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Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 24/11/2016 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:
- Junta de govern local de data 17 de novembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Llicències d’ obres majors

2.1.1 Informació pública. Expedient 104/2016
Acords
Primer.- Sotmetre el Projecte d'Actuació Específica per a la restitució paisatgística d'una part de la
finca al Paratge Ermedàs núm. 17 de Palafrugell, amb número d’expedient 104/2016, presentat
per AHJ i AMEB, a un període d’informació pública pel termini d’un mes, disposant la publicació
del corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a la seu electrònica de l’administració
municipal.
Segon.- Sol·licitar els informes respectius als departaments de les administracions competents en
matèria de cultura, d’agricultura i ramaderia, de medi ambient, a l’administració hidràulica, i al
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Tercer.- Transcorregut el termini indicat sotmetre novament l’expedient a la Junta de Govern Local
per la seva aprovació prèvia, trametent-lo posteriorment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per a l’aprovació definitiva.

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Pla de seguretat i salut de les obres urbanització PMU 4.8 c. Chopitea i av. Antoni J.
Rovira, a Calella
Acords
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut del projecte modificat de la urbanització del PMU 4.8
carrer Chopitea i av. Antoni J. Rovira, a Calella de Palafrugell.

3.2 Pla de seguretat i salut obres construcció dues pistes de pàdel a les instal·lacions de la
Piscina Municipal, fase 1 i 2, a Palafrugell Núm. exp.: 15/2015 de Projectes d'obres municipals
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de construcció de dues pistes de pàdel
a les instal·lacions de la Piscina Municipal, fase 1 i 2, a Palafrugell.

3.3 Acta preus contradictoris Projecte executiu Centre descoberta patrimonial i paisatgístic
de la Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda
Acords
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres del projecte executiu d’un Centre de
descoberta patrimonial i paisatgístic de la Muntanya de Sant Sebastià, d’acord amb l’acta de
preus contradictoris que consta a l’expedient.
Aquests preus contradictoris no han suposat cap increment de despesa, ni suposen un increment
del preu d’adjudicació de l’obra i liquidació del contracte.
Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris d’aquestes obres.

4. Activitats
4.1 Proposta provisional llicència restaurant c.Ramal, 74
Acords
Primer.- INFORMAR favorablement, i de forma inicial, la concessió de la llicència municipal
d'establiment obert al públic d’activitat recreativa de restauració tipus restaurant amb terrassa, en
base a la documentació tècnica unida a l’expedient d'activitats EA20150004, amb les següents
dades:
Nom comercial: Ca la Montse de Llofriu
Adreça establiment: Carrer Ramal, núm. 74 de Llofriu, Palafrugell
Titular: CAN TAULER SL
NIF B55188445
c. Ramal, 74, 17124 Palafrugell
Persones responsables / representants: Sra. MBR
Data d’atorgament: Data de la Resolució definitiva de la llicència.
Vigència: Indefinida
Controls periòdics i Revisions: Control de funcionament i controls periòdics cada 4 anys a
partir de la data d'atorgament de la llicència.
Tipus d’establiment: Fix, independent, local tancat permanent no desmuntable, Robert
parcialment, amb accés directe des de la via pública.
Espectacle públic o activitat recreativa: Activitat de restauració tipus restaurant.
Horari: General ( Ordre INT 358/11, de 19 de desembre per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la
Llei 11/2009, del 6 de juliol, regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives i el Reglament 112/2010 que la desenvolupa)
Aforament: 148 persones
Valor màxim d’emissió sònica: No, en tot cas música de fons ambiental.
Segon.- Condicions singulars:
- Informe favorable condicionat del Consell Comarcal del Baix Empordà- exp. AA-19/2015CAN TAULER SL:
- Caldrà complir amb els nivells de immissió sonora a l’exterior per a una zona A4 de 55/55/45
dBA (dia/vespre/nit), d'acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi de Palafrugell.
- Compliment de les mesures correctores que figuren en el projecte.
- Informe favorable 082-15 emès per l’enginyer tècnic municipal:
1. Pel que fa a les matèries de competència municipal, es considera que la documentación
informada és suficient i s’ajusta a la normativa que li és d’aplicació.
2. El Consell Comarcal del Baix Empordà, en la reunió de l'Òrgan Tècnic Ambiental del dia 11 de
juny de 2015 va emetre informe ambiental favorable.

