Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 01/12/2016
Número: 48/2016
Dia: 01/12/2016
Hora d’inici: 09.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Juli Fernández Iruela
Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
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 Xavier Rocas Gutiérrez
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 01/12/2016 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:
- Ordinària de 24 de novembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
2.1.1 Devolució garantia llicència d'obra major 359/14. Aprovació

Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 21 de novembre de 2016, amb registre
d’entrada número 13313/16, pel senyor BHMV, i retornar la garantia de sis mil euros (6.000.-€)
dipositada en aquest ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 359/14, 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 117/2016
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: EPS
Representat per ALA
Obra: Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: TARONGETA, 84
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 117/2016
Condicions:
- Condicionada a que la porta d’accés a l’habitatge mantingui una separació mínima de 40
cm respecte la finca veïna.
- 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 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 117/2016).
- 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: ALA
Núm Visat: --P.E.M.: 120.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 4.680 €

2.2.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 228A1/2015
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: COMUNITAT MUSULMANA DE PALAFRUGELL
Representat per ARQUITECTURA FERRES MARCO SL

NIF: R1700655B
NIF: B17815655

Obra: Construcció d'un centre de culte (FASE II).
Carrer: C INDUSTRIA, 3
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 228A1/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 14 de novembre de 2017.
Tècnic director de l’obra: JFM
Núm Visat: 2015 401383

2.2.3 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 367/2015
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: MPJ
Representat per OVC
Obra: Construcció d'habitatge unifamiliar i piscina
Carrer: C SELVA, 12
Nucli: TAMARIU
Expedient: 367/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 4 de desembre de 2017
Tècnic director de l’obra: OVC
Núm Visat: 2015400414

2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 99/2016
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: AFC
Obra: Consolidació estructural del forjat sostre de la planta 1a en edifici plurifamiliar entre
mitgeres
Carrer: C CALAU 12 1ER A I B
Nucli: CALELLA
Expedient: 99/2016
Condicions:
- 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 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 99/2016)
- 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.
Tècnic director de l’obra: ASB
Núm Visat: 2016401600
P.E.M.: 18.373,10 €
I.C.I.O. liquidat: 587,94 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 128,61 €

2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 106/2016
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.
NIF: B17689530
Titular: COMERCIAL KMAG MATERIALS SL
Representat per MMP
Obra: Ampliació de Nau Industrial per noves oficines
Carrer: INDUSTRIA, 18-20 CANTONADA TREFI 10
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 106/2016
Condicions:
- Aquesta llicència únicamente autoritza la realització de les obres, pel que caldrà
sol·licitar i obtenir autorització per a la modificació de l’activitat.
- 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.

Tècnic director de l’obra: BVR
Núm Visat: --P.E.M.: 19.200 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 748,8 €

2.2.6 Desistiment de llicència d'obra major. Expedient 222/2015
Acords
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 222/15 corresponent a la
construcció d’un habitatge unifamiliar en testera, al carrer Miquel Vincke i Meyer núm. 27-29 de
Palafrugell, a nom de AIR.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 222/15.
Tercer.- Donar de baixa del Servei de recaptació el rebut núm. 875.760 d'import principal 6.682,54
euros en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de AIR.
3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Projecte d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell, redactat
per Reverendo Ginesta arquitectes associats, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte
de 1.439.910,06 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3.2 Aprovació de la memòria valorada per l'ampliació de l'aula de psicomotricitat del CEIP
Torres Jonama
Acords

Primer.- Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres d’ampliació de l’espai de l’aula de
psicmotricitat- aula polivalent del CEIP Torres Jonama, que es composa de memòria, estudi bàsic
de seguretat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-icinc mil cinc-cents quaranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims ( 25.549,58 euros).
Segon.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament autorització per a la realització de les obres
esmentades en el centre escolar.
3.3 Memòria valorada ampliació tram vorera c. Torres Jonama
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera del carrer Torres
Jonama, 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 73.999,99 euros.
3.4 Memòria valorada substitució canonada d'aigua de ferro i adaptació dos guals vianants
al c. Bruc nord
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i
l’adaptació de dos guals de vianants al carrer Bruc nord, 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 25.773,86 euros.

