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Número: 52/2016
Dia: 29/12/2016
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Hora de fi: 10.00
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
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 acctal. Senyora Júlia Giró Val
Interventor acctal. Senyor Gustau Tapias Solà
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 29/12/2016 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.
El senyor Xavier Rocas i Gutierrez i el senyor Lluís Ros Colls, excusen la seva absència a la
sessió.
El senyor Joaquim Vencells i Serra, el senyor Albert Gómez i Casas i la senyora Vanessa Palacios
Ruiz, s’incorporen a la sessió quan s’estava tractant el punt número 3.
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 22 de desembre de 2016

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Projecte de magatzem i rampa a Calella de Palafrugell. Aprovació definitiva.

Acords
Primer - Aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució de magatzem i rampa a Calella de
Palafrugell, redactat per Blazquez Guanter SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de
110.440,16 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. Contractació
3.1 Inici de la contractació de les obres d'ampliació d'un tram de la vorera del carrer Torres
i Jonama
Acords:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres corresponents a la memòria valorada per
a l’ampliació d’un tram de vorera del carrer Torres i Jonama, a Palafrugell, amb un valor estimat
de contracte de 61.157,02 euros, IVA no inclòs ( tipus aplicable del 21%), i un pressupost de
licitació d’import 73.999,99 euros IVA Inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1500
61907 de l’exercici 2016.
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.

3.2 Adjudicació de les obres xarxa d'aigua potable i repàs asfàltic de l'Avda. Garcia Lorca, a
Palafrugell
Acords
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Aglomerats Girona SA el contracte de les obres de la
memòria valorada per a la substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic de l’Avinguda
Garcia Lorca, a Palafrugell, per mitjà de procediment obert, pel preu 74.308,20 € IVA inclòs
(61.411,74 € més 12.896,47€ d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.1610.62301 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.

4. Cultura
4.1 Hores extraordinàries del personal de l'Àrea de Cultura per al Pessebre Vivent de Llofriu
(26 de desembre de 2016)
Acords
Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea de CulturaTMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del Pessebre Vivent de Llofriu.
Treballador

Extra
doble

Tècnic 1
TOTAL

10

festiva

Cost econòmic

412,00 €
412,00 €

4.2 Subvenció a Edicions Baix Empordà per a l'edició del llibre "Crònica d'un any 2016"
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb el vot en contra de la senyora Zaragoza i del
senyor Vencells, d’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 40/15:
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Edicions Baix Empordà
Objecte: edició del llibre “Crònica d’un any 2016”
Subvenció sol·licitada: 3.000 €
Subvenció concedida: 3.000 € Import
a justificar: 15.839,56 € Percentatge
de finançament: 18,89 %
Termini de justificació: 31 de març de 2017
Aplicació pressupostària:41.3300.48907 Subvencions a les edicions locals
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. IPEP
5.1 Subvenció per a la promoció d'actuacions en directe de música en establiments
recreatius de Palafrugell per la celebració del fi d'any 2016
Acords:
Primer.- Atorgar la subvenció per les despeses subvencionables definides al document de
sol·licitud, la factura i justificació de pagament de les quals haurà de ser presentada pels tres
interessats a l’Ajuntament abans del 31 de març per tal que la subvenció se’ls faci efectiva:
Titular
Empresa

/ Representant N o
m Activitat per la qual se
comercial
sol·licita la subvenció
Lloguer de carpes i lloguer
d’estufes

Import de
l’activitat
amb IVA

Import
atorgat

750€ i 194€

300€

Lluna Brava
S.L.

NRA

Lolailo

IDR

IDR

Lola’s
Music
Food

Música
electromecànica 786€
& mitjançant DJ

300€

ADM

ADM

L
Industrial

a Actuació musical en directe
del grup Son de Rumba

300€

600€

6. Joventut
6.1 Subvenció al Grup Cultural Camp d'en Prats
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Grup Cultural Camp d’en Prats

Objecte: realització de la festa del Barri
Subvenció sol·licitada: 1.114 €
Subvenció concedida: 1.114 €
Import a justificar: 2.700 €
Percentatge de finançament: 41,2 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48903
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.

