primer. Aprovar la següent liquidació a càrrec del senyor FS corresponent a l’ocupació del domini
públic que s’ha fet efectiva en el transcurs de l’any 2018, el detall de la qual és la següent:
CONCEPTE
Taxa OVP

CATEG. TEMP.
Tercera

SUP.

TARIFA

REC

TOTAL

Anual Terrassa descoberta 10 m2

25,30 €

15 %

290,95 €

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TIPUS

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Anual

21,93 €

10 m2

2

43,86 €

El total d’aquest import (334,81 €) 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
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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.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4.2 Primera pròrroga del contracte de subministrament de combustible (Gasoil C) per a les
instal·lacions de calefacció de les dependències municipals
Acords
Primer.- Prorrogar el contracte del servei de subministrament de combustible (Gasoil C) per a les
instal·lacions de calefacció de les dependències municipals a l’empresa PETROLIS DE
BARCELONA, SA amb NIF A59817270, pel període d’un any fins al 23 de desembre de 2019.
Segon.- Aplicar la despesa que se’n derivi a les aplicacions pressupostàries que es relacionen tot
seguit, per l’exercici 2019:
-11.9200.22103 Calefacció dependències municipals.
-33.3230.22103 Calefacció col·legi Barceló i Matas.
-33.3230.22130 Calefacció col·legi Torres Jonama.
-33.3230.22140 Calefacció col·legi Carrilet.
-33.3230.22160 Calefacció col·legi Pi Verd.
-52.2310.22110 Calefacció dependències Benestar Social.
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.

5. Secretaria
5.1 Baixa motocicleta policial 9279FCY
Acords
Primer.- Donar de baixa al inventari general de bens de la Corporació Municipal de Palafrugell, i
l’assegurança de vehicles a tercers, la motocicleta amb número pòlissa 6298201912, Kymco
People 125 – matrícula 9279 FCY
Segon.- Comunicar la baixa d’aquesta moto a Assistència Costa Brava per donar de baixa el
vehicle a la Prefectura Provincial de trànsit i desballestament, aportant els corresponents
certificats de bona execució.
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Tercer.- Notificar l’acord a l’Àrea de Secretaria, la Policia Local, la companyia d’assegurança de la
motocicletes i a la l’empresa Assistència Costa Brava.

6. Contractació
6.1 Serveis postals de l'Ajuntament de Palafrugell i organismes autònoms. Inici i aprovació
plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació 31/2018 per la licitació de serveis postals, amb un
valor estimat de contracte de 280.030,4€, IVA inclòs, mitjançant procediment obert, amb
multicriteri d’adjudicació.
L’import d’aquest valor estimat resta subordinat a les necessitats reals del servei i correspon a un
pressupost base de licitació anual de 54.063,56€, més 1.942,52€ del 21% d’IVA, multiplicat per un
total de 5 anys, que corresponen a durada inicial més la possible pròrroga.
El servei postal universal esta exempt d’IVA a l’empara del que disposa l’article 20.1 de la Llei
37/1992, de 28 de setembre. La resta de serveis inclosos al plec s’haurà d’aplicar l’IVA del 21%.
L’import estimat de la base subjecte a IVA és de 9.250,11€ anuals i l’import de l’IVA al 21% és de
1.942,52€. Per tant, el pressupost estimat anual del contracte, IVA inclòs, és de 56.006,08 euros.
Segon. Autoritzar la despesa a les aplicacions pressupostàries anomenades del pressupost
municipal d’enguany detallades a continuació:
−
−
−
−

11 9200 22201 “Despeses serveis postals” de l’Ajuntament de Palafrugell
62 341022201 “Despeses correu àrea Esports”
05 4910 22200 “Despeses serveis postals” de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell.
02 3330 22201 “despeses serveis postals” de la Fundació Pública del Museu Municipal de
Palafrugell.

