Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/10/2016
Número: 42/2016
Dia: 20/10/2016
Hora d’inici: 09.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Juli Fernández Iruela
Regidor Senyor Xavier Rocas Gutiérrez
Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
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
No Assisteix:
Regidora convidada Senyora Margarita Mauri Junqué
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 20/10/2016 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.
La regidora senyora Marta Baserba s’incorpora a la sessió quan s’estava tractant el punt número 4
de l’ordre del dia, el regidor senyor Xavier Rocas en el punt 4.1.2 i la regidora senyora Vanessa
Palacios en el punt 7 de 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 d’octubre de 2016
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
2.1.1 Expedient llicència d'obra major 306/06. Aprovació devolució garantia.
Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 2 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 1482, pel senyor JQS, en representació de la societat Invermes 38, SL, i retornar la
garantia de deu mil euros (10.000.-€) dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 306/06, 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 Joaquim Quibus Silvestre, en representació de la societat
Invermes 38, SL i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament

2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 126/2016
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: COM.PROP. SOL PINS II
Representat per RAA
Obra: Muntatge de Bastida
Carrer: Av. PUIGMAL 5-19
Expedient: 126/2016

NIF: H17265000
Nucli: TAMARIU

Núm Visat: 2016 400923
P.E.M.: 8.260 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 322,14 €
2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 125/2016
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: COM.PROP. SOL PINS II
NIF: H17265000
Representat per RAA
Obra: Reparació de façanes i puntutal a cobertes amb mitjans auxiliars
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Carrer: AV PUIGMAL, 5-19
Nucli: TAMARIU
Expedient: 125/2016
Condicions:
- Aquesta llicència no podrà modificar la configuración arquitectònica de l’edifici.
- 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.
Núm Visat: 2016 401773
P.E.M.: 169.708,28 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 6.618,62€
3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 PSIS obres vial circumval·lació Ronda Nord de Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut del projecte d’obres del vial de circumval·lació de la
Ronda Nord de Palafrugell, als termes municipals de Begur i Palafrugell.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació de via pública
4.1.1 Ocupació de la via pública quatrianual MX - instal·lació jardinera
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública a favor de:
CONTRIBUENT: MAXC
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:AMPLE, 54 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Jardinera

1 m2

24,50 €

24,50 €

El total d’aquest import (24,50 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La
Caixa) al número de compte 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:
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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.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2017, 2018 i
2019.
Tercer. La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades del contribuent, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
2. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys
a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
3. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb
posterioritat, la liquidació corresponent.
4. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
5. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
6. Per seguir la línia de les jardineres instal·lades al carrer Ample, aquesta, haurà de ser de
pedra artificial, blanca i de 70 cm. de diàmetre. Haurà d’estar en perfecte estat de
conservació i guarnida durant tot l’any.
7. Un cop es porti a terme l’actualització de les ocupacions de la via pública del carrer Ample,
aquesta autorització quedarà condicionada a les conclusions i modificacions que se’n
derivin.

4.1.2 Ocupació de la via pública quatrianual LA INDUSTRIAL
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública a favor de:
CONTRIBUENT: ADM
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:ALLADA, 7 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13
respectivament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL
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Taxa OVP

Primera

Anual

Taules i cadires

28 m2

34,80 €

974,40 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

28 m2

6

131,58 €

El total d’aquest import (1.105,98 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat
CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 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:
c) 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.
d) 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.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2017, 2018 i
2019.
Tercer. La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige,
blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser
uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de la
terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules, cadires i
zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la de
l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys
a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini públic
com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
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10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de fusta
tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat de
conservació i guarnides durant tot l’any.

5. Secretaria
5.1 Associació salvem el Golfet. Alta
Acords:
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, ASSOCIACIÓ SALVEM EL GOLFET, que
està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
164 ASSOCIACIÓ SALVEM EL GOLFET

6. Contractació
6.1 Devolució de fiança, del contracte d'obres d'eficiència energètica en equipaments
municipals
Acords:
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.905,76,- euros, per garantir les obres de millora de
l’eficiència energètica en diversos equipaments municipals, 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.

7. Assessoria jurídica
7.1 Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor TGM i la senyora
BGM. Aprovació.
Acords
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor
TGM i la senyora BGM que comporta una despesa d’import dos mil cent catorze euros amb trentavuit cèntims (2.114,38 €), a càrrec de l’aplicació 21.1510.61000 Adquisició de patrimoni.
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7.2 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys al vehicle
matrícula 0661-FSV, interposada per la societat Transports i Excavacions J. Plaja, SL.
Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
societat Transports i Excavacions J. Plaja, SL.
8. Educació
8.1 Concessió de subvenció a les AMPA dels centres educatius de Palafrugell per al curs
2015-2016.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA TORRES JONAMA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA PI VERD
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA CARRILET
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
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Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA BARCELÓ I MATAS
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA SANT JORDI
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DEL CENTRE PRATS DE LA CARRERA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 450€
Subvenció concedida: 450€
Import a justificar: 900€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Segon. Desestimar la concessió de subvencions als següents interessats perquè tot i poder ser
objecte de subvenció, han presentat la sol·licitud fora del termini establert en la convocatòria:
Entitat: AMPA ESCOLA VEDRUNA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€

Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/10/2016

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

Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000 euros, ordenar la seva
publicació al BOP de Girona.