6.2 Subvenció a l'Associació de Veïns de la Punxa
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació de Veïns de la Punxa
Objecte: realització de la Festa del Barri

Subvenció sol·licitada: 1.092 €
Subvenció concedida: 1.092€
Import a justificar: 3.259,76 €
Percentatge de finançament: 33,4 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48905
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.

6.3 Subvenció a l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació de Veïns i Amics de Tamariu
Objecte: realització d’activitats anuals de l’entitat

Subvenció sol·licitada: 1.274 €
Subvenció concedida: 1.274 €
Import a justificar: 4.622,29 €
Percentatge de finançament: 27,5%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48907
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:
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.
7. Gestió tributària
7.1 Reclamacions
7.1.1 Reclamació JP devolució ingressos indeguts retenció AEAT desestimar
ANY
2016

REBUT CONTRIBUENT
868.015 Jorge Porta Albiol

2016

849.401 JPA

CONCEPTE
Taxa de recollida d’escombraries
comercials
IBI

IMPORT
locals
66,00
478,29

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

:

544,29

Vist que en data 02 de desembre de 2016, es va rebre ingrés bancari procedent de l’AEAT per
un import de 681 euros i el qual es va aplicar als rebuts pendents a l’Àrea de Recaptació i que a
continuació es detallen:
ANY

REBUT

CONTRIBUENT

CONCEPTE

Principal

2015

778.360 JA

Porta IBI

2015

803.961 JA

Total

..........................:

Porta Taxa de recollida
116,96
d’escombraries
locals comercials
547,46

430,50

Recàr-r
ec
86,10

Interessos
19,79

Total

23,49

4,24

144,59

109,59

24,03

681

536,41

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor PA, J, per no ser procedent.

7.1.2 Reclamació JGG. Desestimació sol·licitud revisió liquidacions aigua període des del
2014/01 al 2016/02
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.

7.1.3 Reclamació APG. Devolució ingressos indeguts liquidacions aigua
Acords
Primer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts al Sr. APG, per import de 429,90 euros, els
quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.
Segon.- Aprovar unes noves noves liquidacions per import de 429,90 euros, a nom de JMR,
corresponents als períodes 2015/02, 2015/03, 2015/04 i 2016/01, per tal que SOREA gestioni el
cobrament correctament.

7.1.4 Reclamació Empresa Mixta d'Aigües Costa Brava SA i Patrimonial Groina SL.
Estimació noves liquidacions aigua i devolució des del període 2015/01 al 2016/02
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos, a nom Patrimonial Groina SL, per import de 165,84
euros, cobrats indegudament, que seran ingressats al seu compte corrent.

Segon.- Aprovar les noves liquidacions per import de 165,84 euros, a nom de Empresa Mixta
d’Aigües Costa Brava SA , per tal SOREA gestioni el cobrament correctament al núm. de compte
corresponent al titular dels debuts.

7.1.5 Reclamació NHF. Estimació devolució liquidacions aigua 2016/01 i 2016/02
Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, corresponent als períodes 2015/01 amb el consum correcte d’acord amb
el següent detall:
Pòlissa: : 4469210
PERÍODE

2016/01
2016/02
Total................

CONSUM
FACTURAT
PAGAT
58,14
319,05
377,19

NOVA
I LIQUIDACIÓ
114,52
113,61
228,13

DIFERÈNCIA
DIFERÈNCIA
A INGRESSAR A RETORNAR
56,38
56,38

205,44
205,44

Segon. - Aprovar la devolució per import de 149,06 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.

7.1.6 Reclamació KRR. Estimació noves liquidacions aigua període 2016/03 per fuita
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 9408355
PERÍODE
2016/03

CONSUM REAL
3.525,42

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 9408355
PERÍODE
2016/03

NOVA FACTURA
1.871,72

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per un import total de 1.871,72 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.