El present contracte té caràcter plurianual i d’acord amb l’article 29è de les Bases d’Execució del
Pressupost, en tractar-se de despeses corrents, la Junta de Govern Local és competent per a
l’aprovació dels compromisos d’exercicis futurs que es derivin.
L’autorització de la despesa dels exercicis corresponents queda subordinada a l’existència de
crèdit per tractar-se d’una tramitació anticipada de contractació de conformitat amb la disposició
addicional tercera de la LCSP i l’article 173.6 LRHL.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
Quart. 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.
Cinquè. Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
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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.

6.2 Serveis d'Unitat d'Escolarització Compartida "UEC". Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 3.840,00€, a l'empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF
F17444225, 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.

7. Assessoria jurídica
7.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la senyora
MRH i pel senyor ARG pels danys materials al seu vehicle. Desestimació.
Acords:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora MRH.

7.2 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
JMJ per danys materials al seu habitatge. Estimació.
Acords
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel
senyor JMJ i, en conseqüència, procedir al pagament de l’import de dos mil cinc-cents euros
(2.500 €), al senyor JMJ, amb càrrec a la partida 11.9200.22608 indemnitzacions responsabilitat
patrimonial de l’ajuntament, prèvia presentació de la sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments, que esta disponible a l’enllaç Fitxa del creditor – Seu electronica de l’Ajuntament de
Palafrugell, degudament complimentada, i de la factura de reparació dels danys.
Segon.- Requerir a la societat Zurich Insurance PLC, amb domicili a l’Avinguda Diagonal número
431, bis, 08036 Barcelona, perquè en termini de quaranta dies a comptar des de la data de
recepció del trasllat d’aquest acord, faci efectiu el pagament a aquesta administració de l’import
de dos mil cinc-cents euros (2.500 €), d’acord amb el document liquidador que s’adjunta.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
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8. Benestar social
8.1 Ampliació del contracte del Servei d'Agents Cívics
Acords
Primer.- Ampliació del contracte per als mesos de novembre i desembre de 2018, amb un
increment de 308 hores de dedicació per la prestació del Servei d’agents Cívics a l’espai públic de
Palafrugell, amb l’empresa GIROPARK, SAU, amb NIF A17213539 .
Segon.- Aplicar la despesa d’import 2.080 euros (IVA no inclòs) a l’aplicació pressupostària
52.2310.22711 (Despeses contractació Agents Cívics) de l’exercici 2018
Tercer.- Donar un termini de d’audiència de deu dies al contractista perquè pugui fer les
al.legacions que consideri adients.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

8.2 Subvenció i Conveni amb Càritas Parroquial i Càritas Diocesana per al Servei
d'Orientació Laboral de l'any 2017
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat:Caritas Diocesana de Girona
Objecte: Col·laboració econòmica per al finançament del Servei d’Orientació Laboral adreçat a
persones del municipi amb especials dificultats d’inserció social, durant l’any 2017.
Import total del projecte: 21.344,29€
Subvenció sol·licitada:5.812,00€
Subvenció concedida: 5.812,00€
Import a justificar: 21.344,29
Percentatge de finançament: 27,23%
Termini de justificació: 15 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 52 2310 48907 Subvenció Projectes Socials
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
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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.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

9. Cultura
9.1 Subvenció al Club Tennis Llafranc Agermanament amb Mirepoix 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: Club Tennis Llafranc
Objecte: Actes d’agermanament amb Mirepoix
Subvenció sol·licitada: 1.500,00 €
Subvenció concedida: 1.500,00 €
Import a justificar: 1.500,00 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
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Aplicació pressupostària: 10.9240.48903
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:
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.

