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No assisteix:
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Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 20/12/2018 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 13 de desembre de 2018
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances
2.1.1 Devolució garantia. Llicència obra major 583/11.- Aprovació.Acords
Primer.- Estimar la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor MSG, donant compliment a la condició de l’expedient de llicència d’obra
major amb número 583/11, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el
supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor MSG, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 Devolució garantia expedient obra major 449/12.- Aprovació.Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de sis mil euros (6.000.-€), dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb expedient número
449/12, 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 a la senyora MVA i al senyor DPB, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.3 Devolució garantia. Llicència obra major 79/2016.- Aprovació.Acords
Primer.- Estimar la devolució de la garantia de deu mil euros (10.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora JMCS, donant compliment a la condició de l’expedient de llicència
d’obra major amb número 79/2016, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament.
En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer
l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor AFC, en representació de la senyora JMCS, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.4 Devolució garantia. Expedient obra major 254/15. - Aprovació.Acords
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Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 18 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada
número 2018017023, pel senyor FOB, en representació de la societat Prime Llafranc Building, SL,
i retornar la garantia de tres-cents setanta tres mil dos-cents vint-i-dos euros amb cinquanta-cinc
cèntims (373.222,55.-€), dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obra major amb expedient número 254/15, 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 FOB, en representació de la societat Prime Llafranc
Building, SL, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2. Llicències d’ obres majors
2.2.1 Modificació condició llicència d'obra major. Expedient 93/2018
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per MPH, en representació de MRC, en el sentit que es
pugui anular la condició per la qual calia dipositar la quantitat de 1.000 € 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 93/2018).
Segon.- Anular la condició de la llicència únicament en el sentit del punt primer d’aquest acord,
mantenint la resta de pronunciaments en els mateixos termes que consten en l’acord pres per la
Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2018.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats, pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

3. Secretaria
3.1 Club tennis taula Palafrugell. Alta
Acords:
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, el Club Tennis taula Palafrugell, que està
sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
185 Club tennis taula Palafrugell
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

4. Contractació
4.1 Arrendament de dos locals comercials per a oficines. Adjudicació Lot 1
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Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global
atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
Lot 1

Janian CB
Preu:

Superfície total útil

Puntuació
50

25
Total 75

Segon. Adjudicar a favor del senyor ICB, i la senyora JSC, en representació de l’empresa Janian
CB, amb número NIF E17823923, el contracte d’arrendament de dos locals comercials per a
oficines, LOT 1 – Local pel servei de “Centre Obert”, mitjançant procediment obert, amb un
multicriteri d’adjudicació, pel preu de 600 euros mensuals, i 126 euros d’IVA, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 52 2310 20200, amb un termini de 4 anys, prorrogable anualment fins a
un màxim de 8 anys, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada i en base a la
motivació que consta a les actes de la mesa de contractació publicades al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
Donat que el local es troba en situació de copropietat entre el senyor ICB, i la senyora JSC,
havent constituït una Comunitat de Béns denominada JANIAN CB, amb número NIF E17823923,
la qual serà l’encarregada d’emetre les corresponents factures del lloguer, per tal de donar
compliment a la legislació fiscal vigent, i de conformitat amb l’article 2 del plec de clàusules
administratives particulars que estableix que si l'arrendador és més d'una persona física els coarrendadors s'hauran d'agrupar a efectes fiscals per tal d'emetre una única factura constituint una
comunitat de béns, societat civil o qualsevol altre tipus de societat mercantil..
En conseqüència, el contracte de lloguer es formalitzarà en favor de la comunitat de béns JANIAN
CB, integrada pels dos copropietaris, amb NIF E17823923, amb domicili al carrer Joan Maragall,
46 (17800) Olot.
Tercer. Publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el Perfil de
contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals al Perfil de contractant als
efectes previstos en els articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el Perfil de
contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals al Perfil de contractant als
efectes previstos en els articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
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Sisè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

4.2 Obres millora urbana c. Horta d’en Fina. Inici procediment i aprovació plecs
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació 34/2018 per la licitació de aprovar definitivament el
projecte d’urbanització del carrer Horta d’en Fina, a Palafrugell, amb un valor estimat de contracte
de 485.941,70 euros, inclòs el 21 % d’IVA, mitjançant procediment obert simplificat, amb un únic
criteri d’adjudicació. L’import d’aquest valor estimat corresponent a un preu de licitació anual de
301.604,71 € i l’IVA del 21% de 63.336,99 € i la quantitat prevista per possibles modificacions per
un import màxim de 100.000 €, amb una durada de 4 mesos.
Segon. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària anomenada 21 1532 61902 de l’exercici
2018, Horta d’en Fina, del pressupost municipal d’enguany.
L’autorització de la despesa dels exercicis corresponents queda subordinada a l’existència de
crèdit adequat i suficient per tractar-se d’una tramitació anticipada de contractació de conformitat
amb la disposició addicional tercera de la LCSP i l’article 155.1 LRHL.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 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
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.