7.1.7 Reclamació HJL. Estimació devolució liquidació aigua període 2016/02 per fuita.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent als períodes 2016/02 amb el consum correcte d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: : 4458326
PERÍODE

CONSUM
FACTURAT
PAGAT

NOVA
I LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIA
A RETORNAR

2016/02

440,96

260,96

180,00

Segon. - Aprovar la devolució per import de 180,00 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.

7.1.8 Reclamació Comunitat de Propietaris La Pastora. Estimació devolucions i noves
liquidacions aigua a ingressar període 2015/03 i 2015/04
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2015/03 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4466711
PERÍODE

CONSUM
FACTURAT I PAGAT

NOVA
LIQUIDACIÓ

DIFERÈNCIA
A RETORNAR

2015/03

5.222,22

3.885,28

1.336,94

Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.336,94 euros, els quals seran ingressats en el
compte corrent de l’ interessat.
Segon.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, en concepte de
subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4466711
PERÍODE
2015/04

CONSUM
FACTURAT
5.078,08

Tercer.- Aprovar una nova liquidació amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4466711
PERÍODE
2015/04

NOVA LIQUIDACIÓ
A INGRESSAR
2.481,80

Quart.- Compensar la diferència a retornar que figura a l’apartat primer per import de 1.336,94
euros amb l’import de la nova liquidació que figura a l’apartat tercer per import de 2.481,80 euros,
resultant un import a ingressar de 1.144,86 euros..
Cinquè.- L’ ingrés resultant, per import de 1.144,86 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.

7.1.9 Sol.licitud baixa rebut curs centre municipal Sr. MH. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor MH i en conseqüència ratificar el rebut
pendent en via voluntària número 875869.

7.1.10 Aprovació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria-compostador.
exp. 18/16
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Númeror NIF/NIE
registre
13546
13725
13248
13287
13279
13565
13437
13512
13627

TITULAR
MDBP
CBP
JMCL
VFC
MMS
RMP
MMK
FSM
FT

Reducció
a aplicar
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
25%
60%

Import a
Retornar
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€
37,20€
89,28€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries pels imports aprovats en el punt primer, els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.

7.1.11 Aprovació exempció IVTM a nom Sra. MDNS per minusvalidesa. Estimació
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -2875-GDY, a nom de la senyora MDNS amb efectes de l’any 2017 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.

7.1.12 IGA, bonificació en l'Impost sobre béns immobles per tenir intal·lades i en
funcionament plaques solar d'aprofitament tèrmic. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del 50% en la
quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2017, 2018 i 2019, de la finca amb
referència cadastral 6183208EG1368S0002PP, objecte tributari carrer Roger de Flor, 4-6, 01 01.

7.1.13 Centre Prats de la Carrera, exempció en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici
2017. Estimada.
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció per a l’any 2017, en concepte d’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, de la finca del carrer Anselm Clavé, 33, referència cadastral
3307110EG1430N0001EL.

7.1.14 Fundació Vilagran Maristany, exempció en l'Impost sobre béns immobles de
l'exercici 2017. Estimada.
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a
l’exercici 2017 a les finques del carrer Pi Margall, 12, referències cadastrals
3808126EG1430N0008ME i 3808126EG1430N0007XW, i per l’exercici 2016 i 2017 la finca del
carrer Joan Fuster, 38 Esc. 1 00 1, referència cadastral 4012302EG1441S0094PX.
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 870739, d’import 1.614,03 euros.

7.1.15 Reclamació
liquidacions aigua

Comunitat

de

Propietaris

Bruc-Sagunt.

Desestimació

revisió

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.

7.1.16 Reclamació SR aprovar exempció ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del la senyora RB, S, per un import de
65,21 Euros, en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica, corresponent a l'any 2016.

Segon. - Aprovar l’exempció en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica per l’exercici
2016 i posteriors, a nom de la senyora Recio Blanco, Severiana, pel vehicle amb matrícula
-5424-CVJ

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari de la interessada,
i a l’efecte caldrà que informe del mateix a l’Ajuntament.