9.2 Sol·licitud pròrroga presentació compte justificatiu projecte 3087 Fons Català
Acords
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Primer.- Aprovar la pròrroga de presentació de la justificació del projecte 3087 del Fons Català de
Cooperació, degut al retard en els terminis d’execució de la justificació. Es presentarà com a
màxim el dia 31 de desembre de 2018.
Segon.- Informar del present acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

10. Joventut
10.1 Subvenció anual a l'Associació de Percussió Pàtitis
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 DE PERCUSSIÓ PÀTITIS
Objecte: Realització de les activitats anuals
Subvenció sol·licitada: 900 €
Subvenció concedida: 850 €
Import a justificar: 1.950 €
Percentatge de finançament: 43,5 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 61.3370.48907
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.
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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.

11. Gestió tributària
11.1 Reclamacions
11.1.1 Reclamació Eva Paz aprovar devolució d'ingressos indeguts per OVP
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat La Pergola de Palafrugell
SC, amb el Nif núm. J17882333, per un import de 840,40 en concepte d’OVP, corresponent al
rebut núm. 1.006.908.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 973.885 restant
un import pendent de pagar de 221,44 euros, segons el detall següent:

Nif

Titular

J17882333

La
Pergola
Palafrugell SC

Rebut
pagat
núm. 1.006.908
de

840,40

Rebut
pendent
núm. 973.885
1.061,84

Total pendent
221,44

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la recaptació i tresoreria municipal, pels
efectes oportuns.

11.1.2 Sol.licitud aplicació quota reduïda Taxa Escombraries industrials a nom Sr CAJ.
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Desestimació
Acords
Primer:- Desestimar la sol.licitud de devolució en concepte de taxa per recollida d’escombraries
domèstiques presentada a nom del senyor CAJ.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

11.1.3 Reclamació AMSD. Desestimació recurs de reposició contra l'acord de la Junta de
Govern Local de data 30/08/2018 de sol·licitud devolució imports liquidacions d'aigua
pagades c. 4474099.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interesada i a SOREA

11.1.4 Reclamació CG. Estimació devolucio aigua període 2018/01 c. 9237554 per fuita.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2018/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 9237554
PERÍODE

2018/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.589,05

NOVA
LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIA
A RETORNAR

445,56

Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.143.49 euros,
compte corrent de l’ interessat.

1.143,49
els quals seran ingressats en el

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

11.1.5 Reclamació CB aprovar bonificació ivtm per a vehicles electric, bimodals o no
contaminants
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació del 75% en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
mecànica per l’exercici 2019 i següents a nom del senyor CBC, pel vehicle matrícula 4550JZS.
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Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el següent acord a l’interessat pels efectes
oportuns.

11.1.6 Reclamació EA aprovar devolució d'ingressos indeguts Ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per ingrés duplicat a nom del senyor EAF, per
un import de ----------48,91 Euros ----------------------------------------------------------------- , en concepte
d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari facilitat.
Notificar l’esmentat acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria municipals pels efectes
oportuns.

11.1.7 Reclamació FPS aprovar devolució d'ingressos indeguts
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per ingrés duplicat a nom del senyor JR, per un
import de ---------- 562,90 Euros ------------------------------------------------------------- , en concepte d’IBI
i Gual, corresponents als rebuts núm 996.312 fracció 1a i 1.005.945.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari del senyor FPSC.
Notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria municipals pels efectes
oportuns.

11.1.8 Reclamació FA aprovar exempció ivmt per persones amb discapacitat
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2019 i posteriors, a nom del senyor FAC pel vehicle amb matrícula 8299KLP.
Segon.- Modificar el padró corresponent i anul·lar l’exempció pel vehicle matrícula 8772DHL.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat pel efectes oportuns.

11.1.9 Reclamació JAM aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa per escombraries
industrials
Acords
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JAM per un import de 116,96
Euros en concepte de Taxa per escombraries industrials, de l’establiment situat al carrer
Cavallers, 28 – 30 i corresponent al rebut núm. 1.007.921.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

11.1.10 Reclamació Ferscapi SL. Estimació devolució quotes escombraries domèstiques
període 2017/04 al 2018/02 c. 4459043 per error de facturació.
Acords
Primer,- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en conseqüència
retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques facturades indegudament, per un import
total de 595,20 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.
Segon,- Notificar el present acord a l’interessat.