4.3 Contracte menor d'obres de remodelació del mercat de la carn per a la instal·lació d'un
paviment continu.- Adjudicació.Acords
Primer. Retornar la garantia de 1.116,86 €, a l'empresa Pere Giralt Sagrera SA, NIF A17121849,
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.

5. Recursos humans
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5.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTIVA): PISCINA MUNICIPAL
Acords
Primer. Aprovar el següent document elaborat per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Piscina Municipal
−

Pla d’emergències

Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA) i a l’Àrea
d’Esports.

6. Assessoria jurídica
6.1 Expedient de restauració de la realitat física alterada, en relació a les obres portades a
terme al carrer de la Indústria número 2, a Palafrugell. a) Declaració de caducitat. b)
Aprovació d’un nou termini.
Acords
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de restauració de la realitat física alterada acordat
per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2017, per la
realització d’obres, sense la corresponent llicència municipal, al carrer de la Indústria número 2, a
Palafrugell, efectuades pel senyor JDIL.
Segon.- Disposar la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat en relació a
les obre efectuades pel senyor JDIL al carrer Indústria número 2, a Palafrugell, consistents en la
construcció d’un volum cobert i l’emmagatzematge de material divers, sense disposar del
corresponent títol habilitant.
Tercer.- Requerir inicialment al senyor JDIL i a la senyora MHM perquè en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, portin a terme tots els
treballs necessaris per a la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres
executades a la finca situada al carrer Indústria número 2, a Palafrugell, portant a terme l’enderroc
del volum cobert construït i la retirada de tot el material divers emmagatzemat, i cessant en l’ús de
magatzem, fent-los l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que hagin donat
compliment al contingut d’aquest acord, aquests treballs els portarà a terme l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, i
tot això sens perjudici de la imposició prèvia de multes coercitives de manera reiterada per nous
terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre de restitució.
Quart.- Obrir un període d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la data de
notificació 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.
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
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als efectes oportuns.

6.2 Escrit d’al·legacions presentat per la senyora CRC a l’expedient de restauració de la
realitat física alterada incoat per obres al Paratge S’Oliova, a Palafrugell. Estimació.
Acords
Primer.- Estimar l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora CRC en data 11 de desembre de
2018.
Segon.- Advertir a la senyora CRC que un cop transcorregut el termini màxim indicat, 25 de gener
de 2019, per a efectuar les obres d’enderroc, sense que les hagi efectuat, s’imposarà una nova
multa coercitiva, sense més dilació, de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el
compliment de l’ordre d’enderroc, i tot això sens perjudici de que ho pugui portar a terme
l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de
l’arquitecte municipal.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

7. Museu del Suro
7.1 Projecte "patrimoni i activitat surotapera a Catalunya" Feder 2014-2020. Aprovació de
l'avantprojecte del Pla de màrqueting i comunicacio
Acords
Primer.- Aprovar l’avantprojecte del pla de marketing i comunicació de la proposta Més de dos
segles de Patrimoni i Activitat surotapera a Catalunya” (Feder 2014-2020), signat pel cap d’Àrea
del Museu del Suro.

8. Benestar social
8.1 Rectificació acord JGL expedient76/2017 de Licitacions Administratives
Acords
Primer.- Rectificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern Local del dia 29/11/2018, de tal
manera que una vegada rectificat quedi així:
“Segon.- Aplicar la despesa d’import 3.080 euros (IVA no inclòs) a l’aplicació pressupostària
52.2310.22711 (Despeses contractació Agents Cívics) per l’exercici 2018”
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.
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8.2 Subvenció a l'Associació AcompanyART
Acords
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a l’associació AcompanyART , per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació AcompanyART
Objecte: Procés d'humanització als serveis de pediatria
Subvenció sol·licitada: 1.500,00€
Subvenció concedida: 1.500,00€
Import a justificar: 1.500,00€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31.03.2019
Aplicació pressupostària: 52 2310 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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
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al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.

8.3 Subvenció al pensionistes per despeses de l'habitatge el 2017 Estimacions i
Desestimacions
Acords
Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per despeses d’habitatge de l’any 2017,
amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00 (Ajudes a famílies), als següents
contribuents i per una quantia de 148,80€ o 144,80€ segons correspongui a cadascun, la qual es
farà efectiva mitjançant transferència en els seus comptes bancaris:
NIF
40***540E
X3***651M
36***877X
05***465X
40***489J
23***432D
77***759G
77***127A
40****89T
77***506X
23***426Y
40***472X
40***076H
40***235F
40***809J
39***770Z
47***736K
40***430Q
40***523N
40***494C
40***005R
41***047V
40***179J

Registre
13.944
13.948
13.963
13.964
13.965
13.969
13.970
13.974
13975
13.978
13.979
13.981
13.982
13.983
13.985
13.986
13.987
13.990
13.991
13.993
13.994
14.108
13.998
Total

Import
148,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
148,80 €
144,80 €
148,80 €
144,80 €
148,80 €
148,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
148,80 €
144,80 €
144,80 €
144,80 €
148,80 €
3.358,40 €

Segon.- Desestimar la concessió de la subvenció per despeses d’habitatge de l’any 2017 als
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següents contribuents:
NIF
10***282N
25***543E
40***600W
40***503P
19***288C
40***973C
40***444R
40***526K
40***976Z
42***025H
25***370Y

Registre
13.945
13.947
13.959
13.962
13.984
13.989
14.384
13.992
13.995
13.996
13.997

Motiu desestimació
Incompliment obligacions tributàries
Supera ingressos
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Supera ingressos i incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries
Incompliment obligacions tributàries

Tercer.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de benestar social,
tresoreria i intervenció.

9. Cultura
9.1 Subvenció al Fons Català de Cooperació per al projecte d'emergència 3116 al Kurdistan
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Fons Català de Cooperació
Objecte: Projecte 3116
Subvenció sol·licitada: 3.000,00 €
Subvenció concedida: 3.000,00 €
Import a justificar: 3.000,00 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 30 de juny de 2019
Bestreta: 2.700,00 €
Aplicació pressupostària: 10.2311.48900 Subvencions Ajudes al Desenvolupament
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
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També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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 Subvenció a l'Associació Teatral Les Bambolines per a les representacions d'Els
Pastorets 2019
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 Teatral Les Bambolines de Palafrugell
Objecte: Assajos, producció, muntatge i representacions d’Els Pastorets 2019
Subvenció sol·licitada: 10.600 €
Subvenció concedida: 10.600 €
Import a justificar: 21.200 €
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Percentatge de finançament: 50%
Termini de justificació: 31/03/2019
Bestreta: 5.300 € a la concessió de la subvenció i 5.300 € a la justificació de la subvenció
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

9.3 Renovació contracte d'arrendament de l'edifici situat al c. Pi i Margall, 39
Acords
Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/12/2018

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

Primer.- Aprovar la renovació del contracte d’arrendament de l’edifici situat al carrer Pi i Margall,
39, amb efectes 1 de desembre de 2018 i fins al 30 de novembre de 2019.
Segon.- Notificar el present acord a la Fundació Catalunya La Pedrera.

10. Educació
10.1 Concessió de subvenció al centre Prats de la Carrera pel finançament de les activitats
complementàries al concert educatiu.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: centre Prats de la Carrera
Objecte: subvenció incorporació tardana
Subvenció sol·licitada: 15.428,57 euros
Subvenció concedida: 15.428,57 euros
Import a justificar: 15.428,57 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2019
Aplicació pressupostària: 33.3200.48902
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
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originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

10.2 Concessió de subvenció a l'escola Sant Jordi pel finançament de les activitats
complementàries al concert educatiu.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Sant Jordi
Objecte: subvenció incorporació tardana
Subvenció sol·licitada: 26.357,14 euros
Subvenció concedida: 26.357,14 euros
Import a justificar: 26.357,14 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2019.
Aplicació pressupostària: 33.3200.48904
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

10.3 Concessió de subvenció a l'escola Vedruna pel finançament de les activitats
complementàries al concert educatiu.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Vedruna
Objecte: subvenció incorporació tardana
Subvenció sol·licitada: 36.000 euros
Subvenció concedida: 36.000 euros
Import a justificar: 36.000 euros
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Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2019.
Aplicació pressupostària: 33.3200.48901
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

10.4 Conveni i concessió directa de subvenció a l'Institut Baix Empordà -2018.
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Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Institut Baix Empordà
Objecte: l’equipació de diversos departaments i aules amb material inventariable.
Subvenció sol·licitada: 6.500 euros
Subvenció concedida: 6.500 euros
Import a justificar: 6.500 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2019.
Aplicació pressupostària: 33.3200.78000
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
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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.

10.5 Concessió subvenció directa i extraordinària a la Fundació Pallach
Acords
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció al següent beneficiari per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Fundació Josep Pallach
Objecte: contractació d’una tècnica a temps parcial
Subvenció sol·licitada: 5.000 euros
Subvenció concedida: 5.000 euros
Import a justificar: 5.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2019
Aplicació pressupostària: 33.3200.48905
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• 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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• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

10.6 Primera addenda al conveni entre el Dep. d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell
per al PTT de jardineria
Acords
Primer.- Aprovar la primera addenda al conveni col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Palafrugell per a la realització de programes de formació i
inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).
Aquesta addenda no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

10.7 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Impacte Rètols per al
Projecte Singular de l'alumne JTD
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre Impacte Rètols i l'Ajuntament de Palafrugell, per a
la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular L’Aprenent de
l’Institut Frederic Martí Carreras.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si s’escau), una vegada s’hagi formalitzat.
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10.8 Projecte anual de centre de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de Palafrugell,
curs 2018-2019.
Acords
Primer.- Aprovar el Projecte anual de centre de la Unitat d’Escolarització Compartida de
Palafrugell, que és on es regulen els objectius globals del curs, horaris i calendaris de treball,
activitats complementàries i de formació i relació amb els serveis de suport per al curs 2018-2019
i la normativa interna de funcionament.

11. Joventut
11.1 Subvenció Associació Pi Verd
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 Pi Verd
Objecte: Realitzar la Festa del Barri
Subvenció sol·licitada: 1.092 €
Subvenció concedida: 1.092 €
Import a justificar: 6.133,19 €
Percentatge de finançament: 17,8 %
Termini de justificació: 31 de març de 2019
Aplicació pressupostària: 31.9240.48904
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:
• La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
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persona que actua en la seva representació.
• El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

11.2 Subvenció a l'Associació Nosa Col·lectiu, per la programació anual
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: NOSA COL·LECTIU
Objecte: programació Anual
Subvenció sol·licitada: 800 €
Subvenció concedida: 800 €
Import a justificar: 800 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de març de 2019
Aplicació pressupostària: 61.3370.48913
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:
• La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
• El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
• La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
• 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)
• 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.
• Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
• 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.

11.3 Benvinguda al Primer sol de l'any
Acords
Primer: aprovar la contractació de:
ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE
NIF G17734948
per l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2019 a les 07.00 h
1.950 € exempts d’IVA
IMPREMTA PALAFRUGELL
NIF B17048182
per la impressió de la publicitat i diplomes
246,84 €, IVA Inclòs
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CREU ROJA PALAFRUGELL
NIF Q28660001G
per la cobertura del servei d’ambulància l’1 de gener
de 2019, de 07.00 a 09.00 h
174,99€, IVA inclòs
TOTAL -------------------------------------------------------- -- 2.371,83 €
Segon: la present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.3370.22701
Tercer: facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

12. Gestió tributària
12.1 Reclamacions
12.1.1 Sol.licitud exempció IVTM varis per discapacitat. Estimació exp. 15-18
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2019 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
Registre DNI-NIE

Titular

19783
20267
20113
19779

FA
APP
APM
SRB

Matrícula
-6281-CDD
-2185-KJY
GI-5011-BJ
-1809-KNV

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a les persones interessades i als departaments d’intervenció i tresoreria.

12.1.2 Reclamació Aliseda Servicios de Gestion Inmobiliaria devolució taxa entrada
vehicles desestimar
Acords

Primer.-Desestimar la sol·licitud presentada per la Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria.
Segon.- Modificar el padró corresponent amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria municipal, pels
efectes oportuns.
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12.1.3 Reclamació Nosolotapas SL aprovar devolució d'ingressos indeguts concepte OVP
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Nosolotapas Restauració
SL amb el NIF núm. B65163776 per un import de 1.909,37 Euros en concepte de pagament
duplicat, segons el detall següent:
Rebut

Cognoms i Nom

936.378

Nosolotapas SL Restauració SL

Import principal

Recàrrec

1.542,80

308,56

Interessos
58,01

Total
1.909,37

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

12.1.4 Reclamació RG aprovar devolució d'ingressos indeguts Taxes urbanisme
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la la societat Cedar Wood
Construcciones SL amb NIF núm. B62982327, per import de 1.689,92 €--- en concepte de Taxes
urbanisme, corresponent al rebut núm. 1.019.002.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.

