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Número: 50/2016
Dia: 15/12/2016
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Lloc: Sala de juntes
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Assistents
Alcalde Senyor Juli Fernández Iruela
Regidor Senyor Xavier Rocas Gutiérrez
Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
Regidora convidada Senyora Margarita Mauri Junqué
Regidor convidat Senyor Xavier Rangel Martínez
Regidora convidada Senyora Vanessa Palacios Ruiz
Regidora convidada Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Guillem Genover Ribas
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustau Tapias Solà
S’excusa:
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 15/12/2016 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:
- Extraordinària de 12 de desembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
2.1.1 Llicència d'obra major expedient 349/12. Devolució garantia. Aprovació

Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de deu mil euros (10.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora MBP, donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 349/12, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el
supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.

2.2 Llicències d’obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 508A1/2013
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: CASA CALELLA SL
NIF: B55176317
Representat per NA
Obra: Projecte de legalització i restauració d'aquells elements no contemplats en la llicència
d'obres 508/2013
Carrer: C. CASTELLETS, 1
Nucli: CALELLA
Expedient: 508A1/2013
Tècnic director de l’obra: TMB i EGI
Núm Visat: --P.E.M.: 2.001,35 €
I.C.I.O. liquidat: 78,05 €

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 91/2016
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: FBB
MLM
Representat per ATR
Obra: Habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina
Carrer: C SALI, 4
Nucli: TAMARIU
Expedient: 91/2016
Condicions:
Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final
de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Condicionada a 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 € 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 91/2016).
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 Text
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.
Tècnic director de l’obra: EST
ATR
Núm Visat: --P.E.M.: 152.600 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 5.951,40 €

2.2.3Llicència d'obres majors expedient 109/2016
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: JRR
Representat per MFE
Obra: Construcció de piscina
Carrer: C CODINA, 12
Nucli: CALELLA
Expedient: 109/2016
Condicions:
Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final
de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Condicionada a 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 1.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents
en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com
l’espai públic. (Expedient 109/2016).
Tècnic director de l’obra: MFE
Núm Visat: 2016401674
P.E.M.: 19.585 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 763,81€

2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 131/2016
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: AGM
Representat per FCDA
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C DEL CEMENTIRI, 25
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 131/2016
Condicions:
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.
Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents
en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com
l’espai públic. (Expedient 131/2016).

Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
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 Text
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.
Tècnic director de l’obra: FCDA
Núm Visat: --P.E.M.: 185.454 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 7.232,7€

2.3 Pròrrogues d’obres majors
2.3.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 435/2013
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: DOLLUS IBERICA SL
NIF: B65779019
Representat per JLDOSC
Obra: Construcció de 13 habitatges unifamiliars i piscina comunitària (Parcel·la Z3, Modificació
Puntual Pla Especial de la Muntanya de Sant Sebastià)
Carrer: C PUERTO RICO, 3Nucli: LLAFRANC
Expedient: 435/2013
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 21 de desembre de 2017.
Tècnic director de l’obra: Batlle i Roig, SLP
Núm Visat: 2016 401721

2.3.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 301/2012
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: ROBRAU SL
NIF: B63583256
Representat per MGB
Obra: Ampliació d'un edifici destinat a hotel
Carrer: C FARENA, 36
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 301/2012
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 30 de maig de 2017.
Tècnic director de l’obra: GMP
Núm Visat: 2012 401456

2.3.3Llicència de pròrroga d'obra major expedient 374/2013

Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
NIF: B65779019
Titular: DOLLUS IBERICA, SL
Representat per JLDOSC
Obra: Construcció de 19 habitatges unifamiliars i piscina comunitària (Parcel·la Z2, Modificació
Puntual Pla Especial de la Muntanya de Sant Sebastià)
Carrer: MEXIC, 32 Nucli: LLAFRANC Expedient: 374/2013

Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 21 de desembre de 2017.
Tècnic director de l’obra: Batlle i Roig, SLP
Núm Visat: 2015 400370