3.5 Memòria valorada substitució canonada d'aigua de ferro i millora accessibilitat c. Pedró
Petit
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i millora
de l’accessibilitat al carrer Pedró Petit, 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 33.728,25 euros.
3.6 Memòria valorada substitució canonada d'aigua de ferro i millora calçada c. Sant
Sebastià
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua de ferro i la millora
de la calçada al carrer Sant Sebastià, 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 52.555,85 euros.
4. Secretaria
4.1 Canvi de nom de l'Associació Catalana d'afectats de Fibromiàlgia

Acords:
Primer.- Rectificar el punt de l’acord de la Junta de Govern Local de 11 d’octubre de 2012 on
posa “ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA - ACAF”, que quedarà
redactat com segueix:
Núm. NOM ASSOCIACIÓ
132
ASSOCIACIO CATALANA D’AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I
D’ALTRES SSC

5. Contractació
5.1 Adjudicació del contracte del servei aliè de prevenció de riscos laborals
Acords
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa PREVENACTIVA SLU, NIF: B43887629, amb domicili al
carrer Montnegre, 29 b (17006) GIRONA, el contracte del servei aliè de prevenció de riscos
laborals, mitjançant procediment obert, pel preu següent:
Preu del servei de vigilància de la salut, per import de 8.000 euros anuals/IVA exempt.
Preu dels altres serveis inclosos al contracte: 5.785,12 euros anuals, IVA no inclòs.
L’import del 21 % per l’IVA en xifra en 1.214,88 €.
Ofereixen les següents millores sense cost:
1. Realització de 6 estudi/s específics complet/s de l’especialitat d’Ergonomia o
Psicosociologia aplicada al treball, per any, en les àrees o centres/lloc de treball
que fossin aprovats pel comitè de seguretat i salut, amb un màxim de 55
treballadors per estudi.
2. Realització de 4 simulacre/s d’emergència addicionals respecte els requerits com a
mínim en el plec de prescripcions tècniques.
3. Realització de 16 curs/os de formació específica en seguretat i salut, i d’higiene
industrial.
4. Realització de 3 curs/os de formació específica en ergonomia i psicosociologia
aplicada en el treball.
Amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 11 9200 22701 per l’exercici 2017, d’acord amb les
demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou a l’annex, amb una
durada des de l’inici de la prestació del servei amb una durada de 4 anys, prorrogable dos anys
més.

6. Assessoria jurídica
6.1 Conveni a formalitzar entre Ajuntament de Palafrugell i el senyor JGD, Rpt. de Vins i
Licors Grau, SA, per millora vialitat a l'entorn sector Pa 1.22. Palafrugell.
Acords

Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el senyor JGD, que actua en nom i representació
de la societat Vins i Licors Grau, SA i l’Ajuntament de Palafrugell, per a la millora de la vialitat a
l’entorn del sector industrial Pa 1.22, a Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és d’un mes des de la seva formalització.

7. Cultura
7.1 Subvenció al Club Tennis Llafranc per als actes d'agermanament amb Mirepoix 2017
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Club Tennis Llafranc
Objecte: Actes d’agermanament amb
Mirepoix Subvenció sol·licitada: 1.575,20 €
Subvenció concedida: 1.500,00 €
Import a justificar: 1.575,20 €
Percentatge de finançament: 95,23 %
Termini de justificació: 31 de desembre de
2016 Bestreta: Aplicació pressupostària: 10.9240.48903 Subvenció Club Tennis Llafranc Agermanament Mirepoix
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.

7.2 Subvenció anual a la Coral Nit de Juny (2016)
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Coral Nit de Juny
Objecte: funcionament ordinari de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.000 €
Subvenció concedida: 540 €
Import a justificar: 5.540 €
Percentatge de finançament: 9,75 %
Termini de justificació: 31 de març de 2017
Aplicació pressupostària: Subvencions Entitats Culturals 41.3300.48903
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.
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.

7.3 Subvenció anual a l'Associació Cultural i Sardanista (2016)
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
Objecte: funcionament ordinari de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 270 €
Subvenció concedida: 270 €
Import a justificar: 270 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de març de 2017
Aplicació pressupostària: 41.3300.48903 Subvencions Entitats Culturals
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:
15.
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
16.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
17.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
18.
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)

19.
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.
20.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
21.
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 anual Amics Racó Poètic (2016)
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: As. Amics Racó Poètic
Objecte: funcionament ordinari de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 600 €
Subvenció concedida: 540 €
Import a justificar: 1.500 €
Percentatge de finançament: 36 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 41.3300.48903 Subvencions Entitats Culturals
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:
22.
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
23.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
24.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
25.
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)
26.
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.

