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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’excusa:
Regidor senyor Joaquim Vencells Serra

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 10/11/2016 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.

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 3 de novembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
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2.1.1 Devolució garantia llicència d'obra major 447/2014
Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 31 d’agost de 2016, amb registre d’entrada
número 10733/16, pel senyor MJP, en representació de la societat Co Sociedad de Gestión y
Participación, SA, i retornar la garantia de tres mil euros (3.000.-€) dipositada en aquest
ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 447/14,
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.

2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 349A1/2012
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: MBP
Representat per FPE
Obra: Modificació de projecte per reforma de masia (Mas d'en Caixa). Recull l'estat final de l'obra.
Carrer: PRAGE ERMEDAS, 4
Nucli: ERMEDAS
Expedient: 349A1/2012
Condicions:
- Aquesta llicència s’atorga d’acord amb l’informe favorable de la Comissió de
Patrimoni de l’Ajuntament de Palafrugell de data 29 de setembre de 2016.
Núm Visat: 2012401218

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 100/2016
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: SANT ROC SA
NIF: A08094450
Representat per BHB
Obra: Rehabilitació de les àrees logístiques de l'hotel Sant Roc per a la renovació dels espais de
cuines, magatzem, menjador de personal de p-1 i office del restaurant a p0
Carrer: PL DE L'ATLÀNTIC, 2
Nucli: CALELLA
Expedient: 100/2016
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’incendis i Salvaments de data 3 de novembre de 2016.
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- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de l’activitat, caldrà presentar
a aquest Ajuntament, el certificat d’acta 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 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.
- Dipositar la quantitat de 3.000 euros 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 100/2016)
- 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 401560
P.E.M.: 202.395 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 7.893,4€

2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 107/2016
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: ADMINISTRATOR SL
NIF: B59832410
Representat per FCDA
Obra: Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: RONDA DEL CORAL, 35-39
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 107/2016
Condicions:
- Atès que en el projecte presentat s’eliminen 2 pins de grans dimensions, caldrà que
es replantin 4 exemplars d’alzina o alzina surera que restaurin l’afectació en el paisatge.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l'habitatge, 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 CLOB Refós
de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret
64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística.
- 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.
- Dipositar la quantitat de 6.000 euros 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 107/2016)
- 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: --P.E.M.: 182.828,63 €
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I.C.I.O. pendent de liquidar: 7.130,31 €

2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 122/2016
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.PROM.EDIF LA SAULEDA PORTAL 5
NIF: H17275546
Representat per MISV
Obra: Muntatge de bastida
Carrer: C CARRILET, 26
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 122/2016
Núm Visat: V/W.16.1872
P.E.M.: 12.533,06 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 488,79 €

3. Activitats
3.1 Proposta de resolució definitiva de revisió de llicència ambiental, activitat de
valorització de residus perillosos, capacitat <10 tn/dia, c.Suro, 2 de Palafrugell, exp.
AUTA2004000001, CAR CENTER COSTA BRAVA SL.
Acords
Primer.- Emetre la resolució definitiva de revisió de llicència ambiental d’una activitat de
valorització de residus perillosos amb una capacitat inferior a 10 tn/dia, en l’establiment industrial
ubicat en el carrer del Suro, 2 de Palafrugell, en base a la documentació tècnica obrant a
l’expedient, amb les següents dades:
Tipus d’Activitat:

Valorització de residus perillosos amb una capacitat inferior a 10
tn/dia.

Classificació de l’activitat:

Annex II, codi 10.1 Instal·lacions per a la valorització de residus
perillosos <10 tn/dia, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.

Règim administratiu:

Llicència ambiental.

Emplaçament:

Carrer del Suro, 2 de Palafrugell.
CAR CENTER COSTA BRAVA SL.

Titular:
B55024285.
Data d’atorgament:

Data d’emissió de la resolució definitiva de renovació de la llicència
ambiental.