2.3.4 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 413/2015
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: EMC
Representat per JRC
Obra: Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres per a tres habitatges, aparcaments i trasters.
Carrer: C FREDERIC MARTI CARRERAS, 32
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 413/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 29 de setembre de 2017.
Tècnic director de l’obra: JRC
Núm Visat: 2015 401580

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Memòria valorada per a la substitució d’un tram de la canonada d’aigua de ferro del
carrer Barris i Buixó, a Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució d’un tram de la canonada d’aigua de ferro
del carrer Barris i Buixó, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta, amb el
21% d’IVA inclòs, de 19.033,61 euros.

3.2 Pla de seguretat i salut obres per a les obres de construcció de la coberta del c. Ample,
9
Acords

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de construcció de la coberta al carrer
Ample núm. 9, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Anemco S.L.

3.3 Memòria valorada per a la restauració i conservació preventiva de la façana a l’edifici
núm. 50 del carrer Caritat, a Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la restauració i conservació preventiva de la façana de
l’edifici núm. 50 del carrer Caritat, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres
Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per
contracta, amb el 21% d’IVA inclòs, de 36.300,00 euros.
3.4 Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i la millora de
l’accessibilitat del carrer Bruc sud, a Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i la millora
de l’accessibilitat del carrer Bruc sud, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres
Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per
contracta, amb el 21% d’IVA inclòs, de 60.470,56 euros.

3.5 Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i la millora de la
pavimentació de la calçada del carrer Genís i Sagrera, a Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i la millora
de la pavimentació de la calçada del carrer Genís i Sagrera, a Palafrugell, redactada per la secció
de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per contracta, amb el 21% d’IVA inclòs, de 53.023,52 euros.

3.6 Memòria valorada per a la substitució de les canonades d’aigua de ferro i la millora de
l’accessibilitat del carrer General Castaños, a Palafrugell.
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de les canonades d’aigua de ferro i la
millora de l’accessibilitat del carrer General Castaños, a Palafrugell, redactada per la secció de
Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per contracta, amb el 21% d’IVA inclòs, de 54.496,49 euros.

4. Contractació
4.1 Devolució de fiança de les obres de millora urbana del carrer Baix Camp, a Palafrugell
Acords

Primer.- RETORNAR la garantia de 3.611,86,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.

5. Benestar social
5.1 Pròrroga del contracte de serveis d'atenció domiciliària amb BEAD
Acords
Primer.- Acordar prestació del servei transitòriament i la continuïtat de contracte de serveis
d’atenció domiciliària a l’empresa Baix Empordá Assistència a Domicili SCCL, amb NIF
F17719485 i fins l’adjudicació de la nova licitació.
Segon.- Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària 52 2313 22612 “Servei
extern ajuda a domicili Llei de dependència”.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
5.2 Requeriment a Gas Natural Fenosa dels llistats de persones del municipi que tenen
factures impagades.
Acords
Requerir a la companyia Gas Natural Fenosa la presentació dels llistats de les persones del
municipi que tinguin factures impagades, per tal que des de l’Àrea de Serveis Socials es pugui
comprovar la seva situació i, d’aquesta manera, prevenir situacions de talls de subministraments a
persones vulnerables.

5.3 Subvenció a la Fundació TRESC
Acords
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a la següent entitat per l'import que s'indica i amb el
percentatge de finançament corresponent:
Entitat:Fundació TRESC
Objecte: col·laborar en el finançament del projecte de sensibilització de la ciutadania a l’estigma
en salut mental.
Subvenció sol·licitada: 6.000,00€
Subvenció concedida: 3.000,00€
Import a justificar: 140.000,00€
Percentatge de finançament: 2,14%
Termini de justificació: 30.03.2017
Aplicació pressupostària: 52 2310 48907 .- Subvenció projectes socials
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.

