ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2015

Núm.: JGL2015/46
Dia i hora: 19/11/2015 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora convidada Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Regidora convidada Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor convidat Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
A la Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
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:
- JGL2015/45 Ordinària 12/11/2015
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Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 173/06. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 7 de novembre de 2014, amb
registre d’entrada número 14809/14, pel senyor FAR, i retornar la garantia de 10.000.€, dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 173/06, prèvia presentació dels originals de les
cartes de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà
un número de compte on fer l’ingrés.

2.1.2 EXPEDIENT 190/14. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor JCV, donant compliment a la condició de la llicència d’obres
amb expedient número 190/14, 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.

2.1.3 EXPEDIENT 131/07. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat Promocions Salaclarà, S.L., donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 131/07, 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.

2.1.4 EXPEDIENT 7/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 3.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor XLB, donant compliment a la condició de la llicència d’obres
amb expedient número 7/10, 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.

2.1.5 EXPEDIENT 129/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 10.000.-€ dipositada en aquest
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Ajuntament pel senyor NHP, donant compliment a la condició de la llicència d’obres
amb expedient número 129/13, 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.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 548/15.- Aprovació.Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
Obra:
Construcció auxiliar destinada a traster
Carrer: Sant Ponç, 28
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº
548/15
Condicions:
- 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.
P.E.M.: 2.600 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 101,40 €
Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 442/15.- Aprovació.Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
Obra:
Edifici plurifamiliar en testera
Carrer: Rascassa, 1
Població: LLAFRANC
Expedient nº
442/15
Condicions:
- Dipositar la quantitat de 12.000 € 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 442/15).
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª
Ocupació dels habitatges, una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5
del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article
9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per
la Llei 8/2013 de 26 de juny.
- Es condiciona la primera utilització i ocupació de les
edificacions autoritzades, a l’acabament de les obres d’urbanització pendents
d’execució i de la seva recepció per part de l’administració actuant, d’acord amb
l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística. Aquesta condició, com a requisit formal de
validesa d’aquesta llicència, ha de constar en les escriptures públiques de declaració
d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la inscripció
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corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable.
- Condicionada a realitzar Acta de Replanteig, signada per els
serveis tècnics municipals, abans de l’inici dels treballs d’execució dels forjats situats
per sobre la planta primera de l’edificació, a les cotes “A” i “B” dels plànols del projecte,
i el forjat inclinat de la coberta, per verificar que s’ajusten al projecte aprovat..
- Condicionada a què cada tram de l’escala que comunica les
diferents plantes de l’edifici, tingui com a mínim 3 graons, d’acord el què estableix el
punt 4.2.2, de l’apartat 4, de la secció SUA 1 del Codi Tècnic de l’Edificació.
- Condicionada a poder inscriure un cercle de 1,50 m de
diàmetre enfront de l’ascensor, a la planta baixa de l’edifici, i en el replà inferior i
superior de la rampa d’accés a l’esmentada planta.
- Condicionada a ajustar les dimensions del bany de l’habitatge
de planta baixa, de forma que es pugui inscriure un cercle de 1,20 m de diàmetre, lliure
de l’afectació del gir de les portes i dels equipaments fixos de fins a 0,70 m d’alçada
(sanitaris i mobiliari).
- Aportar el corresponent informe favorable dels Serveis
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva ubicació
sobre una unitat arqueològica de megalits i jaciments (UA A06-Llafranc) abans de l'inici
de les obres.
- Condicionada a realitzar, a la paret mitgera, el mateix acabat
de les façanes, d’acord el què estableix l’article 280 del POUM.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de
l’Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el
qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada
d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Condicionada a que prèviament a l’inici de les obres es
presenti projecte executiu visat, així com un certificat del tècnic redactor conforme
l’executiu no modifica el projecte bàsic aprovat.
- D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua,
referent al projecte d’urbanització del PMU 3.1 Riera de Llafranc II de data 16 de gener
de 2013, es condiciona aquesta llicència a que per sota el nivell d’accés de la planta
baixa de les edificacions no es deixarà cap obertura en l’estructura de tancament
exterior de la façana que confronta amb la riera.
P.E.M.: 280.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 10.920 €
Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 486/15.- Aprovació.Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
Obra:

Reforma habitatge unifamiliar
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Carrer: Ample, 11
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº
486/15
Condicions:
- D'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Patrimoni
de data 1 d'octubre de 2015, caldrà pintar, amb pintura al silicat, la façana mitgera sud,
del mateix color de la façana principal. Així mateix es recomana substituir la reixa
proposada per vidres de seguretat i porticons interiors.
- 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.
P.E.M.: 16.993,14 €
I.C.I.O pendent de liquidar: ---Elements de tribut pagats:
Obra Major
Placa obra
I.C.I.O.