12.1.5 Sol.licitud devolució ICIO a nom Sra. MTPL. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MTPL, tal com segueix
a continuació:
Exercici
2018

Número rebut
738884

Concepte
ICIO

Import a retornar
2.765,40€

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 departaments de tresoreria i
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d’intervenció.

12.2 Aprovació liquidació repercussió despeses cessió pisos Fundació Vilagran Maristany
2018
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de repercussió de les despeses per la cessió dels
pisos del carrer Fitor 32 Escala D a nom de FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY amb el NIF
núm. G17582123, d'acord amb el següent detall:
Pis c/ Fitor 32 D

Període

Import Renda

Subvenció

Import Pendent

Baixos 1ª

1r i 2n Semestre 2017

1.808,23

-1.800,00

8,23

Baixos 2ª

1r i 2n Semestre 2017

3.056,27

-1.800,00

1.256,27

Baixos 3ª

1r i 2n Semestre 2017

1.803,05

-1.800,00

3,05

Baixos 4ª

1r i 2n Semestre 2017

3.383,88

-1.800,00

1.583,88

Segon.- Notificar el present acord als interessats pels efectes oportuns.

12.3 Aprovació liquidacions tributs municipals derivats gestió urbanística no pagades per
autoliquidació 03/2018
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions per tributs municipals derivades de la gestió d’expedients
d’urbanisme per sol·licitud de llicències d’obres que consten incloses en la remesa ICIO 03/2018 ,
d’acord amb el següent detall
Concepte
Impost sobre construcció instal·lació i obres
Taxa gestió residus deixalleria municipal
Taxes per llicències urbanístiques
Taxa per ocupació via pública per obres
Recàrrecs Extemporanis
TOTAL

Import
8.519,58
97,79
2.665,50
534,30
941,35
12.758,52

13. Comptabilitat i pressupost
13.1 Baixa proposta de despesa.- Y/02018/55.- Aprovació.- JGL. 20.12.2018
Acords:
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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

220180019359 2018 41 3380 22609

1.815,00

220180019360 2018 41 3380 22609

2.486,55

220180019361 2018 41 3340 22613

2.500,00

220180019362 2018 31 9240 22602

1.040,00

220180019363 2018 72 1700 22714

1.556,39

220180019364 2018 11 9200 22000

1.486,85

220180019365 2018 72 1700 62200

26.028,43

220180019366 2018 72 1700 62200

3.230,59

220180019367 2018 32 4300 22707

1.074,48

220180019368 2018 47 3322 22606

3.000,00

220180019369 2018 72 1700 62200

1.446,07

220180019787 2018 10 9120 22601

1.700,00

220180019788 2018 46 3330 22604
TOTAL RELACIO

11.374,00
58.738,36

Text lliure
GALCERAN VILA DAVID. COORDINACIO
CAVALCADA DE REIS 2019 (CU)
SONATURAL 10 SL. SONORITZACIO REVETLLA
DE CAP D'ANY A LA PLAÇA PRIORAT DE
SANTA ANNA (CU)
VENTURA ZARAGOZA GERARD. GESTIO I
COORDINACIO PRODUCCIO ELS PASTORETS
2019 (CU)
EDICIONS BAIX EMPORDA SL. COMPRA
LLIBRES CRONICA D'UN ANY 2018 (CU)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS (REPQ) A LA
DEIXALLERIA NOVEMBRE 2018 (MA)
TORRASPAPEL DISTRIBUCION SAU. COMPRA
DOS PALETS PAPER VENUS GREEN A4 PER
SERVEIS GENERALS I POLICIA LOCAL (SG)
2DOS CALOR I ENERGIA SL. INSTAL.LACIO DE
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'EDIFICI DE
LA POLICIA (MA)
AMITEC AUTOMATISMES SL. INSTAL.LACIO
CONTROL TEMPERATURA AIRES
CONDICIONATS LOCAL SOCIAL SANT JORDI
(MA)
MEDIA MANGA MONGORIERE SL. FALQUES
PUBLICITAT A FLAIX FM PER LA CAMPANYA
DE NADAL 2018 (IP)
CASELLAS NOGUER NURIA. DESCRIPCIO DE
FONS PENDENTS A L'ARXIU MUNICIPAL (AR)
OFIMON SUBMINISTRAMENT SL. CORTINES
PER MEDI AMBIENT GIS I SERVEIS JURIDICS.
ACTUACIO INCLOSA EN EL PAES (MA)
MARTI BOSACOMA CARLES. REALITZACIO DEL
MATERIAL DE LA PUBLICACIO HISTORIES DE
LA VIDA (PR)
BTM SPOUND SL. INFRAESTRUCTURA
TECNICA 24È FESTIVAL DE JAZZ COSTA
BRAVA 2018 (CU)