5.4 Subvenció i conveni 2016 Centre de Distribució d'Aliments
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

5.5 Subvencions IBI 2016 famílies monoparentals. Estimacions i desestimacions.
Acords
Primer.- Estimar la concessió de la subvenció sobre l’IBI de l’any 2016, amb càrrec a la partida
pressupostària 52.1522.48900, per la quantitat corresponent al 50% de l’import del rebut de
cadascun, als següents contribuents:
NIF

MBN
ABR
CCM

MJCC
MFN

CONTRIBUENT

Registre
2016010103
2016009774
2016010801
2016009906
2016011053

Subvenció 50%
256,20€
127,84€
307,65€
221,02€
169,43€

2016010099
2016010789
2016010503
2016011480

IJJ

MLD
PMS

SRL

162,52€
197,71€
364,10€
163,18€
1.969,65€

L’import es farà efectiu mitjançant transferència en els seus comptes bancaris.
Segon.- Desestimar la concessió de la subvenció sobre l’IBI de l’any 2016, als següents
contribuents:
NIF

MTC
UDE

CONTRIBUENT

Registre
Motiu desestimació
2016009725 No tenir el títol a 01/01/2016
2016009670 No tenir el títol a 01/01/2016

5.6 Prorroga de l'acord de col·laboració per a la realització de pràctiques al Centre de
Mediació i Convivència
Acords
Primer.- Aprovar la pròrroga de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Sr.
JSE per a la realització de pràctiques, no remunerades i sota la seva responsabilitat, al Centre de
Mediació i Convivència, per un període de 3 mesos més.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
6. Educació
6.1 Resultat de la baremació de les beques de l'Escola de Música - curs 2016-2017 Concessió.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de les beques pels estudis 2016-2017 de l’Escola de Música per
import de 3.727,35 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.3200.48910 “Beques Escola de
Música” del pressupost de despeses 2016, d’acord amb el següent detall:
Nom del pare/mare

NIF

Alumne

Matèries

Import

%

Import
becat

AMGM

MIG

Llenguatge musical
Insturment (primer) 1h
Conjunt instrumental

54€
89€
20€

35%

513,45€

CCS

ICS

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾

54€
72€

50%

567,00€

XJP

OJB

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾ h

54€
72€

50%

567,00€

MJLB

CCL

Llenguatge musical
Instrument (primer) 3/4

54€
72€

25%

283,50€

LRV

NPR

Llenguatge musical
Instrument (primer) 3/4

54€
72€

25%

283,50€

JBF

NBS

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾
Conjunt instrumental

54€
72€
20€

25%

328,50€

MVV

OJV

Llenguatge musical
Instrument (primer) ¾ h

54€
72€

35%

396,90€

ESM

JKS

Llenguatge musical
Instrument (primer) 1h

54€
89€

35%

450,45€

Llenguatge musical
Instrument (primer) 1/2h

54€
53€

FNS

HNR

35% 337,05€

Segon.- Informar els beneficiaris que el pagament de la beca es realitzarà mitjançant pagament
trimestral prèvia acreditació per part de l’Escola de Música de Palafrugell de que l’alumnat
continua cursant els estudis pels quals ha obtingut la beca.
Tercer.- Desestimar les sol·licituds de beca presentades per JBM i FRS, per superar el barem
econòmic establert en les bases.

6.2 Subvenció a l'Escola Barceló i Matas amb motiu del 50è aniversari.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós per a l’execució del
Programa de Formació i Inserció, per al curs 2016-2017.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del conveni per import de 16.953,55 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm 33.3200.22605.
Els pagaments derivats del conveni es portaran a terme en el termini d’un mes des de la signatura
per les dues parts del present conveni, l’Ajuntament de Palafrugell ingressarà la quantia de
8.476,77 euros, corresponent al 50% de l’aportació pel cost de la professora.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.

6.4 Addenda al conveni de col·laboració de l'administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament i els ajuntament de Palamós i Palafrugell, per a
la realització de programes de formació i inserció (PTT).
Acords
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments de Palamós i Palafrugell,
per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de
Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el
títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.