Segon.- Condicionar l’efectivitat de la renovació de la llicència ambiental al compliment de les
mesures correctores que figuren en la documentació tècnica presentada pel titular i en l’informe de
25 d'agost de 2016 emès per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, i a les condicions generals
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establertes en el mateix informe ambiental, el qual s’adjunta en el present acord de Junta de
Govern Local.
Tercer.- El proper control periòdic de l’activitat s’haurà de realitzar en un termini màxim de 6 anys
per donar compliment a la Llei 20/2009.
Quart.- Aquesta Resolució definitiva de revisió de llicència ambiental, resta supeditada a l’estricte
compliment de les condicions i observacions imposades per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i
per la resta d’Òrgans Tècnics que han emès informes preceptius i pels Serveis Tècnics
Municipals, i es notificarà a les persones interessades i al Consell Comarcal del Baix Empordà,
com a Òrgan Tècnic Ambiental.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els possibles
drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística, de regulació ambiental de les
activitats, i del projecte presentat i la resta de documentació tècnica lliurada.

4. Contractació
4.1 Aprovació del pla de seguretat i salut per a les obres d'instal.lació d'una caldera de
biomassa al CEIP Torres Jonama
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa al CEIP Torres Jonama, emès en data 7de novembre de 2016, elaborat pel com a
director facultatiu de l’obra en base al document presentat per l’empresa 2DOS CALOR &
ENERGIA, SL.
Segon.- Informar a l’empresa 2DOS CALOR & ENERGIA, SL, com adjudicatària, que ha de
complir amb les seves responsabilitats d'acord amb la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de
la subcontractació en el sector de la construcció, i estrictament amb la seva disposició transitòria
segona, informant degudament a la DFO i a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució
de les obres.
Tercer.- Informar a 2DOS CALOR & ENERGIA, SL que ha de procedir a formalitzar la
corresponent comunicació d’obertura del centre de treball, a la Delegació Territorial de Treball a
Girona (Plaça Pompeu Fabra 1, 17002 - Girona), que anirà acompanyada del Pla de Seguretat i
Salut.

4.2 Obres de substitució de la xarxa d'aigua potable del carrer Marçal de la Trinxeria i d'un
tram del carrer Bailen a Palafrugell. Aprovació de l’expedient de contractació.
Acords:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable
del carrer Marçal de la Trinxeria i d’un tram del carrer Bailen a Palafrugell, amb un valor estimat de
contracte de 85.750,42 euros, IVA no inclòs ( tipus aplicable del 21%), i un pressupost de licitació
d’import 103.758,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1610 2303.
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Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP, per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. 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 152.4 del TRLCSP (únicament en el cas que el plec de clàusules administratives
particulars hagi fet aquesta previsió), procedir a realitzar la classificació de les propostes
presentades i admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò
que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei.

4.3 Adjudicació dels contractes de subministrament d'uniformitat i complements per la
Policia Local de Palafrugell, lots 1,2,3,4,5,6,7, i 9 i desistiment del lot 8
Acords
Primer.- Desistir del procediment de licitació i adjudicació per a la celebració del contracte del lot 8,
subministrament de calçat, pel cos de la policia local de Palafrugell, de conformitat amb el que
disposa l’article 155.4 del TRLCSP amb fonament en els motius exposats en la part dispositiva del
present acord.
Segon.- Adjudicar els respectius contractes de subministrament d’uniformitat i complements per la
Policia Local de Palafrugell a l’empreses que a continuació es detallen, pels preus unitaris
corresponents, donat que compleix els requisits de capacitat i solvència exigits:
- Adjudicar a favor de l’empresa Suministros Especiales Miltec SL, amb domicili al carrer Castellar,
352 (08226) Terrassa, el contracte de subministrament de la uniformitat, calçat i complements per
a la Policia Local de Palafrugell, mitjançant procediment obert, pels lots 1, 2, 3, 5 i 6, segons el
preu que es detalla a continuació
LOT 1. POLOS
1.- Polo bicolor de màniga llarga
2.- Polo bicolor de màniga curta
3.- Polo bàsic bicolor de màniga curta

Preu (€)
30.39
27.20
22.12

LOT 2. SAMARRETA INTERIOR
1.- Samarreta interior tèrmica hivern

Preu (€)
16.29

LOT 3. JAQUETA
1.- Jaqueta curta softshell bicolor

Preu (€)
126.11

LOT 5. PANTALONS
1.- Pantalons bielàstics d’hivern
2.- Pantalons bielàstics d’estiu
3.- Pantalons de campanya

Preu (€)
39.99
39.99
15.17

LOT 6. VESTUARI PLUJA

Preu (€)
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1.- Impermeable

105.83

- Adjudicar a favor de l’empresa SATARA SEGURIDAD, SL, amb domicili a l’Avinguda Cid, 87 PBJ
(46014) Valencia, el contracte de subministrament de la uniformitat, calçat i complements per a la
Policia Local de Palafrugell, mitjançant procediment obert, pels lots 4 i 9, segons el preu que es
detalla a continuació:
LOT 4. MITJONS Preu (€)
1.- Mitjons d’estiu
2.- Mitjons d’hivern