Tercer.- Aquest acord adopta la figura de proposta de resolució, d'acord amb l'article 103 del /
2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, incorpora les
condicions i observacions imposades per l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, pels Serveis
Tècnics Municipals i per la resta d'òrgans que han emès informes preceptius, i serà notificat a les
persones interessades, a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i a la resta d’òrgans que hagin emès
informes, per tal que dins el termini de deu dies, a partir de rebre'l, puguin formular-hi les
al·legacions que creguin oportunes, abans de dictar la resolució definitiva.
Aquesta proposta de resolució 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 i de
la regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives vigents.
5. Contractació
5.1 Adequació de pendent de la coberta de la sala tècnica que conté la sitja i la caldera de
biomassa del CEIP Torres Jonama
Acords
Primer. Aprovar les actuacions descrites al informe tècnic sobre l’adequació de la pendent de la
coberta de la sala tècnica que conté la sitja i la caldera de biomassa del CEIP Torres Jonama, que
comporta el canvi de coberta de la corresponent obra civil amb pendent de 30%, vers carrer
escoles, per coberta plana amb inclinació del 2% vers pati interior lliure, i alçada de 4 m.
Segon.- Modificar el contracte d’instal·lació d’una caldera de massa al CEIP Torres Jonama de
Palafrugell, expedient 63/2016 de contractació administrativa, per la necessitat d’ajustar la
prestació a les especificacions tècniques de seguretat i accessibilitat aprovades amb posterioritat
a l’aprovació del contracte.

5.2 Contractació del servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram,
pluvials i elements auxiliars. Inici del procediment.
Acords:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i inspecció de
les xarxes de clavegueram, pluvials i elements auxiliars i la humectació, amb camió-cuba, dels
camins de terra del terme municipal de Palafrugell, amb un valor estimat total de contracte de
229.640,40 euros (208.764,00 euros IVA no inclòs ( tipus aplicable del 10%), amb una durada de
4 anys prorrogable any a any durant 2 anys en total, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 71
1600 21000.
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.

5.3 Contractació de les obres de la memòria valorada per a la substitució de la xarxa
d'aigua potable i el repàs asfàltic de l' Av. Garcia Lorca, a Palafrugell. Inici del procediment.

Acords:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per de les obres de la memòria valorada per a la
substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic de l’ Av. Garcia Lorca, a Palafrugell, amb
un valor estimat de contracte de 105.701,57€(corresponent a un preu del contracte de 87.356,67€
més 18.344,90€ corresponents al 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1610
62301 per a l’exercici 2016.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i la memòria valorada aprovada
per la Junta de Govern Local el 28 de juliol de 2016, com a 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.

6. Assessoria jurídica
6.1 Recurs de reposició interposat per la societat Aesido Tac, S.L. Desestimació.
Acords
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor ZC, en representació de la societat Aesido
Tac, S.L. en tots els seus extrems i, en conseqüència, ratificar el contingut de l’acord pres per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2016.
6.2 Recurs de reposició interposat pel senyor HD, en representació de la societat AESIDO
TAC, S.L., a l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat per les obres
portades a terme al carrer Mestre Sagrera números 15-25, a Palafrugell. Desestimació.
Acords
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor HD, en representació de la societat
AESIDO TAC, S.L., en tots els seus extrems i, en conseqüència, ratificar l’acord recorregut.
6.3 Expedient de restauració de la realitat física alterada, en relació a les obres efectuades
a la finca situada al carrer Pagell número 11, a Calella de Palafrugell. a) Multa coercitiva. b)
Nou requeriment.
Acords
Primer.- Imposar a la societat Arriro Inversiones, SL una multa coercitiva de tres-cents euros (300
€), per l’incompliment del requeriment efectuat per acord de Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el 2 de juny de 2016.
Segon.- Reiterar el requeriment efectuat a la societat Arriro Inversiones, SL perquè en el termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de recepció d’aquest requeriment, s’ajustin a la
legalitat procedint a l’enderroc de la pèrgola situada en zona lliure d’edificació construïda, sense
llicència municipal i contra planejament, a l’habitatge situat al carrer Pagell número 11, a Calella
de Palafrugell, fent-los l’advertiment que en cas contrari, s’imposarà una nova multa coercitiva,
reiterant -se aquesta per nous terminis, fins aconseguir l’acompliment de l’ordre de restauració, i
tot això sens perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera
subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.

7. Benestar social
7.1 Subvenció a Càritas Parroquial de Palafrugell per al Servei d'Orientació Laboral
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Càritas Parroquial de Palafrugell
Objecte: establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i Càrites Parroquial
de Palafrugell, per al finançament del Servei d’Orientació Laboral.
Subvenció sol·licitada: 5.812,00 €
Subvenció concedida: 5.812,00 €
Import total del projecte: 22.783,25 €
Import a justificar: 22.783,25 €
Percentatge de finançament: 25,51%
Termini de justificació: 31.01.2017
Aplicació pressupostària: 52 231048907
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.

Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.

8. Cultura
8.1 Cessió temporal en dipòsit per temps indefinit de les obres de l'artista Rodolfo
Candelaria al Museu del Suro
Acords
Primer. Acceptar el dipòsit temporal per temps indefinit de dues obres de l’artista Rodolfo
Candelaria al Museu del Suro, a través de l’Associació Cultural d’Amics de Rodolfo Candelaria,
amb la condició que aquesta entitat podrà retirar els objectes constitutius del dipòsit, avisant amb
una antelació mínima de dues setmanes.

9. Educació
9.1 Conveni de col·laboració i subvenció entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Institut Baix
Empordà.
Acords
Primer.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que s'indica i amb el
percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: INSTITUT BAIX EMPORDÀ
OBJECTE: MILLORA DE LA IMATGE INTERNA DEL CENTRE
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 5.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 5.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 5.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100 %
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2016
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:
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.

d. 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)
e. 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.
f. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.

10. Ipep
10.1 Renúncia lloc de venda 1.129 del mercat setmanal a nom del senyor MAT
Acords
Primer. – Donar-se per assabentat i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda 1.129.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

10.2 Mercat setmanal, anul·lació celebració de Nadal 2016 i Any nou 2017.
Acords
Primer.- Respectar els caràcter festiu dels dies de Nadal i Any Nou i no celebrar el mercat
setmanal d’aquests diumenges.

10.3 Sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació (TRFO), convocatòria
2016, Resolució TSF/2496/2016 de 3 de novembre
Acords
Primer. - Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació,
d’acord amb la convocatòria TSF/2496/2016 per a l’any 2016 i la realització de les següents
accions:
Acció
Contractes de 6 mesos
Línia
A
(amb 7
f o r m a c i ó
transversal)
Línia
B
(amb 7
f o r m a
c i ó
transversal)

Contractes de 1 any
1

Subvenció
84.900,-

1

84.900,-

Segon.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió del import
subvencionable per la participació en el programa de 16 persones, segons el desglòs presentat, i
que es regiran, pel que fa a la part de treball, per l’acord retributiu vigent de l’Associació Catalana
de Municipis.

Tercer.-Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, la disposició de crèdit suficient, i
l’execució dels projectes sol·licitats amb la direcció tècnica adequada.
10.4 Adhesió a l'acord retributiu relatiu a la contractació de persones en situació d'atur en
el marc del Programa Treball i Formació
Acords
Primer.- Adherir-se a l’acord retributiu subscrit subscrit per l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General
de Treballadors de Catalunya en data 7 de setembre, relatiu a la contractació de persones en
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
11. Joventut
11.1 Conveni amb l'associació AFATRAM referent a l'ús del Punt Òmnia
Acords
Primer: aprovar el conveni col·laboració entre AFATRAM i l'Ajuntament de Palafrugell referent a
l’ús del Punt Òmnia.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La vigència d'aquest conveni és d’octubre de 2016 a juny de 2017.

12. Tresoreria
12.1 Prescripció dret devolució d’ingressos i anul·lació compensació
PROCEDEIX ,
1 – Declarar la prescripció del dret de devolució reconegut de l´operació núm. 120110006602 a
nom de la senyora RN, JM, per import de 116,96 euros.
2 - Anul·lar la compensació de l´operació núm. 120110006602, segons detall del punt 1
d’aquest acord.

13. Comptabilitat i pressupost
13.1.1 Modificar acord JGL 07/07/16 Fundació Vilagran Maristany
Acords
Primer.- Donar de baixa les liquidacions aprovades en la Junta de Govern Local de data 07 de
juliol de 2016, essent els rebut núm. 872.249, 872.450, 872.452 i 872.453.
Segon.- Aprovar unes liquidacions a nom de Fundació Vilagran Maristany, segons del detall
següent:

Pis c/ Fitor 32 Esc
D
Baixos 1a
Baixos 2a
Baixos 3a
Baixos 4a

Import
Renda

Període
1r i 2n Semestre
2015
1r i 2n Semestre
2015
1r i 2n Semestre
2015
1r i 2n Semestre
2015
Total……………..:

Import
Subvenció Pendent

1.863,28

1.200,00

3.150,05

1.200,00 1.950,05

1.851,68

1.200,00

3.486,67
10.351,68

663,28

651,68

1.200,00 2.286,67
4.800,00 5.551,68

13.1.2 Sol.licitud baixa rebut llar infants a nom Sr. ETT
Acords
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor ETT, tal
com segueix a continuació:
Número rebut
874810

