Acta de la Junta de Govern Local
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Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 31/08/2017
Número: 34/2017
Dia: 31/08/2017
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Hora de fi: 10:00
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 31/08/2017 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 d’agost de 2017

2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Projecte d'obra per a la instal·lació d'una xarxa de calor a la zona esportiva de
Palafrugell
Acords
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra per a la instal·lació d’una xarxa de calor a la zona
esportiva de Palafrugell, per un import total de 670.945’00 € amb el 21% d’IVA inclòs, dividit en
dues fases d’execució, fase A i fase B.

La fase A per import total de 433.141’91 € amb el 21% d’IVA inclòs per donar abast a la piscina
municipal al Carrer Àngel Guimerà, 20, te el següent detall de cofinançament, en €:
FEDER
178.984’25
Diputació de Girona
89.492’13
Ajuntament
164.665’12
El muntant a finançar per part del Ajuntament s’habilitarà amb el crèdit necessari per l’any 2018.
La fase B per un import total de 237.803’09 € amb el 21% d’IVA inclòs, per donar abast al pavelló
de patinatge / estadi municipal del Carrer Ample, 107 i al poliesportiu de l’Avinguda de les corts
catalanes, 3, tindrà un finançament que romandrà supeditat als pressupostos municipals de l’any
2019.
Segon. Publicar un edicte al butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Tercer. Ratificar que la Diputació de Girona esdevingui l’ens beneficiari i executor de la fase A.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, Àrea de Territori i sostenibilitat, servei de
programa europeu BEenerGI.
Cinquè. Facultar a l’alcalde perquè en representació de la corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics o privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3. Serveis municipals
3.1 Ocupacions via pública
3.1.1 Ocupació de la via pública anual BAR RESTAURANT EL TOC
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: REB
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PLAÇA PROMONTORI, 4 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Especial

Anual

Estructura fixa de
tancament i cobriment
Estructura fixa de
cobriment

SUP.

TARIFA DTE.

46 m2 77,70 €
7 m2

61,30 €

TOTAL

50 %

1.787,10€

50 %

214,55 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

53 m2

COEF.(5) DTE.
11

TOTAL

50 % 120,61 €

El total d’aquest import (2.122,26 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.2 Ocupació de la via públia anual RESTAURANT LA SIRENA en zona de DPMT (TE-26)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a excepció de l’espai sol·licitat
més enllà de l’estructura de cobriment i tancament atès que les característiques
arquitectòniques del passeig Cípsela no ho permeten, a favor de:
CONTRIBUENT: MPD
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PASSEIG CÍPSELA, 31 - 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

Taxa OVP

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

Anual

Terrassa amb estructura
fixa de tancament i
cobriment

13 m2

77,70 €

18 m2

49,10 €

Especial
Temporada

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

Terrassa amb estructura
fixa de cobriment

TEMP.
Anual
Temporada

MÒDUL

SUP.

21,93 €
12,79 €

13 m2
18 m2

COEF.(5)
3
4

DTE.

DTE.
50 %

TOTAL
505,05 €

57,14 % 378,80 €

TOTAL

50 %
32,89 €
57,14 % 21,93 €

El total d’aquest import (938,67 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050- 26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:

c) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
d) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.3 Ocupació de la via pública anual BON BURGUER en zona ZSP (TE-23)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a excepció de l’espai sol·licitat
a la banda de mar del passeig atès que les característiques arquitectòniques del projecte
d’urbanització del passeig Cípsela no ho permeten, a favor de:
CONTRIBUENT: LA PASTA DE LLAFRANCH S.L.
DNI/NIF.:B-17322983
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PL. PROMONTORI I PG. CÍPSELA, 18 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE CATEG.

Taxa OVP

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

DTE.

TOTAL

Temporada

Terrassa amb
estructura fixa de
tancament i cobriment

30 m2

58,00 €

57,14 %

745,76 €

Temporada

Terrassa descoberta
amb para-sols fixes

30 m2

35,80 €

57,14 %

460,32 €

DTE.