Preu (€)
3,10
3,16

LOT 9. ACCESSORIS
1.- Corbata
2.- Tapaboques
3.- Número TIP de PVC
4.- Escut de pit la Policia Local de Palafrugell de PVC
5.- Escut de braç de la Policia Local de Palafrugell de PVC
6.- Xarreteres (sotsinspector, sergent, caporal)
7.-Cinturó interior
8.- Cinturó exterior GK TIMECOP
9.- Defensa extensible ASP
10.-Funda porta defensa extensible ASP, rígida i rotatòria
11.- Defensa semirígida
12.- Tahalí per a defensa semirígida
13.- Funda porta carregadors rígid per cinturons de 50 mm d’amplada
14.- Manilles de frontissa
15.- Funda porta manilles
16.- Xiulet amb cordó o cadena
17.- Guants POLAR
18.- Guants antitall
19.- Guants motoristes estiu
20.- Guant motorista hivern
21.- Funda porta esprai policial
22.- Travetes cinturó
23.- Placa cartera
24.- Funda pistola operativa Walter P99
25.- Funda pistola SPS model SPII plus
26.- Casc motorista semi-integral

Preu (€)
6,01
2,58
1,72
4,00
4,30
8,59
3,50
7,00
16,49
10,74
13,23
2,06
3,09
19,59
3,09
2,06
15,46
15,46
31,40
46,31
2,84
1,03
8,59
59,56
55,59
65

- Adjudicar a favor de l’empresa Totex Uniformes SL, amb domicili al carrer sant Sebastià,77
(17430) Santa Coloma de Farners, el contracte de subministrament de la uniformitat, calçat i
complements per a la Policia Local de Palafrugell, mitjançant procediment obert, pel lot 7, segons
el preu que es detalla a continuació:
LOT 7. GORRES
1.- Gorra operativa d’hivern
2.- Gorra operativa d’hivern
3.- Gorra operativa d’hivern
4.- Gorra operativa d’hivern

(agent)
(caporal)
(sergent)
(sotsinspector)

Tottex
22,50
22,50
22,50
22,50
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5.- Gorra operativa d’estiu (agent)
6.- Gorra operativa d’estiu (caporal)
7.- Gorra operativa d’hivern (sergent )
8.- Gorra operativa d’hivern (sotsinspector)

22,50
22,50
22,50
22,50

Tercer.- Procedir a la devolució de l’import de 709,14€ corresponent al número d’operació
320160008562 en concepte de fiança dipositada, en data 25 d’octubre de 2016, per l’empresa
Paco Garcia Prendas y Articulos de Uniformidad SA pel lot 8, prèvia presentació de la carta de
pagament.
Quart.- Procedir a 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 en el Perfil de
contractant, i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

4.4 Adjudicació de les obres de la memòria valorada per a la millora del carrer Quatre
Cases, a Palafrugell
Acords
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000,SL el contracte per memòria
valorada per a la millora del carrer Quatre Cases, a Palafrugell, per mitjà de procediment obert, pel
preu de 83.884,30€ (83.884,30€ més 17.615,70€ corresponent al 21% d’IVA) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 20.1500.61901 d’acord amb les demés condicions de l’oferta
presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Tercer. Procedir a 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 en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

5. Recursos humans
5.1 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació. Any 2016
Acords
Primer. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2016, de conformitat amb el que estableix
l’article 57.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament de Personal al servei de les Entitats
Locals, per incloure les següents places:
Places de promoció interna:
Núm. Places
Càrrec
2
Administratiu/va

Règim
Funcionarial

Grup
C1

Provisió
Concurs oposició

Català
Nivell C

6. Educació
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6.1 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Sant Feliu de Guíxols per a la realització
de pràctiques de formació per part d’una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil, a l’escola bressol municipal Els Belluguets.
Segon.- Acceptar l’alumne proposat, OBG, per a la realització de les pràctiques del Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Educació Infantil, del 14 de novembre al 19 d’abril de 2017, ambdós inclosos,
en horari de dilluns a divendres de 15.30 a 17.30 h., a l’escola bressol municipal Els Belluguets.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.