Exercici
Matrícula Curs 2016-2017

Concepte
Taxa Llar Infants

Import
171,30€

13.1.3 Aprovació d'ingressos indeguts concepte IVTM per baixa definitiva a nom de Sra.
IGB
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora IGB, tal com segueix a
continuació:
Any

Núm.rebut

2016 816968

Concepte

Matrícula

IVTM

-5602-CYB

Import
principal
16,30€

Recàrrec
0,82€

Total a
retornar
17,12€

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

13.1.4 Aprovació bonificació IVTM vehicle elèctric-bimodal a nom Sr. FSO. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -8257-JTG, a nom del senyor FSO amb efectes de l’any 2016 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor FSO
,
tal com segueix a continuació:

Exercici

N ú
m .
Autoliquidació

2016

5542/2016

Concepte

Matrícula

Import pagat

IVTM

-8257-JTG

34,42€

Import
Bonificat
75%
8,60€

Total a
retornar
25,82€

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

13.1.5 Reclamació JPL aprovar exempció ivtm
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l'exercici 2017 i posteriors, a nom del senyor PL, J, pel vehicle amb matrícula 7862JNT

13.1.6 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom Sra. MASF. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
turisme matrícula matrícula -8753-JSX, a nom de la senyora MASB amb efectes de l’any 2016 i
posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MASF, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Núm. Autoliquidació
MT16-347775

Concepte
IVTM

Matrícula
-8753-JSX

Import a retornar
68,83€

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

13.1.7 Reclamació Com Prop Apartamentos La Pineda Ps de la Torre 68 aprovar devolució
d'ingressos indeguts
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la Comunitat de Propietaris
Apartamentos La Pineda Ps de la Torre n 68, abans anomenada “Com. Prop. La Pineda” amb
N.I.F. E17115775, per un import de 25,78 euros en concepte de recàrrec de la Taxa per entrada
de vehicles de l’immoble situat al carrer Passeig de la Torre núm. 66 de Calella.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada, a la
Recaptació i Tresoreria Municipal.

13.2 Devolució ingressos indeguts Impost sobre Béns Immobles Urbana. Aprovació. JGL
24.11.2016
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats erròniament per
un import global de 53.231,84 euros , d’acord amb la relació que s’adjunta.
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als titulars que
es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:
NIF

Nom

Devolució D e u t e s
Concepte
d’ingrès pendents
p u n t
Recaptació
primer

Import
a
retornar
desprès
de
compensar

Import
pendent
desprès de
compensar

A63106157

BUILDING
CENTER SAU
D, MRC

945,73

11.143,99

VARIS

0

10.198,26

194,43

87,46

GUAL

106,97

0

GH, D

193,92

29,82

GUAL

164,10

0

MAS VERD SL

3.050,96

2.037,79

VARIS

1.013,17

0

B17047796

13.3 Noves altes Impost sobre Béns Immobles Urbana i Rústica. Aprovació. IBIUL 16041606. JGL 24.11.2016
Acords
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es relacionen:
N. Rebut
DNI/NIF
Nom
Import
761562/0
B, MC
83,35
761563/0

B, MC

550,83

832753/0

B, MC

84,18

832754/0

B, MC

556,32

833986/0

A63106157

BUILDINGCENTER SAU

26,32

833987/0

A63106157

BUILDINGCENTER SAU

25,39

833988/0

A63106157

BUILDINGCENTER SAU

28,74

834594/0

CI, J

4.364,59

836525/0

CL, M

688,31

694947/1

CC, S

248,16

765505/1

CC, S

248,18

836600/1

CC, S

250,65

640666/1

FR, M

569,17

696856/1
767529/1

FR, M
FR, M

569,18
569,22

838633/1

FR, M

574,89

840703/1

GD, J

35,61

844789/0

LM, R

554,35

706306/0

P, EAS

83,34

706307/0

P, EAS

550,80

711956/0

A58420522

SOL PINS 2 SA

671,02

711957/0

A58420522

SOL PINS 2 SA

426,04

782591/0
782592/0

A58420522
A58420522

SOL PINS 2 SA
SOL PINS 2 SA

671,06
426,07

853620/0

A58420522

SOL PINS 2 SA

677,75

853621/0

A58420522

SOL PINS 2 SA

430,32

TOTAL

13.963,84

Segon .- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a l’expedient per un
import total a ingressar de 130.493,15 euros de l’Impost sobre Béns Immobles Urbana i 90,74
euros de l’Impost sobre Béns Immobles Rústega (llistats annexes).