TOTAL

57,14 %

65,78 €

Especial

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida escombraries Temporada

MÒDUL
12,79 €

SUP. COEF.(5)
60 m2

12

El total d’aquest import (1.271,86 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
e) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
f)

Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i
condicions que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.

Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.4 Ocupació de la via pública anual HOTEL LLAFRANC en zona de ZSP (TE-22)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:

CONTRIBUENT: HOTEL LLAFRANC S.L.
DNI/NIF.:B-17149204
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PL. PROMONTORI I PG. CÍPSELA, 16 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

Terrassa amb estructura
fixa de tancament i
121 m2
cobriment
Taxa OVP

Especial

Anual Terrassa amb estructura
fixa de cobriment
Màquines de begudes
Jardineres

CONCEPTE

64 m2
2 ut.
4 m2

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries Anual

21,93 €

185 m2

TARIFA DTE.

TOTAL

77,70 €

50 %

4.700,85€

61,30 €

50 %

1.961,60€

173,70 € 50 %
24,50 € 50 %

173,70 €
49,00€

COEF.(5)
37

DTE.

TOTAL

50 %

811,41 €

El total d’aquest import (7.696,56 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
g) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
h) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.5 Ocupació de la via pública anual HOTEL LLEVANT en zona de DPMT (TE 18)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:

CONTRIBUENT: HOTEL LLEVANT S.L.
DNI/NIF.:B-17386699
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:FRANCESC DE BLANES, 5 – 17211 LLAFRANC

Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

Taxa OVP

CATEG.

Especial

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

DTE.

Anual

Terrassa amb estructura
fixa de tancament i
cobriment

66 m2

77,70 €

50,00 %

2.564,10 €

Temporada

Terrassa descoberta

72 m2

35,80 €

57,14 %

1.104,76 €

Novembre i
desembre

Terrassa descoberta

72 m2

12,40 € x
2 mesos

--------

1.785,60 €

CONCEPTE

Taxa recollida escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Anual

21,93 €

66 m2

Temporada
Novembre i desembre

12,79 €
3,65 €

72 m2
72 m2

COEF.(5)

TOTAL

DTE.

TOTAL

14

50,00 %

307,02 €

15
15

57,14 %
-----

246,75 €
54,75 €

El total d’aquest import (6.062,98 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
i)

Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

j)

Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i
condicions que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.6 Ocupació de la via pública anual HOTEL TERRAMAR en zona de DPMT (TE-20)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: HOTEL TERRAMAR LLAFRANC S.A.
DNI/NIF.:A-17020256
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PASSEIG CÍPSELA, 5 – 17211 LLAFRANC

Segon. Aprovar la següent liquidació:

CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Anual
Taxa OVP

Especial

SUP.

TARIFA

DTE.

TOTAL

Terrassa amb estructura
fixa de tancament i
59 m2
cobriment

77,70 €

50%

2.292,15 €

61,30 €

50%

796,90 €

Anual

Terrassa amb estructura 26 m2
fixa de cobriment
Temporada
Terrassa descoberta 60 m2

35,80 € 57,14%

920,63 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

DTE.

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual
Temporada

21,93 €
12,79 €

85 m2
60 m2

17
12

50 %
57,14 %

186,40 €
65,78 €

El total d’aquest import (4.261,86 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
k) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
l)

Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.7 Ocupació de la via pública anual LA CALETA en zona de DPMT (TE-27)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2017, a excepció de l’espai sol·licitat
a banda de mar del passeig atès que les característiques arquitectòniques del projecte
d’urbanització de passeig Cípsela no ho permeten, a favor de:
CONTRIBUENT: HOTEL LLAFRANC S.L.
DNI/NIF.:B-17149204
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PASSEIG CÍPSELA, 16 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE
Taxa OVP

CATEG.

TEMP.

Especial Temporada

TIPUS

SUP.

TARIFA

Terrassa descoberta

7 m2

35,80 € 57,14 %

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries

Temporada

12,79 €

7 m2

COEF.(5)
2

DTE.