7.1.17 Liquidacions Rendes desembre 2016.- Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
40
13001
13002
11201
28200
11400
11300
130
131
132
39917
31600
31306
83002
51801
39101
12
110
80
33901
60
61

Concepte
Entrada de vehicles
IAE-Impost sobre activitats econòmiques
IAE-Recàrrec per a la Diputació
IBI-Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
ICIO-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
IVTM-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Llar d’infants
Llar d’infants Tomanyí – càtering
Llar d’infants Tomanyí – Hores comp.
Multa coercitiva
Plaques, patents i distintius
Preu Públic cursos centre municipal d’educació
Reintegrament préstec consorci Fraternal Mercantil
Interessos préstc consorci Fraternal Mercantil
Sanció administrativa
Taxa altres expedients o documents
Taxa cementiri municipal
Taxa per ocupació via pública
Taxa per ocupació domini públic Edifici Energia
Taxa recollida escombraries habitatges
Taxa recollida escombraries locals comercials
Total general

Import
25,20
441,68
96,73
8.746,84
140,71
326,60
1.115,77
157,60
75,20
38,50
300,00
22,50
994,50
2.547,06
207,84
2.408,00
104,50
726,42
379,50
2.700,00
4.166,40
293,92
26.015,47

7.1.18 Reclamació JH aprovar exempcio ivtm
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
l’exercici 2017 i posteriors, a nom del senyor HB, J, pel vehicle amb matrícula 8097GH
Segon.- Modificar el padró corresponent.

7.1.19 Reclamacions IC devolució recàrrec taxes escombraries industrials desestima

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora CJ, I.

8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2016/53 JGL 29.12.2016
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció de la senyora Zaragoza, d’acord
amb el que disposa l’article 23 de la Llei 40/15:

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

220160020140 2016 33 3200 22708

2.248,00

220160020141 2016 33 3200 22600

1.149,50

220160020142 2016 41 3300 22609

2.238,50

220160020143 2016 41 3300 22609 1.200,00

220160020144 2016 21 3360 63200 36.300,00

220160020145 2016 11 9200 62500 1.555,61
220160020146 2016 61 3370 22611 1.088,18

220160020148 2016 43 4910 63200 1.331,00
220160020149 2016 21 1500 61905 25.225,48
220160020150 2016 72 1360 22706 12.616,61
220160020151 2016 72 1700 22616 3.254,90
220160020152 2016 11 9200 22100 2.335,93
220160020153 2016 61 3370 22611 1.147,08

Text lliure
AGP.
MATERIAL
CELEBRACIO DIA INTERNACIONAL CIUTAT
EDUCADORA (ED)
VENTURA
ZARAGOZA GERARD. VIDEO
REPORTATGE 10 ANYS CENTRE MUNICIPAL
EDUCACIO (ED)
SONOMAX
PROSOUND
SL.
INFRAESTRUCTURA TECNICA CAVALCADA
REIS 2017 (CU)
AC LA PEÇA PRODUCCIONS. COORDINACIO
I COL·LABORACIÓ CALVALCADA REIS 2017 (
DAVID GALCERAN) (CU)
Ca OH2 ESTUCS SL. RESTAURACIO I
CONSERVACIO
PREVENTIVA
FAÇANA
EDIFICI
C.CARITAT
50 (LL.INF.
STA
TERESA)(UR)
OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. MOBILIARI
DIVERS PER ALS LOCALS SOCIALS MAS
MASCORT, BRUGUEROL-VILASECA, AMPLE I
PUNXA (JO)
BTM SOUND SL. BATERIES I BOMBETES PER
A FOCUS I ALTAVEUS PORTATIL (CU)
ARTEC OBRAS Y SERVICIOS SL.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PANELL
FONO
ABSORBENT
ESTUDI
RADIO
PALAFRUGELL (UR)
MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU.
PAVIMENTACIO AMB SAULO SOLID DEL
CAMI DE ROMA DE LLOFRIU (UR)
FITOR
FORESTAL
SL.
MANTENIMENT
FRANGES PERIMETRALS CONTRA INCENDIS
(MA)
MERCADIFERENCIA SL. ADQUISICIO
1.000
BOC'N ROLLS (MA)
PETROLIS COSTA BRAVA SL. COMBUSTIBLE
GENERADORS PISTA DE GEL (CU)
BENITO URBAN SLU. 2 PORTERIES MOBILS I
XARXES PER ACTIVITATS AMB JOVES AMB
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL (JO)
ASSOCIACIO
TEATRACCIO.
DUES
INTERVENCIONS TEATRE SOCIAL PER A