7. Joventut
7.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Percussió
Pàtitis
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 Percussió els Pàtitis
Objecte: realització de les activitats anuals de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 558 €
Subvenció concedida: 558 €
Import a justificar: 1.653,82 €
Percentatge de finançament: 33,74 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 61.3370.48907
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
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. Museu del Suro
8.1 Pagament de les fotografies de l’exposició “La sureda essencial. fotografies de Pitu
Garcia Batlle”, mostrada al Museu del suro entre els dies 16 d’abril i 3 de juliol d’enguany.
Acords:
Aprovar una despesa de 2.000 € en concepte de 135.87 hores extraordinàries, realitzades
entre els mesos de gener de 2015 i abril de 2016, en favor del Sr. JGB, amb càrrec al capítol 1
del pressupost de despeses de l’Ajuntament.
9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Reclamació AP recurs resposició acord JGl i suspensió servei d'aigua Sorea
desestimar
Acords
Primer.- Desestimar els recursos de reposició presentats pel senyor APP

9.1.2 Aprovació d'ingressos indeguts IVTM a nom Sr. JJC. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JJC, tal com segueix a
continuació:
Exercici

Número rebut

2016

817798

Concepte

Matrícula

IVTM

-4045-DCT

Import a
retornar
65,39€

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

9.1.3 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom del Sr. EOM. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula matrícula GI-8639-BF a nom del senyor EOM amb efectes de l’any 2016 i
posteriors.

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EOM, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Número
rebut
821404

Matrícula
GI-8639-BF

Import
principal
80,90€

Recàrrec
constrenyiment
4,05€

Total a retornar
84,95€

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté el senyor
Edinson Ossa Mejia ( Número rebut 543222), amb la recaptació municipal.
amb la recaptació municipal.
Quart.- Modificar el padró corresponent.

9.1.4 Aprovació varis aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria.
Exp. 15/16
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
Registre
13446
13390
13343
13638
13341
13342
13647
13630
13480

Núm.DNI
Pòlissa
4451810
4470190
4464788
4468261
4466757
4471367
4452106
4457370
4468958

Titular

Import

JAM
JCF
JFS
AJM
MJB
GPL
ESX
JPSJ
EVG

44,64€
44,64€
44,64€
44,64€
44,64€
44,64€
44,64€
44,64€
44,64€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes bancaris de les
persones interessades.

9.1.5 Ratificació anul·lacions i creacions de les factures de SOREA SA modificades per
errors de lectura i fuites interiors durant el 3r trimestre de 2016. Aprovació
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor .Genover,
d’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 40/2015:
Primer.- Ratificar les anul·lacions per import de 28.731,70 euros i les creacions per import de
9.218,70 euros, de les factures modificades per error de lectures i fuites interiors, tramitades
durant el període des de l’ 01/07/2016 al 30/09/2016.

10. Tresoreria

10.1 Sorea, s.a.- Liquidació de taxes per subministrament d'aigua potable a domicili
corresponent al període 01/07/2016 a 30/09/2016.
Acords
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/07/2016 al 30/09/2016 presentada per SOREA, SA
en la forma exposada, corresponent als exercicis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 per import
de UN MILIÓ SET-CENTS ONCE MIL CENT SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
(1.711.116,30 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 01/07/2016 al
30/09/2016 per import de MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(1.562,60 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 01/04/2016 al
30/06/2016 per import de QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS (4.988,13 €).
Quart.- Informar a SOREA, S.A. que en endavant aquest Ajuntament s’abstindrà de declarar la
prescripció global de valors per trimestres, sobre la base del transcurs de 4 anys comptats des del
dia següent a l’últim dia de cobrament en voluntària.
La prescripció a partir d’aquest acord haurà de ser proposada per SOREA, S.A., prèvia
comprovació de les actuacions d’interrupció del procediment portades a terme.
En tot cas, SOREA, S.A., s’haurà d’abstenir de tota actuació respecte a deutes provadament
prescrits, en cas contrari, haurà d’assumir les responsabilitats indirectes que li corresponguin amb
aquest Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA, SA), per al seu coneixement i aplicació. S’adjuntarà còpia dels
dos últims fulls de la liq uidació amb la finalitat que es modifiquin els saldos finals per períodes,
corresponents al concepte d’IVA i al resum en que es totalitza la liquidació. Aquests saldos hauran
de ser els inicials en la liquidació següent.