11.1.11 Sol.licitud aplicació quota reduïda taxa escombraries domèstiques per ús
deixalleria. Exp. 26-18
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
Registre
18701
18701
18647

Núm. Pòlissa

NIF/NIE

TITULAR

4470190
4470189
4458424

CAJ
CAJ
FXBT

Reducció
a aplicar
30%
30%
30%

18778
18930
18702
18651
18539

4466818
9821253
4466920
4474698
4458701

NFC
RIT
MLB
MPMG
FDRF

30%
30%
30%
30%
30%

Import a
Retornar
49,20€
44,64€
43,44€
44,64€
43,44€
43,44€
44,64€
44,64€

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

11.1.12 Sol.licitud aplicació quota reduïda taxa escombraries industrials per ús deixalleria a
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nom Sr. JAM. Desestimació
Acords
Primer:- Desestimar la sol.licitud de devolució en concepte de taxa per recollida d’escombraries
domèstiques presentada a nom del senyor JAM.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

11.1.13 Reclamació JIG sol·licitud informació Gual desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel JIGG.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat pels efectes oportuns.

11.1.14 Reclamació RSM. Sol·licitud revisió escomesa per trobar la fuita d'aigua c.
4468474.
Acords
Primer.- Donar trasllat a l’interessat de l’informe de SOREA que figura a la relació de fets del
present acord.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a SOREA.

11.1.15 Sol.licitud devolució IVTM vehicle híbrid a nom Sr. JFS. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula matrícula -0394-KRD, a nom del senyor Joan Font Sabater amb efectes de
l’any 2018 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JFS, tal com segueix a
continuació:
Exercici

N ú m . Concepte
Autoliquidació

2018

MT18-508107

IVTM

Matrícula

Import pagat

-0394-KRD

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
Acta de la Junta de Govern Local del dia 29/11/2018

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

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.

11.1.16 Sol.licitud devolució part proporcional matrícula curs llar intants a nom Sr. WBD.
Compensació deute
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor WBD, tal com segueix a
continuació:
Núm. rebut

Exercici

Concepte
Import
pagat

1019684

MatrículaCurs
2018-2019

Taxa Llar Infants

Import
correcte

171,30€

57,10€

Total a
retornar
114,20€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb el rebut pendent a la recaptació
municipal a nom del senyor WBD, tal com es detalla seguidament:
Núm.
rebut
compensat

1020731

Exercici

Mensualitat
setembre
2018

Import pendent

157,60€

Import

Total pendent restant del

compensat

rebut número 1020731

114,20€

43,40€

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

11.1.17 Sol.licitud devolució part proporcional taxa llar infants a nom Sra. SLC. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora SLC, tal com segueix a
continuació:
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Núm. rebut
1019741

Exercici

Concepte

MatrículaCurs
2018-2019

Taxa Llar Infants

Import
pagat
171,30€

Import correcte Total a retornar

57,10€

114,20€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.

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

11.1.18 Sol.licitud exempció IVTM a nom Sr. ADS. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -1057-JWC, a nom del senyor Antoni Dalmau Santacruz 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.

11.1.19 Reclamació Comunitat de Propietàris El Golfet. Sol·licitud revisió escomesa per
fuita situada al darrera de l'edifici de la comunitat c. 4465840.
Acords
Primer.- Donar trasllat als interessats de l’informe emès per SOREA que figura a la apartat de la
relació de fets del present acord.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a SOREA.