162,70 €
15,80 €
662,73 €

2.2.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 260/15.- Aprovació.Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
Obra:
Reforma de nau per ús de restauració i comerç especialitzat en el
sector de l’alimentació.
Carrer: Mestre Sagrera, 15
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº
260/15
Condicions:
- Aquesta llicència únicament contempla les obres, pel què
caldrà sol·licitar i obtenir llicència per posar en funcionament l’activitat.
- Condicionat, d’acord amb l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de data 9 de novembre de 2015, a
l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:
* Caldrà instal·lar la senyalització d’emergència (evacuació i
instal·lacions de protecció contra indendis) a l’activitat. Caldrà tenir present la situació
de les BIE a menys de 5 metres de les sortides d’acord al RD 1942/1993.
* Caldrà adequar la comunicació del restaurant cap al
supermercat com a recorregut d’evacuació del restaurant i garantir que els dos usos
(restaurant i supermercat) tenen el mateix horari de funcionament per permetre
aquesta evacuació.
* Caldrà justificar la resistència al foc de l’estructura portant
(vertical i horitzontal), l’estructura de la coberta i dels diferents elements de
compartimentació amb sectors d’incendi o locals de risc especial, d’acord amb el punt
6.1 del DB SI-6 del CTE. En el cas de cobertes lleugeres R30 caldrà justificar
tècnicament que el col·lapse de la coberta no danyi a les activitats veïnes ni a la
sectorització de l’activitat.
* La zona d’accés 1 haurà d’estar lliure de productes per a
comercialitzar, per tractar-se d’una zona de circulació i evacuació.
* Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la
Llei 3/2010.
JGL2015/46 de 19 de novembre de 2015

5

- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de
l’activitat, caldrà presentar a aquest Ajuntament, el certificat d’acte de comprovació
favorable, realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, per verificar que l’establiment compleix
totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i
seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- 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.
P.E.M.: 29.850 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.164,15 €
Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.3 PRÒRROGUES OBRES MAJORS.2.3.1 LLICÈNCIA DE
Aprovació.-

PRÒRROGA D’OBRA MAJOR

EXPEDIENT

362/14.-

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.
Obra:
Aprofitament cisterna i construcció de pèrgola (polígon 008 parcel·la
00143 ID 577)
Carrer: Puig Rumí, 4
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº
362/14 Pròrroga
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 26 de novembre de 2016.
Elements de tribut pagats:
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DELS
JARDINS DELS RECINTES TANCATS MUNICIPALS DE PALAFRUGELL
RESERVAT PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.- Inici procediment i
aprovació de plecs.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja i manteniment dels
jardins dels recintes tancats municipals de Palafrugell reservat per a centres especials
de treball, amb un valor estimat de contracte de 268.363,68€, quantitat que no inclou
l’import de l’impost sobre el valor afegit que es xifra en 26.836,37 euros corresponent a
10% sobre la base imposable. Amb una durada del contracte de quatre (4) anys
prorrogable per períodes anuals, sempre que la duració total del contracte no superi el
límit de 6 anys i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71 1710 22718 (contracte de
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neteja i manteniment d’espais i jardins interiors) del pressupost de l’exercici 2016.

3.2 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, D'OBRES DE QUATRE
MEMÒRIES VALORADES PER REPÀS ASFÀLTIC.- Inici procediment i aprovació
de plecs.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres que es detallen a continuació i un valor estimat de 74.084,36 €,
sense IVA, amb un termini d’execució de les obres segons clàusula número 8 de
clàusules administratives. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1500 61905 del
pressupost de l’exercici 2015.

3.3 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE BUTAQUES PEL TEATRE MUNICIPAL DE PALAFRUGELL .Inici procediment i aprovació de plecs.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament i instal·lació de
butaques pel teatre municipal de Palafrugell, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, amb un valor estimat de contracte de 57.500,00 euros, sense IVA (tipus
aplicable del 21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46 3340 62500 de l’exercici
2015.

3.4 DEVOLUCIÓ FIANÇA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, D'EXECUCIÓ DE
LES OBRES I INSTAL·LACIÓ DEL TANATORI DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Primer.- RETORNAR la garantia de 60.000,00,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la 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.