10.2 Prescripció i compensació deutes per devolució ingressos indeguts no pressupostaris
fins 31/12/2011
Acords
1r.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels contribuents
següents, amb els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com
s’exposa a continuació :
IMPORT DEUTE
NIF

DEUTOR

MAR
ACV
CARPAL 2004 GRUPO
B63599575 IMMOBILIARIO S.L.
GENERALITAT DE
S0811001G CATALUNYA
AHEG

CONCEPTES/EXERCICIS

IMPORT A
DECLARAR
COMPENSAR PRESCRIT
CRÈDIT A

IIVT 2015, IBIU 201516
GUAL 2014 i 2015
IBI 2011 a 2015, IIVT
2012 a 2016
CEMENTIRI 2016
IVTM 2016

1.241,33
58,00

376,74
14.60

0,00
0,00

75.884,10

42,67

9.50

10,00

0,00
0,50

144,54

171,62

27,08

NHK
DMF

JMS
JPG
PROMOCIONES INVERFAX
B58654021 SL
----MQF
TENOMAR PROMOCIONS
B17414475 S.L.
ZA
TOTAL

0,00

IBI 2014 i 2016

307,04

219,19

MERCAT 2016

168,42

1.58

IBIUL 2015, TAXES
2016
IBI 2016

483,81
1.761,69

24,15
25,62

IBI 2016, GUAL 2016

2.037,88

3.80

CEMENTIRI 2014
IIVT 2011, 14 i 15, IBI
2012 a 2014, IBIUL
2012i

12,33

750,00

737,67

3.754,78
873,48

19,19
9,54
1.668,70

0,00
0,00
765,25

2015, COSTES
IVTM 2013 a 2016

0,00

0,00
0,00
0,00

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a la Tresoreria
municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps senyalat i computat segons la Llei i, que
es relacionen a continuació :
N. Operació
320100010435
320110009604
320100005500
320100008584
320110014289
320100008372
320110004965
320110009141
320080010563
320110006211
320110013591
320110014702
320110010849
320110003996
320110014881
320100010632
320050017800
320110010848
320110014882
420110000004
320110010851
320110009164
320090011428
320110013593
320110014956
420110000039
320110003997
320100010400
320110008988
320110004001
320050017171
320110011279
320100012346
320100005495
320110014883
320100010436
320100004474

Nif. tercer

A60917978

A28000719

H00021154
A17118605
A62320627

G83961219
A17588955
B55034045

S0811001G
A787887049
B17880832

Nom tercer
YA
EA
TAR
JAM
AXA SEGUROS GENERALES SA
MAF
AA
LBS
BANCO DE CREDITO LOCAL
ABS
IBC
ABR
JMBM
ACL
JCM
PCM
VCF
ACA
COM.PROP.LANZAROTE 25
COMERCIAL ELECTRICA BAIX
EMPORDA,S.A.
CONGELATS REUNITS SA
ACM
MDCC
RE
ECOLEC
EMIDIS
REJ
EUROBLANC TEXSTYLE SL
JGG
MG
GENERALITAT DE CATALUNYA
AG
GROUPE CHEQUE DEJEUNER
AHEG
INVERMES 38 SL
JJV
GJR