11.1.20 Correcció de l'acord de JGL 8/11/2018 Punt. Núm. 7
Reclamacións.- 7.1.8 Reclamació CRC. Estimació.

Rendes.- 7.1 Exaccions -

Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex, corresponent a :
Codi Concepte
39107 Cànon dret de superfície telefònica
20001 Costes per a expedients

Import
2.103,54
76,36
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40
39907
11201
134
135
133
138
39917
110
12
80
61

Entrada de vehicles
Execució subsidiària
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans
Llar d’Infants Belluguets
Llar d’Infants Tomanyí
Llar d’Infants. Matrícules Tomanyí
Llar d’Infants. Matrícules Belluguets
Multa coercitiva
Taxa cementiri municipal
Taxa altres expedients o documents
Taxa per ocupació via pública
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Total general

226,60
850,00
1.025,26
285,20
157,60
171,30
171,30
3.000,00
644,86
57,00
434,10
6.757,25
15.960,37

11.2.1 Regularització Cadastral_Noves altes octubre 2018.- Aprovació
Acords
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents, per un import total de
6.048,88 euros, d’acord amb la relació adjunta.
Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a l’expedient per un
import total a ingressar de 152.032,05 euros de l’Impost sobre béns immobles.
Tercer.- Establir com a termini màxim de pagament el 20 de març de 2019. En cas que la
liquidación tingui un import superior a 1.000 euros, el termini de pagament s’ampliarà fins el 20 de
juny de2019..

11.2.2 Noves altes cadastre maig a octubre 2018
Acords
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació municipal els rebuts pendents, per un import total de
533,88 euros, d’acord amb la relació adjunta (baixes ibiul1802).
Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a l’expedient per un
import total a ingressar de 16.761,57 euros de l’Impost sobre béns immobles (noves altes
ibiul1802).
Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.

11.2.3 Devolució ingressos indeguts IBI per noves altes cadastre
Acords
Acta de la Junta de Govern Local del dia 29/11/2018

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

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els import pagats erròniament per un
import global de 25.366,23 euros, d’acord amb la relació que s’adjunta (devolució IBIUL1802).
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als titular que
es relacionen amb els import a retornar aprovats en el punt anterior, d’acord amb el següent
detall:
Dni/Nif

Titular

Deutes
pendents
recaptació

CAR

Devolució
d’ingrés
punt
primer
73,43

133,87

MAR

618,56

2.586,85

Concepte

Import pendent
després de
compensar

Rebut 856694
gual 2016
Rebut 867019
escombraries
2016
Ibi 2012,
IIVTNU 2014
Taxa cementiri,

60,44

1.968,29

escombraries i
gual 2016
IVTM 2018

Tercer.- Comunicar aquest acord a totes les persones interessades.

11.2.4 Regularització Cadastral_Devolució ingressos indeguts_octubre 2018.- Aprovació.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats erròniament per
un import global de 703,82 euros, d’acord amb la relació que s’adjunta.
Segon.- Comunicar el present acord a les persones interessades.

12. Tresoreria
12.1 Col·locació de precintes en tots el hidrants contra incendis instal·lats segons Conveni
amb SOREA de data 14/11/2012. Aprovació.
Acords
Primer.- Procedir a la col·locació de precintes en tots els hidrants contra incendis.
Segon.- Informar a SOREA SA per tal que executi aquesta instal·lació així com el control dels
hidrants que siguin desprecintats.
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Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments de
la Generalitat de Catalunya.

12.2 Sorea SA Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors mes d'octubre 2018
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’octubre de 2018, grans consumidors,
que importa la quantitat total de TRENTA UN MIL QUATRE CENTS TRENTA EUROS AMB
CINQUANTA SET CÈNTIMS ( 31.430,57 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

13. Comptabilitat i pressupost
13.1 Relació O/2018/103 JG:29/11/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/103
de certificacions d’obres per un import de 30.132,93 euros.
.
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Aplicació
2018 21 1600 61900

Import
Text lliure
30.132,93 PERE GIRALT SAGRERA SA CERT.1, OBRA 03/2018
""SANEJAMENT PASEIG DEL MAR TAMARIU, FASE 1""
(UR)
30.132,93

TOTAL

13.2 Relació O/2018/102 JG:29/11/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/102 de
reconeixement de despesa d’import total 353.903,40 euros.
Aplicació