8.2 Pla anual de centre de l'escola bressol municipal Els Belluguets i la llar d'infants
municipal Tomanyí curs 2016-2017.
Acords
Primer.- Aprovar el Pla Anual del Centre de la Llar d’infants municipal Tomanyí i el Pla Anual del
Centre de l’Escola Bressol Els Belluguets 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 2016-2017 i la normativa interna de funcionament.

9. Joventut
9.1 Conveni per a la formació pràctica en centres de treball entre l'Ajuntament de
Palafrugell i l'INS Baix Empordà
Acords
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.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon: facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

10. Ipep
10.1 Conveni de col·laboració entre l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dins el programa Catalunya Emprèn
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
(IPEP) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dins el Programa Catalunya Emprèn, el qual
adjuntem a la proposta.
Segon, facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
11. Gestió tributària
11.1 Reclamacions
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11.1.1 Reconeixement de despeses a Associació de Veins Urb Vinya
Acords
Primer.- Aprovar l’ocupació temporal de la via pública a favor de la Comunitat de Propietaris
Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) d’acord amb l’establert en la clàusula
cinquena del conveni de col·laboració signat en data 14 de març de 2014 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Comunitat de Propietaris i , en conseqüència aprovar la corresponent liquidació de
la taxa per entrada de vehicles a nom de la Comunitat per l’exercici 2016 d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Exercici
Total ml
Preu ml
Import total

Taxa reserva permanent aparcament via pública
2016
63
27,60
1.738,80 euros

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a favor de la Comunitat de Propietaris
Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) per import de 1.738,80 euros a càrrec de
l’aplicació 21.1510.23300 “Indemnització Comunitat Vinya Vella” del pressupost de despeses
2016.
Tercer.- Compensar la liquidació aprovada en el punt primer amb l’obligació aprovada en el punt
segons quedant regularitzat el pagament de la taxa per reserva permanent d’aparcament d la via
pública de la Comunitat de Propietaris Urbanització Vinya Vella de Calella (CIF G17100926) per
l’exercici 2016.
11.1.2 Sol.licitud devolució TAxa recollida escombraries industrials a nom Sr. Joan Antoni
Mulà Rosias. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució presentada pel senyor Joan Antoni Mulà Rosias i en
conseqüència ratificar els rebuts pendents en via executiva a la recaptació municipal en concepte
de la Taxa per Recollida Industrials.
Segon.- Informar a l’interessat
departament d’activitats.

per tal de tramitar la baixa de l’activitat s’haurà de dirigir al

11.1.3 Aprovació d'ingressos indeguts varis concepte IVTM per baixa definitiva. Exp.7
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
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Any

Núm.
Rebut

Registre

2016
2016
2016
2016

809818
812548
814912
816500

11999
12003
11814
11721

NIF-NIE

B17578147

Titular

MA
OCC
JFFA
GIROGAR PISCINES
SL

Matrícula

Import
principal

GI-9535-BH
GI-8626-BT
GI-7534-BS
-7748-DMX

34,42€
34,42€
32,70€
39,88€

Recàrrec

1,72€
1,99€

Segon.- Ingressar la devolució aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris de les
persones interessades.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.

11.1.4 Aprovació exempció IVTM a nom de la senyora CMT
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
turisme matrícula matrícula -1869-JSR, a nom de la senyora CMT amb efectes de l’any 2016 i
posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora CMT, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Núm. autoliquidació
MT16-328976

Concepte
IVTM

Matrícula
-1869-JSR

Import
32,61€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Quart.- Modificar el padró corresponent.

11.1.5 Aprovar liquidacions canon explotació aparcament soterrani Espai de Descans SL
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions del cànon per la concessió i explotació d'un aparcament soterrani
al sector PA 1.5 “Accés a Palafrugell”, plaça Modest Cuixart de Palafrugell, a nom de la societat
ESPAI DE DESCANS, segons el detall següent:

CÀNON PERÍODE
Juny de 2015 a Juny de 2016

IMPORT
1203,75
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Segon.- Informar a la interessada que l'ingrés s'haurà de fer efectiu una vegada li sigui notificada
de manera expressa la liquidació corresponent.