TOTAL
107,41 €

DTE.

TOTAL

57,14 %

10,96 €

El total d’aquest import (118,37 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050- 26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
m) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
n) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i
condicions que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.8 Ocupació de la via pública anual LA CROISSANTERIA DE LLAFRANC en ZSP (TE-25)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: LA CROISSANTERIA DE LLAFRANC S.L.
DNI/NIF.:B-17752577
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PLAÇA PROMONTORI, 11 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:

CONCEPTE

Taxa OVP

CATEG.

Especial

TEMP.

TIPUS

SUP.

Terrassa amb estructura fixa
de tancament i cobriment
Anual Terrassa amb estructura fixa
de cobriment
Jardineres

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries Anual

21,93 €

59 m2

TARIFA

DTE.

TOTAL

53 m2 77,70 €

50 %

2.059,05€

6 m2

61,30 €

50 %

183,90 €

1 m2

24,50 €

50 %

12,25 €

COEF.(5)
12

DTE.

TOTAL

50 %

131,58 €

El total d’aquest import (2.386,78 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
o) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

p) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.9 Ocupació de la via pública anual LA NOVA PASTA en zona de DPMT (TE-19)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: M. CAMA-LIEGE S.L.
DNI/NIF.:B-17628454
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PASSEIG CÍPSELA, 1 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

Taxa OVP

Especial

Anual

TIPUS

SUP.

Terrassa amb estructura 76 m2
fixa de tancament i
Acta de la

TARIFA

DTE.

77,70 € 50,00 %

TOTAL
2.952,60 €

cobriment

Temporada

Terrassa descoberta

34 m2

35,80 €

57,14 %

521,69 €

Temporada

Guingueta

16 m2

25,00 €

57,14 %

171,44 €

Anual

Jardinera xapa corten

1 ut.

24,50 €

50,00 %

12,25 €

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida escombraries

MÒDUL SUP.

COEF.(5)

Anual
21,93 € 76 m2
Temporada 12,79 € 50 m2

16
10

DTE.

TOTAL

50 %
57,14 %

175,44 €
54,82 €

El total d’aquest import (3.888,24 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
q) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
r) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.10 Ocupació de la via pública anual RESTAURANT BADIA
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: RESTAURANT BADIA S.L.
DNI/NIF.:B-17878802
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PLAÇA PROMONTORI, 8 – 17211 LLAFRANC

Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Taxa OVP

Especial

Anual

TIPUS

SUP.

TARIFA

DTE.

TOTAL

Terrassa amb
estructura fixa de
46 m2
tancament i cobriment

77,70 €

50%

1.787,10 €

61,30 €

50%

214,55 €

Terrassa amb
estructura fixa de
cobriment

7 m2

Terrassa descoberta
Màquina de begudes

13 m2
1 ut

44,80 €
173,70 €

50%
50%

291,20 €
86,85 €

Màquina infantil

1 ut

Màquina de crepes

171,20 €

50%

85,60 €

Inclosa dins espai de terrassa

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

66 m2

COEF.(5)
14

DTE.

TOTAL

50%

153,51 €

El total d’aquest import (2.618,81 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
s) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
t)

Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.

Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.11 Ocupació de la via pública anual RESTAURANT JANI en zona de ZSP (TE-30)
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: FAR MAS NOMO S.L.
DNI/NIF.:B-66418740
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:PASSEIG CÍPSELA, 10 – 17211 LLAFRANC
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Taxa OVP

TIPUS

SUP.

Terrassa amb estructura
Especial Anual
fixa de tancament i
44 m2
cobriment
Jardineres

5 m2

CONCEPTE

TEMP. MÒDUL

SUP.

Taxa recollida escombraries

Anual 21,93 €

44 m2

COEF.(5)
9

TARIFA DTE.

TOTAL

77,70 €

50%

1.709,40 €

24,50 €

50%

61,25 €

DTE.