220160020154 2016 61 3370 22611 1.350,00

220160020155 2016 21 1610 62300 31.650,88

220160020156 2016 21 1610 62300 24.485,16

220160020157 2016 21 1610 62300 19.033,61

220160020158 2016 21 1610 62300 42.289,50
220160020159 2016 61 3370 22611 1.210,00
220160020162 2016 33 3200 61900 6.006,44

220160020164 2016 21 1610 62300

43.499,50

220160020165 2016 21 1610 62300

43.479,28

220160020166 2016 21 1610 62300

52.488,44

220160020519 2016 61 3370 22611

3.448,50

220160020515 2016 12 9320 22708

1.815,00

220160020527 2016 61 3370 22611
TOTAL RELACIO

801,93
363.249,03

ALUMNES DE SECUNDARIA (CU)
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL OBRES
SUBSTITUCIO CANONADA AIGUA DE FERRO
I MILLORA ACCESSIBILITAT AL C. PEDRO
PETIT (UR)
PERE GIRALT SAGRERA SA.
OBRES
SUBSTITUCIO CANONADA AIGUA DE FERRO
I ADAPTACIO DOS GUALS VIANANTS C.
BRUC NORD (UR)
GEOCONSTRUCCIONS BEGUR
SL. OBRA
SUBSTITUCIO D'UN TRAM
CANONADA
D'AIGUA DE FERRO DEL C. BARRIS I BUXO
(UR)
EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000
SL.
OBRES SUBSTITUCIO CANONADA AIGUA
POTABLE DE FERRO I MILLORA CALÇADA C.
ST SEBASTIA (UR)
DVB. RESTAURACIO
DELS CAPGROSSOS (CU)
HIPER ESCOLA GIRONA SL. COMPRA
PISSARRES INTERACTIVES PER L'ESCOLA
PIVERD (ED)
EXCAVACIONES
AMPURDAN
2000
SL.
OBRES SUBSTITUCIO CANONADES D'AIGUA
DE FERRO I MILLORA ACCES C. GRAL
CASTAÑOS (UR)
AGLOMERATS
GIRONA SA.
. OBRES
SUBSTITUCIO CANONADES
D'AIGUA DE
FERRO I MILLORA PAVIMENTACIO C. GENIS
I SAGRERA (UR)
MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU.
OBRES SUBSTITUCIO CANONADES D'AIGUA
DE FERRO I MILLORA ACCES C.BRUC SUD
(UR)
DESSENY DE
SOFTWARE
EMPOTRAT.
ADAPTACIOWEBCANGENISA
RESPONSIVE I CREAR NOU DISSENY
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA.
CONSUM AXESOR 2016
DRAGER SAFETY HISPANIA SA. DESPESA
ALCOHOLIMETRE (JO)

8.2 Relació O/2016/111 JG: 29/12/2016 reconeixement de despesa.- Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/111
per un import total de 77.004,27 euros.
Aplicació
2016 21 1500 61903

Import
66.130,34

2016 81 1300 22713

10.873,93

TOTAL

77.004,27

Text lliure
XAVIER ALSINA SA. PROJECTE DE MILLORA
URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE LLAFRANC
(FASE II). PER TREBALLS REALITZATS (UR)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE
GRUA NOVEMBRE 2016 (PO)

8.3 Aprovació subvencions taxa recollida escombraries domèstiques corresponents a
l'exercici 2015. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici 2015, als
següents contribuents:
NIF