11.1.6 AH, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016. Estimada.
Acords
Primer, estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 3611205EG1431S0003KM, objecte tributari carrer Pi Margall, 109 esc. 1 01 1
Segon, donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 842091.
Tercer, generar una nova liquidació a nom del senyor Hammouchi (núm. 877459), aplicant la
bonificació aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva
notificació expressa.

11.1.7 JRMM, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer, desestimar la sol·licitud.

11.1.8 ÒBI, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Estimada.
Acords
Primer. Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 4313101EG1441S0041TU, objecte tributari avinguda Mestre Josep Bonay, 34 esc. 4 02
1.
Segon. Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 832490.
Tercer. Generar una nova liquidació a nom del senyor OBI (núm. 874663), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

11.1.9 Reclamació CSR anul·lació diligència embargament Bens Immobles desestimar
Acords
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor CSR.
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11.1.10 Reclamació FGF aprovar devolució d'ingressos indeguts IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor FGF, per un import de--------197,98 Euros---------- en concepte de pagament duplicat de l’Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana del rebut núm. 840.705.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat i a
l’efecte caldrà informar a l’Ajuntament del mateix.

11.1.11 Reclamació JVRR aprovar bonificació de vehicles per a vehicles històrics o per
antiguitat estimar
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte d'IVTM per l’exercici 2017 i següents del vehicle
matrícula GI-9897-X, a nom del senyor JVRR.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat pels efectes
oportuns.

11.1.12 Reclamació LLM aprovar bonificació per a vehicles històrics o per antiguitat estimar
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte d'IVTM per l’exercici 2016 i següents del vehicle
matrícula 7263BVP, a nom del senyor LLM.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor LLM, per un import de 61,95
euros, en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent al rebut núm.
818.860.
Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari de l’interessat.
Quart.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació
pels efectes oportuns.
11.1.13 Reclamació MCPB aprovar devolució d'ingressos indeguts ICIO
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyora MCPB per un import de
--------506,72 Euros, en concepte d'ICIO ( Impost sobre construccions obres i serveis ), referent al
rebut núm. 872.086.
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.

11.1.14 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts 13 10 16
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars que es detallen a
continuació:
COGNOMS I NOM

DNI

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

FAEA

759.343
Ingrés duplicat IBI
fracció 3a

39,75

AMBH

761.021
Ingrés duplicat IBI
fracció 2a

50,00

VB

862.895

Ingrés duplicat Cementiri

9,50

DBA

857.091

Ingrés duplicat Gual

2,48

867.284

Ingrés indegut Rebut PB

Consultat Internatinal SL

B62149364

60,00

PDD

837.300
Ingrés duplicat IBI
fracció 4a

PDD

857.977

Ingrés duplicat Gual

49,28

VM

405.842
Ingrés duplicat Ivtm
fracció 6a

5,72

Pal Beach Gestio SA

A17564170

125,36

867932

Ingrés indegut Rebut PB

60,00

CPM

873.932

Ingrés
Teleassitència

10,41

IJSP

850.032

Ingrés duplicat IBI

duplicat

33,10
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fracció 2a
Restaurant Canadall SL

B17367004

868.086

Ingrés
escombraries

duplicat

959,44

Restaurant Canadell

B17367004

868.087

Ingrés
escombraries

duplicat

974,28

Restaurant Canadell

B17367004

868.592

Ingrés duplicat ovp

2258,60

Restaurant Canadell

B17367004

868.593

Ingrés duplicat ovp

1825,80

LRB

868.098

Ingrés indegut Rebut PB

ITL

854.425

Ingrés duplicat IBI

262,37

JMTJ

854.521

Ingrés duplicat IBI

161,66

60,00

11.1.15 Reclamació Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensar-les 20/10/16
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació:
NIF

B55183750

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

MEA

40,27

MEA

57,57

MEA

48.54

MEA

178,46

MEA

81,41

El Poste Nou SL

233,92

FPG

38,00

SMC

80,99
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A86602158

SMC

84,12

Sareb

458,48

AMVP

65,21

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que mantenen
els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar tal com es detalla
seguidament:
Nif

Titular

MEA

Import
pendent
executiva

Import a
retornar

Import pendent
executiva un
cop ompensat

406,25

68,47

337,78

-

52,00

897,80

-

845,80

233,92

3737,66

-

3503,74

FPG

38,00

47,43

-

9,43

SMC

165,11

68,47

96,64

-

Sareb

458,48

17.025,15

-

16.566,67

AMVP

65,21

65,21

B62098066

Alcros SL

B55183750

El Poste Nou SL

A86602158

Import per
retornar

20,04

11.1.16 Reclamacions La Bella Lola anul·lació recàrrec ivtm desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada atès que el canvi d’adreça és posterior a la
notificació de la providència de constrenyiment del deute reclamat.