27.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
28.
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. Educació
8.1 Llista d'alumnat susceptible de rebre l'ajut per a famílies que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides i que és escolaritzat a les escoles bressol municipals
2016-2017.
Acords
Primer.- Aprovar l'atorgament dels següents ajuts, d'acord amb la baremació efectuada per la
Comissió de valoració de les peticions d'ajudes per famílies en situacions econòmiques
desfavorides i infants escolaritzats a les Llars d'Infants municipals, per import total de 11.662,40
euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 34.3200.48100 "Beques Llar d'Infants", d’acord amb el
següent detall:
Escola bressol municipal Els Belluguets
BENEFICIARI

NIF

Nom i cognoms infant

Curs Import

LCB
CME
JBB
CEPM
FAA
JAMC
AM
JEB

41525361B
Y1243049M
43737029E
Y2492460X
41602369S
40529343P
Y2649435X
C877568

YRC
IMR
ABS
EPR
SSA
PMD
GS
GRB

P-1
P-2
P-2
P-0
P-1
P-1
P-1
P-2

ajut
945,60€
630,40€
472,80€
630,40€
945,60€
630,40€
472,80€
630,40€

Llar d’Infants municipal Tomanyí
BENEFICIARI

NIF

Nom i cognoms infant

VL
JCBH

X9647760L
X6397275D

IIF

RHR
ERD
JPP
LG
SZS
SHC

40536780Q
41525525Z
40538828V
X8056881G
41546912B
31698953P

AKBG
TRH
TAR
NPT
AD
ECS
SHC

Curs Import
ajut
P-2 630,40€
P-2
945,60€
P-2 945,60€
P-2 945,60€
P-1 472,80€
P-2 945,60€
P-2 945,60€
P-2
472,80€

Segon.- Desestimar les següents peticions d’ajut atès que superen el barem econòmic establert a
les bases de la convocatòria:

Els Belluguets
Els Belluguets
Els Belluguets
Els Belluguets
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí
Tomanyí

IRC
APP
ATT
MSP
CTC
NBX
JQM
AT
JPM
JSR
JMC
NVA
DUM

Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera barem econòmic
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Supera ingressos
Residència fora del municipi

Tercer.- Compensar mitjançant entrega a compte el pagament de l’ajut aprovat en el punt primer
del present acord amb les quotes mensuals de la taxa pel servei de l’escola bressol municipal
curs 2016/2017 d’acord amb el següent detall:
BENEFICIARI

CORRECTE

quota

quota quota quota quota quota

LCB
CME

desembre gener
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6
157,6

JBB

157,6

VL
JCBH
RHR
ERD
JPP
LG
SZS
SHC

T o t a l

febrer
157,6

març
157,6

abril

maig

compensat
630,40

157,6

157,6

157,6

157,6

945,60

157,6

157,6

157,6

157,6

945,60

157,6
157,6
157,6
157,6

157,6

157,6

157,6

157,6
157,6

157,6
157,6

157,6
157,6

945,60
472,80
945,60
945,60

157,6
157,6
157,6

157,6
157,6

157,6

157,6

472,80
945.60
630,40

CEPM

157,6

157,6

157,6
157,6

157,6
157,6

472,80

157,6

FAA

157,6

157,6
157,6

630,40
157,6

157,6
945.60

157,6

JAMC

157,6
157,6

AM
JEB
TOTAL

157,6
157,6
157,6

157,6
157,6
157,6

157,6
630,40
472,80
157,6

2.521,60 2.521,60 2.521,60 1.891,20

1.103,20 1.103,20

630,40
11.662,40

8.2 Convocatòria de subvenció adreçada als centres educatius d'educació primària i
secundària de Palafrugell per a l'adquisició de material de robòtica per al curs 2016-2017.

Acords
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions adreçada als centres educatius d'educació
primària i secundària de Palafrugell per a l'adquisició de material de robòtica per l’any 2016.
Condicionar l’aprovació d’aquesta convocatòria a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificación pressupostària aprovat inicialmente per acord del Ple de la corporació en sessió
extraordinària de data 17 de novembre de 2016.
Segon. Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l'article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció
És objecte d’aquestes bases específiques definir el conjunt de requisits necessaris per a
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de material de robòtica en els centres educatius públics i
concertats d’educació primària i secundària de Palafrugell per al curs 2016-2017.
L’Ajuntament de Palafrugell destinarà com a màxim 2.000 € per centre educatiu, és a dir, 18.000 €
del pressupost de l’any 2016 per l’adquisició de material de robòtica que corresponen a la partida
33.3200.48912 de subvenció centres escolars ensenyaments de robòtica.
b) Destinataris
Els ajuts que es concedeixen aniran destinats a promoure activitats de robòtica a tots els centres
educatius públics i concertats d’educació primària i secundària de Palafrugell amb l’objectiu de
capacitar i donar eines als alumnes per adquirir competència en aquestes tecnologies. A través
d’aquest mitjà d’aprenentatge es fomenta la innovació i la creativitat.
c) Quantia de les subvencions
OPCIÓ B: Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència no competitiva pel motius que el
nombre de persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats subvencionades
són homogènies en relació a les seves característiques.
En conseqüència, l'import de la subvenció serà de com a màxim 2.000 euros per sol·licitud que
compleixi els requisits d'admissió, és a dir, 18.000 euros del pressupost de l’any 2016 que
corresponen a la partida 33.3200.48912 de Subvenció centres escolars ensenyaments de
robòtica.
e) Criteris de valoració
Els centres educatius hauran de presentar un projecte de robòtica on constin les activitats
relacionades que el centre vol portar a terme durant el curs 2016-2017
f) Despeses subvencionables
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin
inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin al llarg de l'anualitat
corresponent .
Concretament, d’acord amb el que disposa l’article 31 LGS, seran despeses subvencionables les
següents:
Material de robòtica.
g) Termini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 14 de desembre de 2016.

h) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l'article 5 de les bases generals, caldrà presentar els
següents:
Projecte de robòtica del centre.
i) Termini màxim de justificació
Els centres educatius hauran de justificar la despesa realitzada en l’adquisició del material de
robòtica a través del formulari del compte justificatiu que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament
abans del 7 d’abril de 2017.
j) Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de la subvenció serà del 100% de la despesa efectivament
realitzada i que tingui relació amb el projecte presentat.
La documentació justificativa s’haurà de presentar al registre de l’Ajuntament abans d’aquesta
data.
En cap cas es podrà justificar el material de robòtica que sigui objecte de qualsevol altra
subvenció.
k) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s'encarrega a l'Àrea d’Educació.
l) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi
del termini de presentació d'instàncies.

8.3 Conveni de col·laboració i subvenció entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Institut
Frederic Martí Carreras.
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 FREDERIC MARTÍ CARRERAS
OBJECTE: MILLORA DE LA SEGURETAT AL 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.

9. Ipep
9.1 Convocatòria de subvencions per a la promoció d'actuacions en directe de música en
establiments recreatius de Palafrugell per a la celebració del fi de l'any 2016.
Acords
Primer. - Aprovar la convocatòria de subvencions per a la promoció d’actuacions en directe de
música en establiments recreatius del municipi de Palafrugell per a la celebració del fi de l’any
2016.
Segon. - Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció

És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a per a la promoció d’actuacions
en directe de música en establiments recreatius del municipi de Palafrugell per a la celebració del
fi de l’any 2016.
L’activitat subvencionada és la realització d’esdeveniments oberts al públic per a celebrar el final
d’any 2016, realitzats en establiments amb llicència o comunicació d’obertura d’activitats
recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
L’activitat a realitzar s’haurà d’ajustar a les prescripcions de la normativa en matèria d’activitats
recreatives. L’horari de finalització de l’esdeveniment haurà de respectar l’Ordre INT/ 358/2011.
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els establiments que disposin de la corresponent
llicència o hagin realitzat la comunicació prèvia d’activitat recreativa (d’acord amb la Llei 11/2009,
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives) i que
no tinguin cap expedient sancionador en tràmit o bé hagin estat sancionats durant l’any 2016 per
infraccions en matèria d’activitats.
c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel motius que el nombre de
persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats subvencionades són
homogènies en relació a les seves característiques.
En conseqüència, l’import de la subvenció serà de 300 euros per sol·licitud que compleixi els
requisits d’admissió, amb el límit del 50% de la despesa realment executada durant la celebració
de l’esdeveniment subvencionat. En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió
de despesa de l’apartat següent, l’òrgan resolutori podrà optar entre prorratejar l’import total a
parts iguals entre tots els sol·licitants o bé assignar l’import establert a les sol·licituds per ordre
cronològic fins esgotar el límit establert.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicació pressupostària
2016: 32.3380.47000 "Subvencions per organització festa cap d'any" fins a un límit de 2.100
euros.
e) Despeses subvencionables
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin
inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin al llarg de l'anualitat
corresponent.
A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat
promocional subvencionada que origina la despesa i aquest hagi estat efectivament pagada pel
beneficiari amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de pagament .
2. Concretament, d'acord amb el que estipula l'article 31 LGS, seran despeses subvencionables:
a) La contractació de grups de música en viu.
b ) La contractació d’equips de llum i so.
c) Despeses generades en infraestructures per a l'acondicionament de l'espai (carpes i/o aparells
de climatització).
d) La contractació de personal per a la seguretat dins l'espai.
e) Despeses de comunicació i publicitat.
e) L'IVA i els impostos indirectes quan no siguin susceptibles de recuperació o compensació .
No es poden imputar despeses indirectes.

g) Termini de presentació de sol.licituds
Serà el dia 19 de desembre de 2016.
h) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l’article 5 de les bases generals, caldrà presentar els
següents:
Pressupost de l’actuació.
Artistes musicals que actuaran.
Comunicació de realització de l’activitat d’actuació en directe d’acord amb l’article 124 del
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
i) Termini màxim de justificació
La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el dia 31 de març de
2017.
j) Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de les actuacions serà del 50% del cost total de l’activitat.
k) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’IPEP.
l) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 1 mes des de la fi del
termini de presentació d’instàncies.
m) Possibilitat d’atorgament de bestretes
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi justificat.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, al BOP de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Quart.- Condicionar l’adjudicació de les subvencions a l’aprovació definitiva i publicació de la
modificació de pressupostària corresponent.
10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions
10.1.1 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
13091

Núm.DNI
Pòlissa
4468495

Titular

Import

BG, P

44,64€
44,64€

13350
13238
13380
13377

4456884
4469859
4455756
4453950

CS, A
GB, D
OF, JM
RR, JV

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.

10.1.2 Aprovació bonificacions IVTM motocicletes antigues a nom Sr. JMCG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar les bonificacions en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de
les motocicletes matrícules: GI- 064065-, GI-8404-S, CS-77111-C, B-133988-, B-4715-A, B-9815BH, B-539021-, A- 9020-M, reuneixen els requisits per a les bonificacions, a nom del senyor
JMCG amb efectes de l’any 2016 i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JMCB, tal com es detalla
seguidament:
Exercici

Número rebut

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

813557
813551
813556
813550
813554
813552
813555
813553

Concepte

IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
Total a retornar

Matrícula
GI-064065GI-8404-S
CS-77111-C
B-133988B-4715-A
B-9815-BH
B-539021A-9020-M

Import
Principal
14,49€
28,99€
14,49€
8,46€
14,49€
28,99€
14,49€
14,49€
138,89€

Recàrrec
0,72€
1,45€
0,72€
0,42€
0,72€
1,45€
0,72€
0,72€
6,92€

Total a
retornar
15,21€
30,44€
15,21€
8,88€
15,21€
30,44€
15,21€
15,21€
145,81€

Tercer.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari de la
persona interessada.
10.1.3 Aprovació d'ingressos indeguts IVTM a nom Sr. GVC. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a del senyor GVC, prèvia presentació dels
rebuts pagats relacionats a continuació:
Any
2015
2016

Número rebut
755942
826488

Matrícula
-7089-FZM
-7089-FZM

Total ................

Import pagat Import correcte
80,90€
65,21€
80,90€
65,21€
161,80€
130,42€

Import a retornar
15,69€
15,69€
31,38€

Segon- Modificar el padró corresponent.

10.1.4 Aprovació d'ingressos indeguts per baixa activitat a nom Jodofi SL. Estimació

Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat JODOFI S.L. amb N.I.F.
B17212200, tal com segueix a continuació:
ANY
2016

NÚM. REBUT QUOTA MUNICIPAL
877729
322,16€

RECÀRREC PROVINCIAL
74,34€

TOTAL
396,50€

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

10.1.5 Aprovació exempció IVTM per minusvalidesa a nom Sra. TPR. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula matrícula -5100-BTN, a nom de la senyora TPR amb efectes de l’any 2016 i
posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora TPR, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Número rebut
822644

Matrícula
-5100-BTN

Import a retornar
61,95€

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

10.1.6 Aprovació varis concepte IVTM per minusvalidesa. Estimació exp. número 8/16
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2017 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
N ú m e r o DNI
registre
13107
13228

Titular

Matrícula

CS, J
K, ES

-7532-GRL
-9960-BZB

Segon.- Modificar el padró corresponent.

10.1.7 Aprovació varis concepte IVTM per motocicletes històriques a nom Sr. JMCG
Acords

Primer.- Aprovar les bonificacions en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de
les motocicletes matrícules: Z-2411-F, GI-1766-X i B-599548, reuneixen els requisits per a les
bonificacions, a nom del senyor JMCG amb efectes de l’any 2017 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

10.1.8 Maxyval Inversion SL, compensació factura amb deutes pendents en concepte
d'Impost sobre béns immobles dels exercicis 2014 a 2016.
Acords
Primer,- Reposar en voluntària el rebut 871917 corresponent a l’Impost sobre béns immobles de
l’any 2014.
Segon.- Compensar el crèdit d’import 2.720,36 euros corresponent a la factura núm. 153 a favor
de Maxyval Inversion SL amb els deutes pendents en concepte d’Impost sobre béns immobles,
d’acord amb el següent detall:
Exercici

Núm. rebut

Import

2014

871917

2.431,21

2015

871214

144,57

2016

872645

144,57

Total deute

2.720,36

Total crèdit (ADO
220160016878)

2.720,36

10.1.9 Reclamació AAA. Estimació nova liquidació aigua 2016/03 per fuita
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4470373
PERÍODE
2016/03

CONSUM REAL
3.773,11

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4470373
PERÍODE
2016/03

NOVA FACTURA
1.112,02

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per un import total de 1.112,02 euros, s’haurà
de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de
la notificació del present acord:

a) Si la notificació es realitza 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) Si la notificació es realitza entre el 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.

10.1.10 Reclamació APF. Estimació Devolució i nova liquidació aigua peíodes 2016/02 i
2016/03 per fuita
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4466664
PERÍODE
2016/02

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.352,09

NOVA LIQUIDACIÓ
807,29

DIFERÈNCIA
A RETORNAR
551,73

Segon.- Aprovar la devolució per import de 551,73 euros.
Tercer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4466664
PERÍODE
2016/03

CONSUM REAL
4.716,78

Quart.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4466664
PERÍODE
2016/03

NOVA FACTURA
A INGRESSAR
1.920,59

Cinquè.- Aprovar la compensació entre la diferència a retornar de 551,73 i la diferència a
ingressar de 1.920,59 que figura als apartat anteriors, resultant un import a ingressar de 1.368,86
euros que s’haurà d’ingressar a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents
terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza 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) Si la notificació es realitza entre el 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.

10.1.11 Reclamació Centre de Jardineria Palafrugell baixa rebuts escombraries industrial
estimar
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 867.223, en concepte de Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans de l’immoble situat en el Paratge Santa
Margarida, núm. 14, a nom de la societat Centre de Jardineria Palafrugell, SL, corresponent a
l’any 2016.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat Eco Ermedas SL amb NIF B55229231,
tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa:
ANY CONCEPTE
IMPORT
Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans - Article 12è . Quota tributària –
Paratge Santa Margarida núm. 4 - 3.1 Comerços al detall de tot tipus que no
es dediquin a la venda d’aliments o begudes – Centre Jardineria “Manel
Montes”
2016 4 puntsx58,48=233,92 .
233,92 €
Tercer.- Informar a l’interessat que per tal de meritar com a local vuit, serà necessari que es
presenti baixa de la llicencia d’activitats, per part del senyor Manel Montes Pintor o bé per una
persona autoritzada per aquest, per sol·licitar aquest tràmit.

10.1.12 Reclamació JLB. Devolució noves liquidacions aigua 2016/01 i 2016/02 per fuita.
Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, corresponent al període 2016/01 i 2016/02 amb el consum correcte
d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4460717
PERÍODE

CONSUM
FACTURAT I PAGAT

NOVA
LIQUIDACIÓ

2016/01
270,91
2016/02
564,60
TOTAL
835,51
Segon.- Aprovar la devolució per import de 467,97 euros,
corrent de l’ interessat.

10.2. Retecork aprovar la concessió de subvenció

DIFERÈNCIA
A RETORNAR

148,27
122,64
219,27
345,33
367,54
467,97
els quals seran ingressats en el compte

Acords
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT
OBJECTE
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA
IMPORT A JUSTIFICAR
PERCENTATGE MÀXIM FINANÇAMENT
TERMINI JUSTIFICACIÓ
APLICACIÓ PRESSUPOST

RETECORK XARXA EUROPEA DE
TERRITORIS SURERS
projectes “From Bark to Bottle” i “Cork
Touring”
5.000 €
5.000 €
5.000 €
100% del dèficit de l’activitat
31/12/16
32.4300.48901

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€
g) 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.
11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Relació O/2016/101 JG:01/12/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords

Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/101
per un import total de 255.401,75 euros.
Aplicació
2016 72 1700 62200

2016 71 1610 22101

2016 71 1610 22699

2016 51 3120 48908

TOTAL

Import
Text lliure
6.822,89 AMITEC AUTOMATISMES SL. INSTAL.LACIO
EMISSORS BAIX CONSUM VIVIENDA C. AMPLE
104 (SG)
10.670,76 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL C2,
CANON DE L'AIGUA D'US ABASTAMENT 3r
TRIMESTRE 2016
9.908,10 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL A,
DECLARACIO FACTURACIÓ NETA MES
D'OCTUBRE 2016
228.000,00 FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN.
GESTIO RESIDENCIA GERIATRICA 4t.
TRIMESTRE 2016
255.401,75

11.2 Propostes de despesa.- Aprovació.- JGL 01.12.2016
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

Text lliure

220160017919 2016 71 1500 62300

FUNDICION DUCTIL FABREGAS SA.
SUBMINISTRAMENT DE MARCS I TAPES
2.537,37 (AS)

220160017920 2016 71 1532 21000

INDUSTRIAL BREINCO SA.
SUBMINISTRAMENT DE LLAMBORDES
2.960,51 PEL CARRER JOAQUIM MIR (AS)

220160017921 2016 71 1532 61902

LACROIX SEÑALIZACION SA.
SUBMINISTRAMENT DE MIRALLS I
4.310,63 BALISSES (AS)

220160017922 2016 21 1500 68201

CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS
ANEMCO SL. CONSTRUCCIO COBERTA C/
35.048,27 AMPLE 9 (UR)

220160017923 2016 71 1640 62201

CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL.
TREBALLS DE MILLORA DE LES VORERES
3.418,25 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (AS)

220160017924 2016 21 1510 64000

GEOSERVEI PROJECTES I GESTIO
AMBIENTAL SL. REVISIO I ACTUALITZACIO
DOCUMENTACIO PLA ESPECIAL PEU 2
3.544,09 FAÇANA SUD (UR)

220160018032 2016 21 1610 62302

PERE GIRALT SAGRERA SA.
SUBSTITUCIO D’AIGUA POTABLE CAMI DE
RONDA DE TAMARIU A CALA PEDROSA
36.169,17 (UR)

220160018440 2016 33 3200 61900
220160018441 2016 11 9200 22100
TOTAL RELACIO

ISALGUE BALDELLOU GUILLEM.
REDACCIO PROJECTE EXECUTIU
AMPLIACIO SALA PSICOMOTROCITAT
1.149,50 ESCOLA TORRES JONAMA (SG)
LLOGATER SL. LLOGUER MAQUINARIA
5.365,14 PER A LA PISTA DE GEL NADAL 2016 (CU)
94.502,93

12. Assumptes urgents
12.1 Recursos Humans
12.1.1 Hores extres personal Pla de Barris (redacció EDUSI 2016)
Acords
Aprovar les hores extra de personal de l'Àrea de Pla de Barris per a la Redacció del Projecte de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat per a la presentació de la sol·licitud de subvenció
en el marc de l'Ordre HAP/1610/2015, de 6 d’octubre, d’acord amb el següent detall:
Treballador/a
UDE (A2)

Àrea
Pla de Barris

H.Extra normal
100

Import/hora
18,03 €

Cost econòmic
1803,00€

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