4.- ACTIVITATS
4.1 LLAM2013000006 INCORPORACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL A LLICÈNCIA
AMBIENTAL D'ACTIVITAT D'ESTACIÓ DE SERVEI I RENTAT DE VEHICLES,
UBICADA EN EL C. CADAQUÉS, 9-17 DE PALAFRUGELL, TITULARITAT DE
SERVIOIL COSTA BRAVA SL.-APROVACIÓ.Primer.- Incorporar a la llicència ambiental, atorgada per acord de Junta de Govern
Local, en sessió de 25 de març de 2014, la modificació de l'activitat d'estació de servei
i zona de rentat de vehicles, qualificada com a canvi no substancial, de la instal·lació
ubicada en el carrer de Cadaqués, núm.9-17 de Palafrugell, titularitat de la societat
SERVIOIL COSTA BRAVA SL, amb NIF B55178867.
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4.2 EA20140038 INICI CADUCITAT EXPEDIENT ACTIVITAT RECREATIVA DE BAR
RESTAURANT AMB TERRASSA, ESTABLIMENT UBICAT A LA CRTA VELLA 1 DE
CALELLA A PALAFRUGELL AMB AV.ESPANYA SN, TITULARITAT DE LLUNA
BRAVA SL .- APROVACIÓ.Primer.- Incoar expedient per declarar la caducitat de l’expedient d’activitats
núm.EA20140038, de sol·licitud de llicència municipal d’activitat recreativa, a nom de
la societat LLUNA BRAVA SL, amb NIF B-55199517, representada pel Sr. JPS, amb i
pel Sr. NRA, per l’obertura d’un establiment públic de restauració, tipus restaurant bar,
amb terrassa o espai complementari a l’aire lliure, ubicat a la carretera vella de
Palafrugell a Calella, núm. 1 de Palafrugell, amb l’avinguda d’Espanya, sn de
Palafrugell, finca del paratge de Santa Margarida, núm.1, polígon 4 parcel·la 60
002500100EG14A La Feneia de Palafrugell, i acordar l’arxiu de les actuacions i donar
per conclòs l’expedient d’activitats EA20140038.

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA PER OBRES IL·LEGALS
REALITZADES PEL SENYOR PNN I PER LA SENYORA FAG A LA FINCA SITUADA
A LA PARCEL·LA 227 DEL POLÍGON 2 DEL CADASTRE DE RÚSTEGA AL
PARATGE LA FANGA, TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL..-Aprovació.Primer.- Disposar la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres
efectuades pel senyor Pablo Nieto Nieto i per la senyora Francisca Arenas Garcia a
l’hort número 22 corresponent a la parcel·la 227 del polígon 2 del cadastre de rústega,
situada al Paratge La Fanga, terme municipal de Palafrugell, consistents en l’ampliació
de 27,50 m2 d’una barraca existent, d’acord amb el plànol que s’acompanya al present
acord.

5.2 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR MMS CONTRA L’ACORD
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE VA DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PER DANYS
MATERIALS, PATITS COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA. Desestimació.Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Manuel Melchor Sánchez en
tots els seus extrems i, en conseqüència, ratificar l’acord recorregut.

6.- CULTURA
6.1 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ORELLA ACTIVA
PER A LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ORELLES DE XOCOLATA. AVUI
FEM ROCK" (27/12/2015).-Aprovació.Primer: CONTRACTAR l’Associació Cultural Orella Activa (NIF G17674474), amb
domicili al Mas Abella, 7, 17005 de Girona, per a la representació teatral de
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l’espectacle Orelles de xocolata. Avui fem rock que tindrà lloc al TMP el pròxim 27 de
desembre de 2015 a les 12.00h.

6.2 SUBVENCIÓ A L'AVAC-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE CALELLA, PER A
L'EDICIÓ DE LA REVISTA ES CÒDOL.-Aprovació.PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: AVAC – Associació de veïns i amics de Calella
OBJECTE: edició de la Revista Es Còdol
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 900 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 900 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 900 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 18,29%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Subvencions Entitats Culturals (41.3300.48903)

7.- EDUCACIÓ.7.1 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS I
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
DE GARANTIA SOCIAL MODALITAT “PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL” PER AL
CURS 2015-2016.- APROVACIÓ.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

8.- JOVENTUT
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'INSTITUT
BAIX EMPORDÀ.- Aprovació.
Primer: aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut Baix Empordà.

9.- TRESORERIA
9.1 SOREA, S.A.- LIQUIDACIÓ DE TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 01/07/2015 AL 30/09/2015.
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/07/2015 al 30/09/2015 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 i 2015 per import de UN MILIÓ VUIT-CENTS CINQUANTA MIL CENT
CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (1.850.157,12 €).
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10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ AC COMPENSAR DEVOLUCIÓ ACORD 05/11/15
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor CE,A en concepte
de Taxa per entrada de vehicles per un import de----------QUATRE CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS-----448,51 euros.