12. Tresoreria
12.1 Sorea, sa.- Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors del mes de
setembre de 2016.- Aprovació.
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2016, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS QUARANTASET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS ( 41.647,98 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
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- 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.

13. Comptabilitat i pressupost
13.1 Relació O/2016/86 JG:20/10/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/86 per
un import total de 94.656,36 euros.
Aplicació
2016 33 3200 22601
2016 21 1500 61905
2016 21 1500 61905
2016 21 1500 61905

2016 11 9200 22100
2016 32 4300 22100
2016 33 3230 22100

Import
Text lliure
6.133,88 SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI
DINAMITZACIO UEC AGOST 2016 (ED)
22.687,75 AGUSTI I OBRES SLU. SORTIDA VEHICLES
FAÇANA PRINCIPAL VINS I LICORS GRAU A LA
C-31 (UR)
6.562,36 PERE GIRALT SAGRERA SA. MOVIMENT DE
TERRES I PAVIMENTACIÓ ESPAI LÚDIC A LA
FINCA DEL C. DARÓ - CREU ROQUINYOLA (AS)
9.000,00 PARALS SERRALLERS SL. BARANA ESCALES
FAR ST. SEBASTIA (UR)
43.624,64 TOTAL ENDESA SETEMBRE
6.153,27 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
309,61 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
100,00 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
Acta de la Junta de Govern Local del dia 20/10/2016

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

2016 33 3230 22110

404,95

2016 33 3230 22120

1.122,15

2016 33 3230 22121

780,84

2016 34 3230 22100

402,33

2016 46 3340 22100

1.587,02

2016 71 1650 22100

32.764,47

ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
SETEMBRE 2016 (SG)

6.647,73 TOTAL ENDESA SETEMBRE
1.286,61 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES I
ESCORXADOR SETEMBRE 2016 (SG)
4.579,62 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES I
ESCORXADOR SETEMBRE 2016 (SG)
781,50 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES I
ESCORXADOR SETEMBRE 2016 (SG)

2016 11 9200 22100
2016 71 1650 22100
2016 73 4312 21200

TOTAL

94.656,36

13.2 Proposta de despesa. Aprovació. Y/2016/41. JGL 20.10.2016
Acords
Primer. 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

220160014871 2016 33 3200 22708
220160014872 2016 33 3200 22708
220160014873 2016 11 9200 22100

Import

Text lliure
ASSOCIACIO SERVEI SOSCIOCULTURALS
IL·LUSIONS. CONTRACTACIO TALLERS ESTUDI
3.042,00 ASSISTIT OCTUBRE A DESEMBRE 2016 (ED)
KREANTA CULTURA CONOCIMIENTO. AVALUACIO
DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE
7.260,00 PALAFRUGELL (ED)
1.204,07 AMITEC AUTOMATISMES SL. ADEQUACIO
INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I BUTLLETI ELECTRIC
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220160014874 2016 71 1532 21000
220160014875 2016 46 3340 22604
TOTAL RELACIO

NAU C/ ALZINA SURERA LOCAL 2 (UR)
EQUINORD SL. SEGONA REPARACIO
1.359,29 CONTENIDORS CARRER VILLAAMIL (AS)
XICOIRA SALA JAUME. VIDEOPROJECCIONS I
IL·LUMINACIÓ JAZZ&ROUGE FESTIVAL DE JAZZ
1.331,00 COSTA BRAVA 2016 (CU)
14.196,36

13.3 Relació O/2016/85 Certificacions JG:20/10/2016
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2016/85
certificacions per un import de 8.543,45 euros.
Aplicació
2016 21 1510 62202

Import
8.543,45

Text lliure
CONSTRUCCIONS LEINAD. CERT 6, OBRA
06/2015 ""OBRES LOCAL SOCIAL AL VEÏNAT DE
LA PUNXA."" (UR)

8.543,45

TOTAL
14. Assumptes urgents
14.1 Contractació

14.1.1 Resolució recurs de reposició presentat pel Col·legi d’enginyers de camins a
l’expedient de contractació administrativa 56/2016
Acords
Desestimar el recurs de reposició interposat pel COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS CANALS
I PORTS DE CATALUNYA, atès que l’adscripció del personal mínim requerit per a la solvència
tècnica a la clàusula 13.2. b) del PCAP, no pressuposa l’exclusió dels titulats com a enginyers de
camins canals i ports, en l’equip pluridisciplinar que haurà d’executar el contracte, tal com així ho
preveu la clàusula 3 del PPT i atès que s’han preservat el principis d’igual, transparència i
publicitat fixats pel procediment de contractació.

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
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Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 27 de novembre de 2016
L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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