6.2 Subvenció a la Fundació Josep Pallach per a la realització del programa LECXIT.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions al següent beneficiari per l'import que s'indica i amb
el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Fundació Josep Pallach
Objecte: realització del programa LEXCIT
Subvenció sol·licitada: 500€
Subvenció concedida: 500€
Import a justificar: 500€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 30 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 33.3200.48905 Subvenció Fundació Pallach
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:
La justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i
ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model
normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
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6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.

7. Joventut
7.1 Subvenció a l'Associació Recreativa Festes de Calella per les Festes de Sant Pere
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 Recreativa Festes de Calella
Objecte: Festes de Sant Pere
Subvenció sol·licitada: 400 €
Subvenció concedida: 400 €
Import a justificar: 2.030,65 €
Percentatge de finançament: 19,70 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48900
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:
8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
9. 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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10.La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
11.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)
12.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.
13.Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
14.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.

7.2 Subvenció a l'Associació de Veïns de Sant Roc
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Assocaició de Veïns de Sant Roc
Objecte: realització de les activitats anuals de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 700 €
Subvenció concedida: 650 €
Import a justificar: 7.700 €
Percentatge de finançament: 8,40%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48902
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:
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1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

7.3 Subvenció a l'Associació de Veïns del Carrer Ample per la realització de les activitats de
l'entitat
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació de Veïns del Carrer Ample
Objecte: Realització de les activitats de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.479 €
Subvenció concedida: 1.479 €
Import a justificar: 5.404 €
Percentatge de finançament: 27,37 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48910
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
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beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
3.
4.
5.
6.
7.

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.

7.4 Subvenció a l'Associació de Veïns del Mas Mascort per la realització de les activitats de
l'entitat
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació de Veïns de Mas Mascort
Objecte: realització de les activitats de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.092 €
Subvenció concedida: 1.092 €
Import a justificar: 2.200 €
Percentatge de finançament: 51 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48912
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
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respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
3.
4.
5.
6.
7.

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.

8. Gestió tributària
8.1 Reclamació EG aprovar devolució d'ingressos indeguts ovp
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora EGD, per un import de
292 Euros, en concepte de Taxa per ocupació de la via pública de l’establiment situat al
Cavallers número 24.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa l’esmentada ocupació de la via pública.
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8.2 Aprovació bonificació IVTM a nom Sra. CSG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -2370-JSS, a nom de la senyora CSG amb efectes de l’any 2017 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

8.3 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom Sr. APR
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula GI-8104-BL, a nom del senyor APR amb efectes de l’any 2017 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

8.4 Reclamació ACI. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua per fuita
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.

8.5 Reclamació JS baixa taxa per entrada de vehicles estimar sol·licitud
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud feta per senyor JSG, i donar de baixa les taxes per entrada de
vehicles situades en el carrer Cap de Planes núm. 13 Esc 1 00 4 i Esc 1 00 3.

8.6 Reclamació modificació acord JGL 03/11/16 EGV
Acords
Primer.- Modificar el punt primer i on diu 815.617 ha de dir 816.204.
Segon.- Deixar sense efecte el punt segon de l’acord referent a la compensació de la devolució.
Tercer.- 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.
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8.7 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts 10 11 16
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars que es detallen a
continuació:

NOM I COGNOMS

REBUT

CONCEPTE

LAM

739.421

Ingrés devolució AEAT

AMA

856.655

Ingrés duplicat Gual

10,52

857.496

Ingrés duplicat Gual

106,40

MEG

536.239

Ingrés duplicat ivtm

11,92

MEG

536.242

Ingrés duplicat ivtm

91,10

MEG

605.518

Ingrés duplicat ivtm

11,39

MGG

864.170

Ingrés duplicat cementiri

9,50

MEM

611.151

Ingrés embargament sou

167,01

MEM

749.564

Ingrés embargament sou

71,67

DJKM

846.377

Ingrés duplicat IBI

568,53

IRV

851.761
fracció 4a

Ingrés duplicat IBI

29,74

MGZ

735.730

Ingrés duplicat IIVT

Com. Prop. Cesarea

H17419805

IMPORT
218,72

130,99

Segon.- Informar als interessats que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari que informin
a l'ajuntament del compte bancari on s'haurà de fer efectiva la transferència.