CONTRIBUENT

Registre

OBSERVACIONS

CBM

10284

Supera ingressos

GFE

10205

Supera ingressos

JFN

10207

Supera Saldos bancaris

AMM

10700

Supera ingressos

MMF

10243

Supera ingressos

CNM

10248

Supera ingressos

DPT

10253

Supera ingressos

EPL

10254

Supera ingressos

RMSL

10264

Supera ingressos

KNEM

10249

No pensionista

MLPG

10250

Supera haitatges

MDLG

10698

Manté deutes sorea

ECA

10193

Incumplidor amb hisenda

PCB

10398

Incumplidora amb hisenda

MSEF

10202

Incumplidora amb hisenda

AGR

10209

Incumplidor amb hisenda

IGG

10210

Incumplidora amb hisenda

CNM

10246

Incumplidor amb hisenda

FTM

10703

Incumplidora amb hisenda

ALP

10401

Deutes executiva ajuntament

FRV

10404

Deutes executiva ajuntament

8.4 Aprovació subvencions taxa recollida escombraries domèstiques corresponents a
l'exercici 2015. Estimació
Acords

Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici 2015, amb
càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00, als següents contribuents, per una quantia de
148,80€ a cadascun, la qual es farà efectiva mitjançant transferència en els seus comptes
bancaris:
DNI

CONTRIBUENT

IMPORT

MAB
JIAN

148,80€
148,80€

MPAG

148,80€

EBF

148,80€

IBD

148,80€

GBA

148,80€

ECB

148,80€

MDC

148,80€

BDG

148,80€

PDM

148,80€

ADR

148,80€

AEBA

148,80€

JMFG

148,80€

MDFS

148,80€

FGS

148,80€

JGG

148,80€

DGH

148,80€

TGH

148,80€

RHR

148,80€

VHV

148,80€

FJL

148,80€

CJS

148,80€

FJT

148,80€

PLP

148,80€

MLM

148,80€

SMV

148,80€

MMM

148,80€

JML

148,80€

DMP

148,80€

BMR

148,80€

APR

148,80€

EPF

148,80€

MPL
MDPM

148,80€
148,80€

BRS

148,80€

DRJ

148,80€

MJRG

148,80€

ARB

148,80€

CRC

148,80€

RERN

148,80€

JRC

148,80€

TRS

148,80€

MSV

148,80€

BSM

148,80€

Total

6.547,20€

8.5 Consignació dipòsit apart-hotel Caproig SL reparcel·lació polígon actuació PAU a4.6
Jardi botànic
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i , en conseqüència, acceptar la consignació d’un dipòsit
a la tresoreria municipal per part de la societat Apart-Hotel Caproig SL per import de 119.253,94
euros en garantia del pagament de la liquidació definitiva de l’import equivalent a la cessió
obligatòria de l’aprofitament mig de Polígon d’actuació urbanística PAU a4.6, Jardí Botànic, a
Calella de Palafrugell l , que es farà efectiu mitjançant transferència bancària en el compte bancari
municipal 2100-0050-26-0200189792 de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Informar a l’interessat que una vegada s’aprovi definitivament el projecte de reparcel·lació
del Polígon d’actuació urbanística PAU a4.6, Jardí Botànic, a Calella, es procedirà i al cobrament
de la liquidació definitiva corresponent a l'import equivalent a la cessió obligatòria de l’aprofitament
mig mitjançant l’execució del dipòsit constituït, i en cas que en la tramitació de l’expedient resulti
modificada l’import de la liquidació definitiva corresponent al pagament equivalent a la cessió
obligatòria de l’aprofitament mig es procedirà a la regularització de la diferències respecte l'import
previst inicialment.
9. Fora de l’ordre del dia
9.1 Sorea, sa – Padró de subministrament d’aigua a grans consumidors del mes de
novembre de 2016.- Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de novembre de 2016, grans
consumidors, que importa la quantitat total de DINOU MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS ( 19.135,87 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades 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 si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.

Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.

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