TOTAL

50%

98,68 €

El total d’aquest import (1.869,33 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al

número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
u) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
v) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança pugin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4. Secretaria
4.1 Conveni col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Retecork, cessió local
Acords
Primer.- Autoritzar la cessió del local que s’esmentarà per realitzar l’activitat sol·licitada:
Lloc: Centre Cultural Irene Bassa Rocas, ubicat al carrer Irene Rocas, 1 de Llofriu.
Entitat/particular: Xarxa Europea de Territoris Surers (RETECORK).
Activitat a desenvolupar: activitats administratives i seu de l’associació.
Durada: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.
Segon.- Aprovar el conveni de cessió que consta a l’expedient administratiu.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Quart.- Notificar aquesta acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica una vegada s’hagi formalitzat.

4.2 Alta inventari de béns municipals d'adscripció d'una plaça d'aparcament número 25
Acords
Primer.- Donar d’alta a l’inventari general de bens de la Corporació Municipal de Palafrugell, els
terrenys que tenen la naturalesa de sòl urbà amb referència cadastral número
3903207EG1430S0002OT, entre el carrer Passatge del Migdia, 2 i Passeig Migdia, 39, de 495,33
m2, corresponen a l’Ajuntament una veintiuna ava part indivisa de la entitat ú, la plaça
d’aparcament pròpiament dita, amb el número 334 de l’Inventari general.

5. Contractació
5.1.Proposta de modificació del contracte de manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals de Palafrugell
Acords
Primer. Proposar la modificació del contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals, signat amb l’empresa ITCIPREVENFOC, SL amb NIF B5285629, incorporant com a nova prestació l’equipament següent:

Codi
AJ-043

11.9200.21200 – Conservació
dependències municipals
Local social La Punxa

Adreça
Plaça de la Punxa, 16

Extintors
PS 6 NC-5
2
0

Segon. Traslladar la proposta de modificació a l’empresa contractista, a fi de què en tràmit
d’audiència de tres (3) dies manifesti la seva conformitat o el que cregui convenient als efectes
oportuns.
5.2 Revocació concessió demanial atorgada a CONSERVES NATURAL MAR, SL
Acords
Primer. Incoar expedient d’extinció de la concessió de domini públic de l’espai destinat a un
centre de restauració a l’oficina de turisme situada a Pineda Gelia, titularitat de l’Ajuntament de
Palafrugell atorgada a la mercantil CONSERVES NATURAL MAR SL, amb CIF B55197628, per
incompliment molt greu de les condicions essencial i obligacions fixades a la clàusula 8, 9 i l’oferta
presentada per la prestació dels serveis de la concessió, amb el conseqüent efecte de la extinció
de la concessió i amb pèrdua de la garantia dipositada en data 25/04/2014 amb número
d’operació 320140005153 per import de 1.000€.
Segon. Atorgar tràmit d’audiència i/o oposició de deu (10) dies, a comptar des del dia següent a la
recepció del trasllat d’aquest acord, de conformitat amb l’article 76 i 82.2. de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, als efectes
oportuns i en defensa dels seus interessos.
Tercer. Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
5.3 Proposta adjudicació del contracte pel subministrament i manteniment de trenta (30)
terminals portàtils de radiocomunicació per a l’ús de la xarxa d'emergències i seguretat de
Catalunya (RESCAT) destinades a la Policia Local.
Aquest tema es deixa sobre la taula

6. Ipep
6.1 Renúncia parcial TRFO 2016 6 mesos
Acords
Primer: aprovar el reconeixement de la renúncia parcial de la subvenció atorgada segons la
relació presentada.
Segon: delegar en l’Alcalde la signatura dels dos documents “Declaració de renúncia expressa
del programa “Treball i Formació”, segons formulari habilitat per el Servei d’Ocupació de
Catalunya.