13.4 Liquidacions rendes novembre 2016. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi Concepte
Import
48012 Aport. VIMAR repercusió desp. Cessió pisos carrer Fitor
5.551,68
39107 Cànon dret de superfície telefònica
2.103,54
40 Entrada de vehicles
238,80
11201 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
3.844,83
20000 Interessos de demora
89,19
28200 ICIO-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
443,86
11400 IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
1.990,96
11300 IVTM-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
47,38
39917 Multa coercitiva
1.600,00
31306 Preu públic cursos centre municipal d’educació
575,00
39101 Sanció administrativa
1.500,00
12 Taxa altres expedients o documents
38,00
110 Taxa cementiri municipal
387,50
80 Taxa per ocupació via pública
9.125,03
31303 Taxa per utilització dependències municipal
1.176,00
61 Taxa recollida escombraries locals comercials
932,20

Total general

29.643,97

14. Comptabilitat i pressupost
14.1 Relació O/2016/98 JG:24/11/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/98 per
un import total de 573.767,69 euros.
Aplicació
2016 71 1710 21000

Import
36.690,57

2016 72 1621 22712

99.494,13

2016 11 9200 22100

6.263,58
1.386,31

2016 33 3230 22100

169,16

2016 71 1650 22100

4.708,11

2016 71 1532 61901

7.454,08

2016 71 1610 22101

139.702,86

2016 71 1650 21000

17.402,05

2016 12 9320 22709

9.997,51
513,37

Text lliure
CESPA JARDINERIA SL. ENDERRERIMENTS
A LA REVISIO DE PREUS ANY 2015 DE MARÇ
2015 A FEBRER 2016 (AS)
URBASER SA. RECOLLIDA RESIDUS I
GESTIO DEIXELLERIA OCTUBRE 2016 (MA)
TOTAL ENDESA OCTUBRE
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES
OCTUBRE 2016 (SG)
PERE GIRALT SAGRERA SA. RESPAS
ASFALTIC C/ ANGEL GUIMERA (AS)
SOREA SA. FRA RETRIBUCIO FIXA TERCER
TRIMESTRE 2016 (SG)
ENLLUM. COSTA BRAVA SL.SERVEI DE
CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC,
SEMÀFORS, I ALTRES INSTAL.LACIONS
OCTUBRE 2016 (AS)
TOTAL XALOC MAIG
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO DE GIRONA. LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES DE MAIG 2016

2016 81 1300 22710

9.484,14

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIO DE GIRONA. LIQUIDACIO
INGRESSOS XALOC MES DE MAIG 2016

2016 71 1600 21000

6.226,66

2016 21 1500 61947

170.150,76

2016 20 2310 63201

80.385,49

SOREA SA. TREBALLS CLAVEGUERAM
OCTUBRE 2016 (AS)
AGLOMERATS GIRONA SA. CERT.1, OBRA
04/2016 ""VIAL CIRCUMVAL.LACIO RONDA
NORD PALAFRUGELL"" (UR)
RUBAU TARRES SAU. OBRA 08/2016
""REFORMA I AMPLIACIO LOCAL SOCIAL LA
SAULEDA"" (UR)

TOTAL

573.767,69

14.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2016/46 Y/2016/47. JGL 24.11.2016
Núm. exp.: 114/2016 de Propostes de despeses

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

2016 10 9120
220160017498 22601
2016 10 9120
220160017499 22601
2016 11 9200
220160017507 63200

2016 72 1700
220160017508 22609
2016 71 1650
220160017509 61900
TOTAL
RELACIO

Import

Text lliure
EMOZIONAT LAND SL. BANDERES
SENYERES I RECORDS
1.254,59 PROTOCOLARIS (PR)
LLOGUER I MUNTATGES POUS SL.
LLOGUER TAULES I CADIRES
1.182,91 CANTADA HAVANERES 2016 (PR)
AITERM 2002 SL. CLIMATITZACIO
5.738,67 OFICINA D'HABITATGE (AS)
CONSELL COMARCAL BAIX
EMPORDA. TREBALL CONTROL
FLORA INVASORA CALA PEDROSA
4.997,30 (MA)
SUMINISTRES JOVI SL. CANVIAR
LLUMS FOSSES ENLLUMENAT NADAL
1.477,85 A PALAFRUGELL (IP)

14.651,32

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

Aplicació

220160017510 2016 11 9200
63200

Import

Text lliure

484,00

EXPERT LINE SL. REPARACIO I
INSTAL.LACIO PAVIMENT BIBLIOTECA

(AS)
TOTAL
RELACIO

484,00

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 1 de desembre de 2016
L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa

