Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 22/12/2016
Número: 51/2016
Dia: 22/12/2016
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
Regidor Senyor Xavier Rocas Gutiérrez
Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
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
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 22/12/2016 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 15 de desembre de 2016
2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Llicències d’ obres majors

2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 140/2016
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: ESTRUCTURES ULTRA SA
NIF: A17023839
Representat per PAR
Obra: Instal·lació d'una grua torre
Carrer: C ERMITA CORBERA, 20-22
Nucli: CALELLA
Expedient: 140/2016
Condicions:
- Condicionada a presentar còpia de ka declaració responsable prèvia a la posada en
servei presentada a l’òrgan competent de l’administració de la Generalitat en matèria de seguretat
industrial.
Tècnic director de l’obra: JFA
Núm Visat: 002904 - 20-10-2016
P.E.M.: 1.200 €
I.C.I.O. liquidat: 46,8 €
2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 60A1/2016
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: INVERSIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS SL-INPAFINSA
NIF: B58163411
Representat per TPT
Obra: Modificació de projecte per 2 Edificis Plurifamiliars aïllats amb piscina en els àmbits A i B
del PMU 4.8b A
Carrer: C CHOPITEA, 19
Nucli: CALELLA
Expedient: 60A1/2016
Condicions:
- Es mantenen les mateixes condicions de la llicència inicial aprovada en data 6
d’octubre de 2016.
Tècnic director de l’obra: MLF i RSS
Núm Visat: --2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 108/2016
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: RECADISA 12 SL
NIF: B55127385
Representat per ASM
Obra: Rehabilitació i reforma de la façana d'un local comercial
Carrer: C LES VOLTES, 2
Nucli: CALELLA
Expedient: 108/2016
Condicions:

- Condicionada a donar a l’informe favorable dels Serveis Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 2 de desembre de 2016, el qual condiciona a que
[
“ no s’abaixi l’ampit de les dues obertures centrals (segona i tercera des de la cantonada de
l’edifici) i es mantingui anivellat amb el de l’obertura de l’esquerra, ja que això dona a la façana
una major proporció de buit sobre ple i altera la seva composició
- 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.
- 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: ALA
Núm Visat: --P.E.M.: 22.400 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 873,6€
2.1.4 Llicència d'obres majors expedient 130/2016
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: CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO SL
NIF: B17284225
Obra: Instal·lació per una grúa torre
Carrer: C ILLA NEGRA, 3
Nucli: TAMARIU
Expedient: 130/2016
Condicions:
- Condicionada a presentar còpia de la declaració responsable prèvia a la posada en
servei presentada a l’òrgan competent de l’administració de la Generalitat en matèria de seguretat
industrial.
- Condicionada a presentar còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
Tècnic director de l’obra: FTG
Núm Visat: 002816 - 10/10/2016
P.E.M.: 2.400 €
I.C.I.O. liquidat: 93,6 €
3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Pla de seguretat i salut per a les obres de millora urbana del carrer Quatre Cases, a
Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de millora urbana del carrer Quatre
Cases, a Palafrugell.

4. Serveis municipals
4.1 Encàrrec de reforç puntual del servei de recollida de residus pel 2017
Acords

Primer.- Aprovar l’encàrrec de reforç puntual del servei de recollida de residus pel 2017 a
URBASER, S.A., amb un import de 26.411,08 €.
Segon.- El reforç puntual del servei inclourà el següent:
1) Serveis puntuals de recollida de cartró domèstic durant la temporada especial i alta (d’abril
a setembre):
Reforç 12 recollides cartró vila temporada alta.
Reforç 26 recollides cartró platges temporada alta.
Reforç 39 dies recollides cartró platges i vila temporada especial.
2) Serveis puntuals de recollida de vidre domèstic durant la temporada especial i alta (d’abril
a setembre):
Reforç 5 recollides vidre vila temporada alta
Reforç 18 recollides vidre platges temporada alta
Reforç 21 recollides vidre vila temporada especial
Reforç 35 recollides vidre platges temporada especial
3) Serveis puntuals de recollida d’envasos domèstics durant la temporada especial i alta
(d’abril a setembre)
Reforç de 15 minuts per recollida d’envasos vila temporada alta
Reforç de 1 hora per recollida d’envasos platges temporada alta
Reforç de 15 minuts per recollida d’envasos vila temporada especial
Reforç de 45 minuts per recollida d’envasos platges temporada especial.
4) 9 serveis puntuals de recollida comercial de vidre durant els dilluns de juliol i agost a les
platges.
5) 24 serveis puntuals de recollida comercial de cartró durant els dijous de la temporada
baixa a la vila.

5. Contractació
5.1 Inici del procediment obert, del servei d'agents cívics a l'espai públic del municipi de
Palafrugell, 2017-2020
Acords:
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei d’agents cívics a l’espai públic del
municipio, 2017-2020, amb valor estimat del contracte de 549.999,10 € Iva Inclòs (454.544,71
euros, sense IVA, l’import del l’IVA es xifra en 95.454,38 euros, corresponent al 21% sobre la
base imposable), per un total de 4 anys, prorrogable dos anys més fins a un màxim de sis, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 10925022706. El pressupost del primer any del contracte és de
50.000 euros, IVA inclòs.
L’import total d’aquest contracte no es defineix amb exactitud, sinó que té caràcter estimatiu,
perquè la dedicació del personal adscrit al servei estarà subordinada a les necessitats de
l’Ajuntament i disponibilitat pressupostària, i podran experimentar disminucions o increments en
funció de d’aquestes, tal com així s’ha previst a la clàusula modificacions del contracte.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa corresponent.

Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP, per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 152.4 del TRLCSP (únicament en el cas que el plec de clàusules administratives
particulars hagi fet aquesta previsió), procedir a realitzar la classificació de les propostes
presentades i admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò
que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei.
Cinquè.- La tramitació d’aquest expedient es fa de forma anticipada per tal que es pugui adjudicar
durant l’any 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent d’aquell any.

5.2 Adjudicació de la contractació de les obres de reposició de l'enllumenat de Palafrugell,
fase XI
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de l’empresa ICA 2-1980 SL, pels motius que s’han
indicat a la relació de fets d’aquest acord.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Etra Bonal SA, amb domicili a el contracte al carrer Mercuri
30-32 (08940) Cornellà de Llobregat, mitjançant procediment obert, pel preu de 49.193,03 euros
IVA exclòs (tipus aplicable del 21%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1650 61904,
d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als
dos annexes d’aquest acord.

5.3 Adjudicació de les obres per a la substitució de la xarxa d'aigua potable del c.Marçal de
la Trinxeria i tram c.Bailen
Acords
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Aglomerats Girona SA el contracte de les obres de
substitució de la xarxa d’aigua potable del carrer Marçal de la Trinxeria i d’un tram del carrer
Bailen a Palafrugell, per mitjà de procediment obert, pel preu 78.492,93 € IVA inclòs (64.870,19 €
més 13.622,74€ d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.1610.2303 de l’exercici 2016,
en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Segon. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

5.4 Devolució fiança, obres de millores de jardineria, de l'entorn capella del cementiri
municipal
Acords
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.391,72,- 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.

6. Benestar social
6.1 Subvenció i conveni 2016 Centre de Distribució d'Aliments
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Càritas Diocesana
Objecte: Impulsar el projecte Centre de Distribució d’Aliments de Palafrugell, la finalitat del qual és
oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant
l’actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desfavorida, consolidant
el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i supralocals i implicant i
capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en
la qual troben.
Subvenció sol·licitada: 30.000,00€
Subvenció concedida: 30.000,00€
Import a justificar: 30.000,00€
Percentatge de finançament: 100%
Bestreta: 50%, de l’import total, a la signatura del conveni.
El 50% restant es pagarà una vegada l’entitat hagi presentat el compte justificatiu i aquest hagi
estat validat per part de l’Ajuntament.
Per fer efectiu el pagament de la bestreta, l’entitat haurà d’haver presentat la justificació del
conveni de l’any anterior i haver signat el conveni de l’any en curs per al qual es sol·licita la
bestreta.
Termini de justificació: 28.02.2017
Aplicació pressupostària: 52 2310 48902
Entitat: Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola
Objecte: Impulsar el projecte Centre de Distribució d’Aliments de Palafrugell, la finalitat del qual és
oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant
l’actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desfavorida, consolidant
el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i supralocals i implicant i
capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en
la qual troben.
Subvenció sol·licitada: 8.333,33€
Subvenció concedida: 5.000,00€ Import
a justificar: 8.333,33€ Percentatge de
finançament: 60% Termini de
justificació: 28.02.2017 Aplicació
pressupostària: 52 2310 48902
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
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.

6.2 Concurs: "Escriu la teva cançó per la Igualtat". Bases 2017
Acords
Primer,- Aprovar les bases del concurs “Escriu la teva cançó”.

6.3 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per al Servei
d'Atenció Psicològica, any 2016
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l'Ajuntament de Palafrugell, per al Servei d’Atenció Psicològica de l’Àrea d’atenció a la Família, del
CCBE, a l’Equip Bàsic de Serveis Socials de Palafrugell, durant tot l’any 2016.
Aquest conveni comporta un compromís de despesa per part de l’Ajuntament de Palafrugell per
import de 50.000 euros/any, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52 2310 22609 de l’any 2016.
La durada d'aquest conveni és de 12 mesos, amb efectes des de l’1 de gener de 2016;
prorrogable un any més, sempre i quan cap de les parts en sol·liciti la seva resolució.

7. Educació
7.1 Concessió subvenció robòtica curs 2016-2017.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Barceló i Matas
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Escola Pi Verd
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Escola Carrilet
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Escola Torres Jonama
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Escola Vedruna
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Escola Sant Jordi
Objecte: Subvenció material de robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Institut Baix Empordà
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Institut Frederic Martí Carreras
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
Entitat: Centre Prats de la Carrera
Objecte: Subvenció material de robòtica
Subvenció sol·licitada: 2.000€
Subvenció concedida:2.000€
Import a justificar:2.000€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 7 d’abril de 2017.
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:
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin
inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin al llarg del curs
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 aquesta 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
les següents:
Material de robòtica.
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. La data màxima per presentar la justificació de la
subvenció serà el 7 d’abril de 2017.

7.2 Preus públics del 2n quadrimestre dels mòduls formatius per a adults programats per al
curs 2016-2017.

Acords
Primer.- Aprovar la modificació / establiment dels següents preus públics que seran vigents fins a
la seva modificació expressa:
Curs

Preu

Taller d’escriptures
autobiogràfiques

72.00€

Alumnes Ingressos

Cost

Saldo

10

720.00€

720.00€

0€

Final de cicle. La confecció del
llibre de poemes

48.00€

10

480.00€

480.00€

0€

Tallers de creació artística de
curta durada

10.00€

10

100.00€

100.00€

0€

7.3 Subvenció directa extraordinària a la Fundació Josep Pallach.
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.
8. Joventut
8.1 Hores Extraordinàries a la Benvinguda del Primer Sol de l'Any
Acords
Primera. Aprovar la realització d’hores extraordinàries pel personal de l’Àrea de Joventut per un
import de 211,45 €
Segona. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
l’execució d’aquest acord.
8.2 Benvinguda al primer sol de l'any al Far de Sant Sebastià, 1 de gener de 2017
Acords
Primer: aprovar la contractació de:
ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE
NIF G17734948
per a l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2017a les 07.00
h 1.950,00 €, exempts d’IVA
Impremta Palafrugell
NIF B17048182
per a la impressió de la publicitat i
diplomes 326,70 €, IVA inclòs
Creu Roja Palafrugell
NIF Q28660001G
per a la cobertura del servei d’ambulància l’1 de gener de 2017, de 7.00 a 10.00
h 153,14 €, IVA inclòs

Segon: la present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22701.

9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Reclamació JR aprovar devolució d'ingressos indeguts duplicats
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora RN, J, per un import
de---------282,89 Euros, en concepte de Taxa de recollida d’escombraries locals comercials,
corresponent al rebut 868.065
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.

9.1.2 Reclamació Junta de Compensació Polígon 2 Gregal procediment cobrament fase
executiva desestimar
Acords

Primer.- Desestimar la sol·licituds presentades per la Junta de Compensació Pol. 2 Grup
Gregal relatives a la incoació del procediment de cobrament en fase executiva contra els titulars
de les parcel·les 2, 19, 35, 45, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 09 i 10, respectivament, per la
falta de pagament de les despeses d’urbanització del sector en base a les incidències detectades
que impedeixen que es pugui iniciar el procediment de constrenyiment per impagament.

9.1.3 Reclamacións Herminia Oller aprovar nova liquidacció Taxa recollida d'escombraries
Acords
Primer.- Aprovar la liquidació a nom de la senyora HOR, en concepte de taxa per recollida
d’escombraries pels 7 apartaments que no consten regularitzats a efectes de la taxa de recollida
d’escombraries pels exercicis 2013 a 2016 per un import total de 4.166,40 euros.
Segon.- Notificar a Sorea per tal que actualitzi les dades de la pòlissa 4458874 imputant de
manera correcta els 15 apartaments existents.
Tercer.- Informar a la senyora HOR que d’acord amb la disposició addicional segona del
Reglament de l’aigua, disposa d’un mes per tramitar el canvi de titularitat a les oficines de Sorea
carrer Rajola núm. 53 de Palafrugell, de l’abonament amb núm. de pòlissa 4458874, en cas
contrari s’adverteix que la falta de compliment pot ser motiu d’aplicació de sancions en el termes
contemplats en el Reglament del Servei.
9.1.4 Anul.lació i aprovació nova liquidació concepte Assistència llar d'infants Tomanyí a
nom Sra IJJ
Acords

Primer.- Donar de baixa els rebuts pendents a nom de la senyora IJJ, tal com segueix a
continuació:
Exercici
Mensualitat novembre 2016

Número rebut
879467

Concepte
Taxa Llar Infants

Import
952,80€

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora IJJ en concepte de la Taxa per
Assistència Llar d’infants Tomanyí, corresponent a la mensualitat desembre desemesbre de
l’exercici 2016, per import de 271,30€, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

9.1.5 Aprovació aplicació quota reduïda varis concepte taxa recollida escombraries per ús
deixalleria. Exp. 17/16
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
13782
13727
13815
13726
13580
13745

Núm.DNI
Pòlissa
4473062
4466818
4474698
4472429
4457436
4456315

Titular

Import

MBM
NFC
MPMG
MMG
MTMP
AVP

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.

9.1.6 Aprovació bonificació IVTM vehicle elèctric a nom Sra. CFP. Estimació
Acords
Primer. Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula 6898-JVF, a nom de la senyora CFP amb efectes l’any 2016 i següents.
Segon. Modificar el padró corresponent.

9.1.7 Aprovació exempció per minusvalidesa a nom Sra.MTSH. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -9022-JJL, a nom de la senyora MTSH amb efectes de l’any 2017 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

9.1.8 Invalidació comptes bancaris Llar d'infants desembre 2016
Acords
Primer.- Declarar expressament la invalidesa de les domiciliacions bancàries següents.
NOM SUBJECTE PASSIU
FGF
MRT

CONCEPTE
Llar d’Infants
Llar d’Infants

ENTITAT FINANCERA
Caixabank, of. 0545
Caixabank, of. 0545

Segon.- Posar en coneixement de les persones interessades que a partir del mes de gener de
2017 el deute pel concepte de Llar d’Infants serà notificat de forma fefaent, i a partir d’aquest
moment el pagament l’haurà de realitzar en el lloc, termini i forma senyalat en aquest document.

9.1.9 Modificació acord JGL 25/08/2016: DRS
Acords
Primer.- Deixar sense efecte la devolució aprovada per la Junta de Govern Local en data
25/08/16, de l’ingrés duplicat a nom del senyor BDH, per no correspondre.
Segon.- Deixar sense efecte el cobrament duplicat a nom del senyor BDH de data 06 de juny de
2016.
Tercer.- Aplicar l’import de 68,47 Euros al pagament del rebut núm. 823589 a nom de la senyora
DRS.
9.1.10 RGC, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles
de l'exercici 2016. Rectificació d'ofici.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles
de l’exercici 2016, a nom del senyor GC, per un import total de 286,40 euros, d’acord amb el
següent detall:
Ref. cadastral
4982210EG1348S
4982210EG1348S

Any
2016
2016

N.rebut / fracció
837200 / 1
837200 / 2
Total devolució

Import
143,20
143,20
286,40

Segon.- Informar al senyor GC que l’import total de la devolució s’ingressarà al mateix compte
corrent on es va fer el càrrec.
Tercer. - Generar una nova liquidació per a l’exercici 2016 (núm. 879651) a nom de la titular
actual, la senyora RFM, pel mateix concepte i import, que no s’haurà de fer efectiva fins a la
seva notificació expressa.

9.1.11 Reclamacións El Poste Nou SL reposar en voluntària i aprovar devolució
d'ingressos indeguts
Acords
Primer.- Reposar en voluntària el rebut en concepte d’IBI núm. 848005 fracció 2a a nom de El
Poste Nou SL.
Segon.- Aprovar la compensació a nom de el Poste Nou, SL, amb Nif núm. B55183750, segons detall següent:

Rebut
838.005/02
858.093

Concepte

Principal
IBI
3.225,70
GUALS
111,20
Total deute a Compensar
Total Indemnització.........
Total a Pagar ..................

Recàrrec
5,56

Total
3.225,70
116,76
3.342,46
3.448,48
106,02

Tercer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de recàrrec de constrenyiment
corresponent al rebut 838.005 d’import 11,14 euros.

9.2 Aprovació liquidacions concepte IAE corresponents al tercer trimestre any 2016
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016, pels següents imports:
EXERCICI 2016
Tercer trimestre

Q. MUNICIPAL
848,88€

R. PROVINCIAL
195,90€

DEUTE TRIBUTARI
1.044,78€

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades liquidacions al servei
de recaptació.
9.3 Conveni de col·laboració entre Ajuntament i JES per actuacions de primeres
necessitats de famílies de Palafrugell
Acords
Primer. - Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor JES.

10. Comptabilitat i pressupost
10.1 Relació O/2016/109 JG:22/12/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/109
per un import total de 1.385.061,46 euros.
Aplicació
2016 71 1610 22699

Import
Text lliure
1.040.679,49 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL A1
FACTURACIO NETA CANON AIGUA
SANEJAMENT MES DE NOVEMBRE 2016

2016 34 3230 22001

2016 71 1500 62300
2016 71 1500 62300
2016 71 1630 22710
2016 33 3200 22601
2016 71 1650 21000

2016 11 9200 22100

2016 32 4300 22100
2016 33 3230 22100

2016 33 3230 22110

2016 33 3230 22121

26.221,50 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEI
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS
BELLUGUETS NOVEMBRE 2016 (ED)
15.728,79 HAPPYLUDIC. SUMINISTRA I INSTAL.LACIO
JOCS INFANTILS PARC BOBILA NOVA (AS)
6.829,54 HAPPYLUDIC SL. PAVIMENT CAUTXO PARC
INFANTIL CAN BECH (AS)
114.178,57 URBASER SA. NETEJA VIARIA NOVEMBRE 2016
(AS)
6.133,88 SUARA SERVEIS SCCL SERVEI DINAMITZACIO
UEC NOVEMBRE 2016 (ED)
26.376,16 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI DE
CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
NOVEMBRE 2016 (AS)
52.096,96 TOTAL ENDES NOVEMBRE
5.183,29 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
265,25 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
182,75 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
1.311,48 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
1.144,38 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)

2016 34 3230 22100
2016 46 3340 22100
2016 71 1650 22100
2016 33 3230 22110

2016 11 9200 22100
2016 33 3230 22100
2016 71 1650 22100
2016 73 4312 21200

2016 21 1532 61913
2016 33 3200 22605
2016 46 3340 22614
2016 71 1710 21000
2016 21 1510 64000

TOTAL

561,24 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
1.196,67 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
41.329,75 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
922,15 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
CALEFACCIO ELECTRICA EDIFICIS I
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2016 (SG)
9.624,07 TOTAL ENDESA NOVEMBRE
2.042,13 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
NOVEMBRE 2016 (SG)
503,02 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
NOVEMBRE 2016 (SG)
6.626,92 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
NOVEMBRE 2016 (SG)
452,00 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC PUBLIC I DEPENDENCIES VARIES
NOVEMBRE 2016 (SG)
19.470,42 XAVIER ALSINA SA. PROJECTE DE MILLORA
URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE LLAFRANC
(FASE I). PER TREBALLS REALITZATS (UR)
8.476,78 AJUNTAMENT DE PALAMOS. CONVENI PTT
2015/2016 2N PAGAMENT ANUALITAT 2016.
ACORD JGL 26/11/15 (ED)
6.050,00 BITO PRODUCCIONS SL CONTRACTACIO DOS
ESPECTACLES TEMPORADA ALTA 2016 (CU)
42.426,30 CESPA JARDINERIA SL. SERVEI MANTENIMENT
I CONSERVACIO JARDINERIA MUNICIPAL
NOVEMBRE 2016 (AS)
10.769,00 ESTUDI RAMON FOLCH ASSOCIATS SL.
REDACCIO ESTUDI IMPACTE I INTEGRACIO
PAISATGISTICA CAMI RONDA DEL GOLFET (UR)
1.385.061,46

10.2 Afectació ingressos monetarització aprofitament mig a inversions
Acords
Primer.- Anul·lar la retenció de crèdit per ingressos obtingut per monetarització aprofitament mig
que consta a les següents aplicacions:
Ingressos obtinguts monetarització

Codi

Aplicació

Inversió
61,3370,63200 Genís

aprofitament mig
diferència valor adjudicació finca
Can pintor Joan Serra núm. 8 PMU 4.8
Chopitea

Import
68.823,27 €

11. Assumptes urgents
11.1 Comptabilitat i pressupost
11.1.1 Propostes de despea.- Aprovació.- Y/2016/51 Y/2016/52. JGL 22.12.2016
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

220160019228 2016 10 9120 22601
220160019229 2016 10 9120 22601
220160019230 2016 11 9200 22704

Import

Text lliure
ARTS I METALLS CARMANIU SC. PLACA ACER
CORTEN CARRIL AQUATIC DE PALAFRUGELL
1.633,50 (PR)
SARFA SL. BUS PALAFRUGELL- ARRONIZ2.150,01 PALAFRUGELL (PR)
1.016,40 GONBER EVENTS SL. VIGILANT A
L'AJUNTAMENT I EDUCACIO OCTUBRE 2016

(SG)

220160019231 2016 11 9200 22707
220160019232 2016 41 3300 22613
220160019233 2016 72 1621 62500
220160019233 2016 72 1700 62301

220160019234 2016 11 9200 22702
220160019235 2016 61 3370 22617
220160019236 2016 21 1500 61905
220160019237 2016 33 3200 22708
220160019238 2016 33 3230 21200
220160019239 2016 71 1650 61900
TOTAL RELACIO

CREU ROJA. CURS ASSISTENCIA SANITARIA
1.920,00 NIVELL 1 (SG)
FUNDACION PRIVADA VILA CASAS.
8.000,00 DESPESES CONVENI 2016. BECARIS (CU)
5.000,00 URBASER SA. COMPRA CONTENIDORS (AS)
2.262,32 URBASER SA. COMPRA CONTENIDORS (AS)
MATAS BALAGUER JOSEP. TREBALLS
ASSESSORAMENT I MANTENIMENT EN
MATERIA DE PROTECCIO DE DADES 2N
1.941,58 SEMESTRE 2016 (SG)
SDAD GRAL AUTORS I EDITORS. LIQUIDACIO
1.415,87 SGAE FESTA A LA NIT 2016 (JO)
SERRALLERIA GICH SL. FORMACIO
PROTECCIO MITJERA ENTRE ESTACIO BUS I
2.250,60 EDIFICACIO VEÏNA (UR)
ASSOCIACIO MUSICAL ZEBRASS. ACTUACIO
DIA INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES
1.300,00 (ED)
SEITEC SL. LLAR INFANTS BELLUGUETS.
SUBSTITUCIÓ ACUMULADOR AIGUA
2.843,79 REBENTAT (AS)
SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGES SA.
OBRES DE REPOSICIO ENLLUMENAT PUBLIC
16.335,00 FASE XII (AS)
48.069,07

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

Aplicació

2016 33 3200
220160019240 22708
2016 21 1500
220160019241 61903
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
KREANTA CULTURA CONOCIMIENTO.
AVALUACIO DEL PROJECTE EDUCATIU DE
7.260,00 CIUTAT DE PALAFRUGELL (ED)
GEOCAM SL. GEOTECNIC PROJECTE DE
MILLORA URBANA PASSEIG CIPSELA DE
413,82 LLAFRANC (UR)
7.673,82

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