7. Gestió tributària
7.1 Liquidacions rendes Agost 2017. Aprovació
Acords

Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
40
11201
39917
39101
80
110
120
50016
28200
31306
34104
33901
30002
31309
11300
61

Concepte
Entrada de vehicles
IBI- Impost sobre béns immobles urbans
Multa coercitiva
Sanció administrativa
Taxa per ocupació via pública
Taxa cementiri municipal
Servei ajuda a domicili
Reserva Autotaxi
Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
Preu públic cursos Centre Municipals Educació
Preu Públic Biblioteca
Taxa ocupació domini públic
Reintegrament despeses
Taxa servei horts ecològics
Impost vehicles tracció mecànica
Taxa recollida escombraries
TOTAL

Import
83,20
8.543,14
1.200,00
9.231,20
434,10
25,30
55,80
26,30
327,73
172,50
125,00
2.700,00
593,00
75,00
137,66
60,00
23.789,93

7.2 Reclamacions
7.2.1 Reclamació Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts 31/08/17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars que es detallen
a continuació:
COGNOMS I NOM

DNI

REBUT

CONCEPTE

IMPORT

MCAC

786,297

Ingrés duplicat Gual

MBR

903.578

Ingrés duplicat IBI

342,64

Contratas Ges SA

A08846305 907.576

Ingrés duplicat IBI

349,43

Pal Beach Gestió SA

A17564170 935.783

Ingrés duplicat

350,88

14,45

Escombraries
MCPP

902.480

Ingrés duplicat IBI

1.335,39

JTT

925.802

Ingrés duplicat IBI

57,86

JTT

925.803

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.804

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.805

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.807

Ingrés duplicat IBI

57,56

JTT

925.808

Ingrés duplicat IBI

45,37

JTT

925.809

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.810

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.811

Ingrés duplicat IBI

45,37

JTT

925.812

Ingrés duplicat IBI

1.085,70

JTT

925.813

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.814

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.815

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.816

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.817

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.818

Ingrés duplicat IBI

362,44

JTT

925.819

Ingrés duplicat IBI

435,16

JTT

925.820

Ingrés duplicat IBI

300,42

JTT

925.821

Ingrés duplicat IBI

291,25

JTT

925.822

Ingrés duplicat IBI

296,76

JTT

925.823

Ingrés duplicat IBI

487,70

JTT

925.824

Ingrés duplicat IBI

309,44

JTT

925.825

Ingrés duplicat IBI

395,95

Total………………………………..:

10.551,77

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari dels interessats
i a l’efecte caldrà que informin del mateix a l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.
7.2.2 Reclamació EGN aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa escombraries
industrials
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora EGN, per un import de
171,93 euros en concepte de taxa per la recollida d’escombraries industrials del rebut núm.
935.396.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en punt anterior en el compte bancari de la interessada, i
a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada, a la
Recaptació i Tresoreria municipals, pels efectes oportuns.
7.2.3 Reclamació MCF aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa escombraries
industrials
Acords
Primer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MCF per un import de
701,76 euros, del rebut 935.022 i en concepte Taxa per escombraries Industrials.

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’’interessat, i
a l’efecte caldrà que informi a l’Ajuntament del mateix.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i
Tresoreria municipals, pels efectes oportuns.
7.2.4 Reclamació JCEH aprovar devolució d'ingressos indeguts IVTM
Acords
Primer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JCEH, per un import de
26,47 euros, en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ).
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.
7.2.5 Reclamació MBF. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua període 2016/03
contracte 4472087.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.
7.2.6 Reclamació Comunitat de Propietaris Bruc-Sagunt. Desestimació revisió liquidacions
aigua
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

7.2.7 Reclamació MPTH. Estimació devolució liquidació aigua període 2016/02 per fuita c.
4462225.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2016/02 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4462225
PERÍODE
2016/02

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
746,83

NOVA
LIQUIDACIÓ
262,98

DIFERÈNCIA A
RETORNAR
483,85

Segon. - Aprovar la devolució per import de 483,85 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

7.2.8 Reclamació AAM aprovar devolució d'ingressos indeguts per ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora AAM, per un import de
48,91 euros en concepte d’Ivtm.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts núm. 882.283 i
882.284.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la recaptació tresoreria municipal pels
efectes oportuns.
7.2.9 Reclamació Comunidad (La Julivia) de Propietarios. Devolució liquidació aigua
2017/01 per error de lectura c. 4463625.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2017/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4463625
PERÍODE

CONSUM
NOVA
DIFERÈNCIA
FACTURAT I
LIQUIDACIÓ
A RETORNAR
PAGAT
2017/01
1.970,62
92,63
1.877,99
Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.877,99 euros, els quals seran ingressats en el
compte corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a Sorea i a l’interessat.

8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Relació O/2017/74 JG:31/08/2017 Reconeixement de despsa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/74
(reconeixement) d’import total 826.636,76 euros.
Aplicació
2017 32 3120 22615

2017 33 3200 61900

Import
Text lliure
38.855,59 CREU ROJA. 2º PAGAMENT MES DE JULIOL DEL
SERVEI DE PREVENCIO,VIGILANCIA, SALVAMENT
I SOCORRISME A LES PLATGES (IP)
6.439,83 AITERM 2002 SL. INSTAL.LACIO SPLIT DE SOSTRE

MENJADOR ESCOLA BARCELO I MATAS (AS)

2017 71 1630 22710
2017 72 1621 22712
2017 71 1710 21000

2017 11 9200 21200
2017 32 4300 22100
2017 33 3230 22100
2017 33 3230 22110
2017 33 3230 22120
2017 33 3230 22121
2017 34 3230 22100
2017 46 3330 22100
2017 71 1650 22100
2017 71 1650 21000

2017 61 3370 22700
2017 52 2310 22700
2017 44 3321 22700
2017 32 4300 22700
2017 31 9240 22700
2017 20 2310 22700
2017 33 3230 22720

118.664,03 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA JULIOL
2017 (AS)
126.600,83 URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS
JULIOL 2017 (MA)
43.508,16 CESPA JARDINERIA SL. CONTRACTE DE SERVEIS
DE MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA
JARDINERIA MUNICIPAL JULIOL 2017 (AS)
43.527,26 TOTAL ENDESA JULIOL
7.948,01 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
383,05 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
419,42 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
561,94 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
929,16 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
924,56 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
473,19 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
1.587,79 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
30.300,14 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC JULIOL 2017 (SG)
17.644,17 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2017
(AS)
43.488,43 TOTAL EULEN JULIOL
1.044,80 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
652,72 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.038,34 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
1.910,36 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
59,71 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
210,77 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
5.225,42 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)

2017 33 3230 22730
2017 33 3230 22740
2017 12 9320 22700
2017 11 9200 22700
2017 10 9240 22700
2017 10 9240 22710
2017 10 9250 22700
2017 33 3200 22770
2017 32 4320 22700
2017 33 3230 22780
2017 34 3230 22700
2017 34 3230 22710
2017 47 3322 22700
2017 47 3322 22700
2017 52 2312 22710
2017 10 3360 22700
2017 45 3340 22700
2017 46 3330 22700
2017 81 1320 22700

2017 52 2313 22612

2017 71 1532 61901

2017 71 1610 22699

5.379,27 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
5.225,42 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
298,51 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.872,77 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
358,22 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
59,70 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
597,03 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.566,26 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
1.247,67 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
5.229,20 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.002,50 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.002,50 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
298,16 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
59,71 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
238,83 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
119,41 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
358,23 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
1.403,02 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
2.029,90 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
MUNICIPALS JULIOL 2017 (AS)
7.779,84 BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIARIA JULIOL 2017
(BS)
6.407,69 PERE GIRLAT SAGRERA SA. TREBALLS
ASFALTATGE MANUFACTURES DEL SURO AMB
CARRER PALS (AS)
347.079,36 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. FACTURACIO
CANON DE L'AIGUA MES DE JUNY 2017. MODEL

A1

2017 71 1610 22101

2017 21 1500 61905

TOTAL

7.527,82 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. FACTURACIO
CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT 2n
TRIMESTRE 2017. MODEL C2
19.113,75 PERE GIRALT SAGRERA SA. DESPLAÇAMENT DE
SERVEIS PAVELLO HOQUEI. CERTIFICACIO N. 2
(UR)
826.636,76

8.2 Relació O/2017/75 JG:31/08/2017 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2017/75
de certificacions d’obres per un import de 17.792,76 euros.
Aplicació
2017 21 1500 61901

TOTAL

Import
Text lliure
17.782,76 EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL.
CERTIFICACIO 4 OBRA 7/2016 MILLORA
C.QUATRE CASES (UR)
17.782,76

8.3 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/34. JGL 31.08.2017
Acords
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

220170011845 2017 21 1510 64000
220170011846 2017 41 3340 22613

Import

Text lliure
GONZALEZ RUEDA ANNA CECÍLIA. REDACCIO
PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIO I
CONSERVACIO PREVENTIVA TORRE DE CAN
9.680,00 MARIO (UR)
925,00 ANIM PASSION SPECTACLES. AUDICIO

SARDANES COBLA LES CASESNOVES DIA

220170011847 2017 12 9200 62600
220170011848 2017 52 2310 22709
220170011849 2017 52 2310 22709
220170011850 2017 71 1532 21000
220170011851 2017 11 9200 21200
220170011852 2017 71 1532 21000
TOTAL RELACIO

11.08.2017 (CU)
SAGE AYTOS SL. FINALITZACIO DEL
DESENVOLUPAMENT D’INTEGRACIÓ AMB EL
7.100,28 REGISTRE E/S ADMINISTRATIU (SG)
ASSOCIACIO LA SORELLONA. DESPESES
NENS CENTRE OBERT ESTIU AL CASAL DE
7.200,00 NATURA JULIOL I AGOST 2017 (BS)
ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOSULTURAL
IL·LUSIONS. DESPESES NENS CENTRE
7.252,84 OBERT ESTIU JULIOL I AGOST 2017 (BS)
HPC IBERICA. SUBMINISTRAMENT DE
SEIENTS I CADENES PER MANTENIMENT
1.420,54 GRONXADORS (AS)
ASCENSORS GIRONA SA. MANTENIMENT
ASCENOSR LLOFRIU DE JUNY A DESEMBRE
1.195,81 2017 (AS)
TALLERS COMAS SA. REPARACIO MAQUINA
8.675,94 NETEJA PLATGES (AS)
43.450,41

9. ASSUMPTES URGENTS
9.1 Proposta acta preus contradictoris núm.2 obres millora urbana Ps. Cípsela Fase 2
Acords
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres del projecte bàsic i d’execució de millora
urbana del passeig Cípsela, a Llafranc.
Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 de la fase 2 d’aquestes obres.
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la modificació del contracte per import de 75.136,73 €,
amb el 21% d’IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1500.61903.
Quart.- Condicionar els efectes econòmics i pressupostaris d’aquest acord a l’aprovació definitiva
de l’expedient de modificació pressupostària núm. 031/2017 aprovat inicialment per acord del Ple
de la corporació de data 29 d’agost de 2017.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa Xavier Alsina S.A, a Birulés, Cabré,
Romans, Arquitectes SCP, a l’Àrea de Secretaria i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament.
9.2 Contracte d'arrendament d’un immoble destinat a usos socials
Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per l’arrendament d’un immoble situat en el terme
municipal de Palafrugell per ser destinat a activitats culturals i socials, amb un valor estimat de
contracte de 72.000 euros, IVA inclòs, import obtingut per multiplicar el preu de licitació mensual
de 2.000€ per la durada total prevista incloses les possibles pròrrogues amb càrrec a la
participació pressupostària 11.9200.20200. El valor estimat queda condicionat a la disponibilitat
pressupostària corresponen.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Convidar a l’entitat propietària de l’únic immoble que compleix amb els requisits exigits la
Fundació Catalunya la Pedrera amb CIF G65345472 i simultàniament, publicar la licitació a través
d’anuncis al perfil del contractant als efectes oportuns.
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.

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 7 de setembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