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d’autorització de disponible:
N. Operació

Aplicació

Import

Text lliure
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2018 11 9200
220180019148 21600
TOTAL RELACIO

No s'executarà s/Informatica ESTANYS
BLAUS SL. MANTENIMENT ANUAL HP
1.219,68 ESX02 I ESX03 (IN)
1.219,68

13.2 Relació O/2018/111 JG:20/12/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/111 de
reconeixement de despesa d’import total 503.579,00 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2018 71 1610 22699

36.813,94 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON PER
VOLUM FACTURAT MES D'OCTUBRE 2018

2018 81 1330 20600

6.396,00

ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
RADAR LLOFRIU OCTUBRE 2018 (PO)

2018 72 1700 22714

6.641,96

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. FORM.
FRACCIO ORGANICA OCTUBRE'18 (MA)

2018 21 1510 62203

23.404,39 IBERLANS INMUEBLES Y REFORMAS SL. ADEQUACIO
PLANTA PIS EDIFICI ENERGIA ESCOLA DE MUSICA .
CERT 3 (UR)

2018 81 1330 22713

10.873,93 ASSISTENCIA COSTA RAVA SL SERVEI DE GRUA
PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIO A LA VIA
PUBLICA, DURANT NOVEMBRE 2018 (PO)

2018 71 1630 22710

118.664,03 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA NOVEMBRE
2018 (AS)

2018 34 3230 22001

26.381,50 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIÓ EB ELS
BELLUGUETS. NOVEMBRE 2018 (ED)

2018 21 1510 61909

13.371,08 INACCES GEOTECNICA VERTICAL SL. TREBALLS A
L'OBRA DEL MUR A LES ESCALES CAMI DE RONDA
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DE LLAFRANC (UR)

18.418,75

TOTAL CCBE

2018 52 2310 22609

11.812,50 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA 2018. JG:08/02/2018

2018 52 2310 22609

6.606,25

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA 2018. JG:08/02/2018

2018 21 1510 64000

9.438,00

SABRIA BENITO ANA. AVANTPROJECTE MEMORIA I
PRESSUPOST PROJECTE ENOTECA DE CAL GANXO
(UR)

2018 52 2313 22612

7.441,92

BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIARIA NOVEMBRE 2018
(BS)

2018 72 1621 22712

121.946,65 URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA DEIXELLERIA
NOVEMBRE 2018 (MA)

55.189,60

TOTAL ENDES NOVEMBRE

2018 11 9200 22100

8.525,39

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 32 4300 22100

299,14

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 33 3230 22120

1.165,62

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 33 3230 22121

1.153,08

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 34 3230 22100

539,04

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 46 3330 22100

1.257,18

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 71 1650 22100

41.081,03 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)
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2018 33 3230 22100

369,79

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 33 3230 22110

799,33

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ELECTRICITAT
NOVEMBRE 2018 (SG)

2018 71 1532 21000

17.869,21 EMPRESA MIXTA AIGUES COSTA BRAVA SA.
TREBALLS I SUMINISTRAMENT ESTACIO
BOMBAMENT PI VERD (AS)

2018 72 1700 22714

6.859,58

2018 46 3330 22614

12.100,00 BITO PRODUCCIONS SL. PROGRAMACIO DUES
OBRES TEATRE DINS PROGRAMA FESTIVAL
TEMPORADA ALTA TARDOR A CATALUNYA (CU)

2018 12 4910 63600

11.768,46 ESTANYS BLUS SL. MILLORA EQUIPAMENTS
INFORMATICS LOT N. 2 (IN)

CONSORCI SOLIUS. FRACCIO REBUIG NOVEMBRE
2018 (MA)

503.579,00
TOTAL

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.

Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 27 de desembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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