10.1.2 RECLAMACIÓ. AHH APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER
BAIXA DEFINITIVA.
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora AHH, tal com
segueix a continuació:
Exercici Número rebut Matrícula
2015

746709

Import principal Recàrrec

GI-2496-BF 16,30 €

0,82 €

Total a retornar
17,12 €

10.1.3 RECLAMACIÓ JM ANUL·LAR ACORD JGL 22/10/15
Primer.- Anul·lar la devolució aprovada en data 22 d'octubre de 2015, a favor del
senyor MG, J.

10.1.4 RECLAMACIÓ. FCF. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA.
ESTIMACIÓ
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula matrícula -3669-DTV, a nom del senyor FCF amb
efectes de l’any 2016 i posteriors.

10.1.5 RECLAMACIÓ DME BAIXA REBUT CURS EDUCACIÓ DESESTIMAR
Primer.- Desestimar la petició presentada per la senyora EM,DM i ratificar el rebut
núm. 756567.

10.1.6 RECLAMACIÓ AV APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS I
COMPENSAR-LA
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Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora VG,A, en
concepte d'embargament de sou per un import de 144,37 euros.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.
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

220150016429 2015 21 1500 61923

220150016430 2015 11 9200 22604
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
SEITEC SL.. SERVEI INSTAL·LACIÓ
CEL·LA AL CD N.1 ENLLAÇ LINIES DE
MT SECTOR SUD 1.12 BRUGUERES 2
10.752,06 (UR)
ARC ADVOCATS CONSULTORS SL.
REPRESENTACIO
I
DEFENSA
PROCEDIMENT JUDICIAL RECURS
CONT-AD185/2015
A
INST.
4.598,00 J.TALAVERA(SG)
15.350,06

11.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- APROVACIÓ
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2015/113
per un import total de 164.159,92 euros.
Aplicació
2015 34 3230 22001
2015 33 3200 22601
2015 34 3230 22001
2015 33 3200 22605

2015 52 2310 46300

2015 52 2310 22609

2015 71 1610 22699

2015 71 1610 22101

Import
Text lliure
26.381,50 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEI ESCOL
BRESSOL BELLUGUETS SETEMBRE 2015 (ED)
6.133,88 SUARA SERVEIS SCCL. PRESTACIO SERVEI
DINAMITZACIO UEC PALAFRUGELL (ED)
26.221,50 SUARA SRVEIS SCCL. GESTIO SERVEI ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS OCTUBRE 2015 (ED)
8.829,97 AJUNTAMENT DE PALAMOS. CONVENI PROGRAMA
DE FORMACIO I INSERCIO (PTT) CURS 2014-2015
50% JGL 23.12.2014 (BS)
6.155,83 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. APORTACIO
SERVEIS DISMINUITS PSIQUICS 2015 CENTRE
TRAMUNTANA (BS)
8.625,00 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
2015 SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA AREA
ATENCIO A LA FAMILIA. 3R TRIM 2015 (BS)
27.119,56 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL A1CANON DE L'AIGUA, FACTURACIO NETA I
AUTOLIQUIDACIO MES D'AGOST 2015
10.292,68 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL C2CANON DE L'AIGUA US D'ABASTAMENT 3r
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2015 62 3400 41000
TOTAL

TRIMESTRE 2015
44.400,00 INSTITUT MUNICIPAL
MUNICIPAL 2015
164.159,92

D'ESPORTS.

APORTACIO

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 SECRETARIA GENERAL
12.1.1 REITERACIÓ DE LA PETICIÓ ALS SERVEIS TERRITORIALS
CARRETERES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER CONSTRUIR
ROTONDA DE LA INTERSECCIÓ ENTRE EL NUCLI DE LLOFRIU I LA C-66,
FORMA COMPLETA I REFORÇAR LA SEGURETAT DE LA ROTONDA QUE
TROBA AL FINAL DE LA C-31.- Aprovació.-

DE
LA
DE
ES

Primer.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Carreteres), que
informi a aquest Ajuntament en quina situació es troba la redacció del projecte per
transformar la rotonda en forma de mitges llunes situada a la intersecció entre la C-66 i
del nucli de Llofriu, en una rotonda entera i completa, per tal de reduir aquest punt
negre en matèria de trànsit i mobilitat. Així mateix, se sol.licita que es millori la
seguretat de la rotonda existent al final de la C-31, a l'alçada del Garden Center i el
Mas Pla.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia 26 de novembre de 2015.
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