Import
57.957,84

2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000
2018 12 9320 22610

2018 71 1710 21000
2018 71 1710 21000
2018 34 3230 22001

2018 71 1650 22100
2018 32 4300 22100

TOTAL BANKIA (2010)

56.983,07 BANKIA. QUOTA 3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2010
974,35 BANKIA. QUOTA 3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2010
0,42 BANKIA. QUOTA 3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2010
58.269,91 FERROVIALS SERVICIOS SA. MANTENIMENT PARCS I
JARDINS AGOST 2018 (AS)
58.269,91 FERROVIALS SERVICIOS SL. SERVEI MANTENIMENT
PARCS I JARDINS SETEMBRE 2018 (AS)
26.381,50 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEIS LLAR
INFANTS BELLUGUETS OCTUBRE 2018 (ED)
53.657,75

2018 31 9240 22100

Text lliure

TOTAL ENDESA OCTUBRE

528,35

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
39.306,57 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
349,75 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT

2018 73 4312 21200

208,62

2018 34 3230 22100

439,17

PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
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2018 33 3230 22100

14,21

2018 33 3230 22110

440,46

2018 33 3230 22120

971,15

2018 33 3230 22121

968,99

2018 11 9200 22100

9.288,62

2018 46 3330 22100

1.141,86

2018 81 1330 20600

7.410,00

2018 81 1340 22701

9.099,93

40.355,90

2018 12 0110 31000

42.500,66

2018 12 0110 31000

ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL ACCES
VEHICLES C. VALLS CHOPITEA CARITAT I
CONSTANCIA OCTUBRE 2018 (PO)
PROSEÑAL SL. MANTENIMENT SENYALITZACIO
HORTIZONTAL ESCOLAR ORDENADA PEL REGIDOR
(PO)
TOTAL BSCH (2009)

39.965,83 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC BANESTO INVERSIONS
2009
390,07 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC BANESTO INVERSIONS
2009

2018 12 0110 91300

2018 12 0110 91300

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES OCTUBRE 2018 (SG)

TOTAL BSCH (2015)

41.255,87 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2015
1.244,79 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
3r.TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2015
353.903,40

TOTAL

13.3 Propostes de despesa.- Y/2018/51.- Aprovació.- JGL. 29.11.2018
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
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220180017696 2018 11 9200 22709

2.783,00

220180017696 2018 11 9200 22707

726,00

220180017697 2018 11 9200 63200

7.152,90

220180017698 2018 71 1650 61900

3.600,55

220180017699 2018 81 1340 22004

1.680,09

220180017700 2018 81 1320 22104

4.568,77

220180017702 2018 11 9200 22704

1.091,42

220180017703 2018 52 2310 48907

1.242,55

220180017704 2018 33 3200 22604
TOTAL RELACIO

1.720,38
24.565,66

TERES RODRIGUEZ JUDIT. REDACCIO
PLA IGUALTAT INTERN AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL SEGONA FASE (SG)
TERES RODRIGUEZ JUDIT. DESPESES
FORMACIO PLA IGUALTAT AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL SEGONA FASE (SG)
CONST. LEINAD 2001 SL. COL·LOCACIÓ I
INSTAL·LACIÓ PORTA AUTOMATICA
ENTRADA BAR MERCAT DE LA CARN
PER MILLORA ACCES (UR)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
REPOSICIO DE REGULADOR
SEMAFORIC I ICP SEMAFOR AVDA
ESPANYA MALMES PER LA TEMPESTA
(AS)
BOR SEÑALIZACIONES SL. REPOSICIO
DE TANQUES I CONS (PO)
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL.
COMPRA NOU VESTUARI POLICIA
LOCAL SEGONS UNIFORMITAT DECRET
GENERALITAT (PO)
GONVER EVENTS SL. CONSERGERIA
CAN BECH OCTUBRE 2018 (PO)
OPERA LLOGUERS SL. LLOGUER
MATERIAL PEL DINAR ENTAULATS DIA
10.03.2018 A LA BOVILA (BS)
AGUSTI SOLES LLUÍS. PUBLICACIO
OFERTA FORMATIVA ESCOLA ADULTS
CURS 2018-2019 (ED)