Import
139,30
191,83
5,00
25,20
1,02
52,02
65,21
11,00
1.500,00
32,00
318,52
8,19
113,09
25,60
120,16
3,90
1.554,21
65,21
429,28
143,88
1.146,21
173,28
100,00
65,21
0,30
464,87
21,58
116,96
12,43
43,14
0,50
2.334,91
4,18
27,08
48,30
935,91
171,15

320110014700
320110014511
320050010103
320080000150
320100004561

JJG
MJM
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA

11,84
2,45
42,00
3,05
218,48

320100006126
320110004136
320110006719
320110012119
320110014310
320110014580
320110014861
320110014867
320110012537
320060015076

LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
LA TRESORERA
JLG
ALC

137,66
22,76
98,80
0,59
0,43
170,99
17,99
0,12
1,95
525,22

320100008590
320110006607

FXMM
AMA

320110010349
320110001029
320110006286
320110006328
320110014772
320110011591
320110013643
320030012951
320110014512
320110010347
320100010356
320110006115
320110006627
320110007704
320110001031
320110008870
320110008876
320110008879
320110008889
320110009121
320110009122
320110001030
320110014701
320100006689
320110014885
320110000888
320110014886
420110000113
320110009608
320110014514

JMMC
FM
MMC
MMC
NOMINA PERSONAL
EMO
EMO
PALAFRUGELL SOL
FPC
PROINDIVISOS INMOBILIARIOS SL
FPP
JQF
MQF
MQF
RECAPTADOR MUNICIPAL
RECAPTADOR MUNICIPAL
RECAPTADOR MUNICIPAL
RECAPTADOR MUNICIPAL
RECAPTADOR MUNICIPAL
JRA
JRA
CAR
RSG
MST
RSR
SOREA SA
AJTR
UNIQUE INTERIM ETT SA
WESDURLAN SL
HY

B58890278
B82203811

A08146367
A82067281
B17259458

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Despesa per transferència amortització i interessos préstec FPGG
Acords

70,00
8,46
79,52
8,12
28,99
1,45
3,35
47,58
84,06
10.245,42
1,26
45,26
9,80
14,49
237,67
500,00
89,39
189,62
400,00
54,84
336,01
57,91
1,18
22,92
2,74
45,00
38,00
798,37
8,46
34,22
814,20
32,68
26.035,93

Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses per import de 495.100,44 euros a favor de la
Fundació Palafrugell Gent Gran (NIF G17887928) en compliment de l’establert al conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran
pel finançament de les despeses d’amortització i interessos corresponent al préstec per a la
construcció del nou complex assistencial , d’acord amb el següent detall:
a càrrec de la partida 51.3120.48909 “Transferència Fundació per interessos” 211.767,11
euros
a càrrec de la partida 51.3120.78000 “Transferència fundació per amortització capital”
283.333,33 euros
Segon.- Ordenar a la tresoreria que es faci el pagament de l’esmentada despesa abans del 31 de
desembre de 2016 en el compte indisponible que figura a tal efecte.

11.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2016/50.- JGL 15.12.2016
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

Import

220160018813

2016 33 3200 61900
TOTAL RELACIO

1.613,54
1.613,54

Text lliure
COSTA BRAVA SERVEIS COMERCIALS SL.
SUBMINISTRAMENT DE 7 ASSECADORS
ELECTRICS DE MANS ESCOLA PIVERD (AS)

11.3 Relació O/2016/106 JG:15/12/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/106
per un import total de 111.731,02 euros.
Aplicació

Import

2016 11 9200 22100

50.044,24
8.615,41

2016 31 9240 22100

389,16

Text lliure

ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC

2016 32 4300 22100

373,83

2016 33 3230 22110

751,17

2016 33 3230 22120

1.153,51

2016 33 3230 22121

1.087,35

2016 34 3230 22100

569,57

2016 46 3340 22100

1.264,62

2016 71 1650 22100

35.839,62

2016 81 1300 22004

7.680,61

2016 81 1300 22713

10.873,93

2016 12 9320 22709

19.497,10
433,12

2016 81 1300 22710

19.063,98

2016 12 9320 22709

23.635,14
1.240,57

2016 81 1300 22710

22.394,57

TOTAL

ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
OCTUBRE 2016 (SG)
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUNYA SA.
SENYALITZACIO VIARIA SETEMBRE 2016 (PO)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE
GRUA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIO
OCTUBRE 2016 (PO)