8.8 Reclamació Varis aprovar exempció vehicles 10 11 16
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2017 als vehicles i titulars detallats a continuació:
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Concepte
0857JNL
8201HXC

Cognoms i Nom
TQP
SV

8.9 Sol.licitud baixa IAE a nom Sociedad General Española de Librería, Diarios, Revistas y
Publicaciones S.A. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada a nom de la societat SOCIEDAD GENERAL
ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES S.A. i en conseqüència
ratificar el rebut pendent número 874269 en via voluntària.
Segon.- Informar a l’interessat que per tal de tramitar la baixa de l’IAE haurà de presentar-la
davant de l’Administració tributària de l’Estat.

9. Comptabilitat i pressupost
9.1 Relació O/2016/93 Reconeixement de despesa. JG:10/11/2016
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/93 per
un import total de 510.869,71 euros.
Aplicació
2016 72 1621 22712
2016 72 1621 22712
2016 72 1700 22714

2016 42 3330 63300
2016 71 1610 22101

2016 62 4250 62701

2016 71 1710 21000

2016 46 3340 22614

Import
Text lliure
113.492,59 URBASER SA. RECOLLIDA RESIDUS
DEIXELLERIA AGOST 2016 (MA)
102.783,98 URBASER SA. RECOLLIDA RESIDUS SETEMBRE
2016 (MA)
48.602,99 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS MUNICIPALS CANON GENERALITAT
SETEMBRE 2016 (AS)
11.066,26 ARCADI PLA SA. MILLORA EXTINCIO INCENDIS
MUSEU DEL SURO-FORMACIO BANC (UR)
42.800,32 SOREA SA. FACTURACIO RETRIBUCIO
FACTURACIO COMPTADOR I ESCOMESES
TERCER TRIMESTRE 2016 (AS)
23.522,40 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SA
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROJECTORS LED PER A LA IL·LUMINACIÓ
PATINATGE (SG)
43.122,14 CESPA JARDINERIA SL. CONTRACTE
MANTENIMENT JARDINERIA MUNICIPAL MAIG
2016 (AS)
6.050,00 BITO PRODUCCIONS SL. TEMPORADA ALTA
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2016. FESTIVAL DE TEATRE DE TARDOR (CU)

2016 12 9320 22709

8.606,75
3,25

2016 81 1300 22710

8.603,50

14.439,76 TOTAL XALOC JULIOL
1.303,23 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
JULIOL 2016
13.136,53 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
JULIOL 2016

2016 12 9320 22709

2016 81 1300 22710

11.170,82 TOTAL XALOX SETEMBRE
1,25 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
SETEMBRE 2016
11.169,57 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
SETEMBRE 2016

2016 12 9320 22709

2016 81 1300 22710

2016 71 1532 21001
TOTAL

TOTAL XALOC JUNY
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE JUNY
2016
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE JUNY
2016

76.223,63 PERE GIRALT SAGRERA SA. SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES D'OCTUBRE 2016
510.869,71

9.2 Propostes de despesa. Aprovació. Y/2016/44. JGL 10.11.2016
Acords
N. Operació

Aplicació

220160016254 2016 21 1500 61910

220160016255 2016 11 9200 22000

220160016256 2016 21 1500 61910
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
BASSETS SANCHEZ CONSTANTÍ.
HONORARIS DIRECCIO OBRES
URBANITZACIO PMU 4.8 C.
CHOPITEA I AV J.ROVIRA DE
11.800,00 CALELLA (UR)
COMERCIAL PAPERERA I MAT
OFICINA SL. CAPSES PER
2.637,80 OFICINES I ARXIU (AR)
BASSETS SANCHEZ CONSTANTÍ.
HONORARIS COORDINACIO SIS
OBRES URBANITZACIO PMU 4.8
C.CHOPITEA I AV. J.ROVIRA DE
2.900,00 CALELLA (UR
17.337,80
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10. Assumptes urgents
10.1 Ipep
10.1.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Institut Baix Empordà
Acords
Primer, aprovar el conveni col·laboració entre l’Institut Baix Empordà, amb codi de centre
17002557 i l'Ajuntament de Palafrugell, per foment de la professionalització dels joves amb
l’objectiu de facilitar la seva incorporación al món laboral, per a la realització de 90 hores de
pràctiques laborals a l’Oficina de Turisme de Palafrugell.
.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és del 14 de novembre de 2016 fins al 12 de gener de 2017.

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 17 de novembre de 2016.

L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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