14. Assumptes urgents
14.1 Urbanisme – gestió d’obres
14.1.1 Llicències d’obres majors

14.1.1.1 Desistiment de llicència d'obra major. Expedient 597/2014
Acords
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 597/2014 corresponent a
la reforma i ampliació de dos habitatges en edifici plurifamiliar existent, situada al carrer Codina
núm. 7 de Calella, al terme municipals de Palafrugell, a nom de MTPL.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 597/2014.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la senyora LDI, en representació de MTPL.
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14.1.1.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 107/2017
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: XOS
Representat per LHC
Obra: Rehabilitació d'un edifici de dos locals comercials i dos habitatges
Carrer: C VERGE MARIA, 2
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 107/2017
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 24 de gener de 2020.
Tècnic director de l’obra: LHC - Arquitecte
Núm Visat: 2017 402357

14.1.1.3 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 150/2016
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: FSM
Representat per GAC
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C PUNTA D'EN BLANC, 10
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 150/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga es correspon al període de finalització de les obres i es vàlida fins
el 29 de setembre de 2019.
Tècnic director de l’obra: GAC - Arquitecte
Núm Visat: 2016 402574

14.1.1.4 Llicència d'obres majors expedient 129/2018
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.
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Titular: MTPL
Representat per MLDI
Obra: Reforma i ampliació de dos habitatges en edifici plurifamiliar existent
Carrer: C CODINA, 7
Nucli: CALELLA
Expedient: 129/2018
Condicions:
- 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 129/2018)
- 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: MBP - Arquitecta
Núm Visat: 2015400165
P.E.M.: 70.907,58 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.765,40 €

14.2 Urbanisme – planejament i gestió
14.2.1 Projecte "Més de dos segles de patrimoni i activitat surotapera a Catalunya".
Sol·licitud subvenció FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Acords
Primer.- Aprovar el Projecte Museogràfic Bàsic del Museu del Suro de Palafrugell, FASE II,
redactat per STOA Propostes Culturals i Turístiques SL, per un valor total de 1.080.000 € (21%
d’IVA exclòs).
Segon.- Aprovar l’Avantprojecte d’Enoteca de Cal Ganxó al Museu del Suro de Palafrugell
redactat per Anna Sabrià i Benito, per un valor total de 493.238,53 € (21% d’IVA exclòs).
Tercer.- Acceptar expressament presentar el projecte anomenat “Més de dos segles de Patrimoni
i Activitat surotapera a Catalunya”, descrit en la seva totalitat en la memòria adjunta, per un valor
total de 1.829.778,53 € (21% d’IVA exclòs), dins la convocatòria del cofinançament a les entitats
locals pels eixos prioritaris 4 i 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Quart.- Declarar que, com Secció del Suro del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica,
l’impacte territorial del projecte afecta a part de les comarques de l’Alt i Baix Empordà, Selva,
Gironès, Maresme i Vallès Occidental (unes 200.000 persones), deixant de costat el públic turístic
(vegeu memòria adjunta).
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Cinquè.- Comprometre’s a que en cas que es concedeixi la subvenció sol·licitada dins el
programa FEDER 2014-2020, es procedirà a executar els tràmits necessaris per tal d’habilitar el
crèdit pressupostari suficient que permeti per tal de poder executar el projecte anomenat “Més de
dos segles de Patrimoni i Activitat surotapera a Catalunya”.
Sisè.- Declarar que és un projecte generador d’ingressos, però que aquests ingressos en cap
moment superaran les despeses generades per al seu funcionament (vegeu memòria adjunta). I
per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.

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 5 de desembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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