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO
DE GIRONA. LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC
MES D'AGOST 2016
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO
DE GIRONA. LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC
MES D'AGOST 2016

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS MES D'OCTUBRE 2016
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS MES D'OCTUBRE 2016

111.731,02

12. Assumptes urgents
12.1 Secretaria
12.1.1 Suspensió de tramitación de noves ocupacions de la via pública. Aprovació

La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció de la regidora senyora Zaragoza,
d’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 40/2015:
Primer.- Suspendre la tramitació de noves autoritzacions d’ocupació de via pública en l’àmbit de la
plaça Nova i plaça Promontori, d’acord amb els plànols que consten a l’annex I i II, més enllà de
les actualment existents, per un termini de 2 anys des de la data d’aquest acord.

12.2 Gestió tributària
12.2.1 Aprovar Liquidació Prima de rendiment de la xarxa Sorea
Acords
Primer.- Requerir a Sorea SA el pagament de l’import resultant de l’aplicació de la clàusula tercera
del pacte segon del conveni signat en data 14 de novembre de 2012 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i Sorea SA, relatiu a la Prima de rendiment de la xarxa d’acord amb les dades
facilitades per l’informe presentat per Sorea en data 30 de gener de 2015 i del que dimana un
import a ingressar de 244.868,543 € més IVA.
El pagament s’haurà d’efectuar dins dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària, a comptar des de la notificació del present acord:
a) Els notificats 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 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.
Lloc : Tresoreria Municipal, carrer Cervantes, 16 Palafrugell de dilluns a dissabtes de 9.00h a
13.30 h.
Formes de pagament : Taló conformat i/o xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament de Palafrugell
o transferència a través d’entitat financera al compte 2100-0050-26-0200189792 .
Segon.- Informar a Sorea SA que s’haurà de procedir a emetre la corresponent factura que
regularitzi la seva retribució d’acord amb la prima de rendiment aprovada en el punt primer del
present acord.
Tercer. Informa a Sorea SA que contra el present acord es poden formular els següents recursos:
RECURSOS: De REPOSICIÓ davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell en
el termini d’un mes comptant des del dia de la notificació. Aquest recurs és preceptiu si després
voleu interposar recurs davant el jutjat de lo CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU de Girona, el qual el
podeu interposar contra la resolució expressa o tàcita de recurs de reposició formulat, dintre dels
següents terminis:
a) Dos mesos, comptats a partir del dia següent de la data de notificació de la resolució expressa
del recurs de reposició.
b) Sis Mesos, comptats a partir del dia següent en que es compleix un mes de la interposició del
recurs de reposició, si no s’ha produït la resolució expressa.
No obstant això podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al vostre dret.
ADVERTÈNCIA: La interposició del recurs no detindrà, en cap cas, l’acció administrativa per a la
cobrança, llevat que l’interessat ho sol·liciti dintre del mateix termini per interposar el recurs. A
aquest efecte serà indispensable dipositar una fiança o un aval solidari de Banc o Caixa d’estalvis
que cobreixi el total del deute tributari o qualsevol altre de les garanties que es preveuen en
l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

Quart,- Iniciar procediment de revisió de l’import corresponent l’aplicació de la clàusula tercera del
pacte segon del conveni signat en data 14 de novembre de 2012 entre l’Ajuntament de Palafrugell
i Sorea SA, relatiu a la Prima de rendiment de la xarxa de 2014 d’acord amb la previsió de l’acord
de Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2015
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 22 de desembre de 2016.
L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa

