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Assistents
Alcalde acctal. Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
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
Excusats
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 28/09/2017 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 21 de setembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
2.1.1 Expedient llicència d'obra major 17/2016. Devolució garantia.- Aprovació.Acords

Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de sis mil euros (6.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament per la societat Tedecco Maresme, SL, donant compliment a la condició de la llicència
d’obra major amb expedient número 17/2016, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor XOR, en representació de la societat Tedecco Maresme,
SL, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d’obres majors expedient 82/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: MBM
Representat per ALA
Obra: Modificació de projecte per reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres (Recull estat final
de l'obra)
Carrer: C ESTRELLA, 39
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 82/2017
Tècnic director de l’obra: ALA - Arquitecte
Núm Visat: 2016401269

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Memòria valorada per al Projecte Bàsic i d'execució de Rocòdrom a l'interior del pavelló
poliesportiu de Palafrugell. Fase 1 i Fase 2. Aprovació.Acords
Primer.- Aprovar aquesta memòria valorada per al Projecte Bàsic i d’execució de Rocòdrom a
l’interior del pavelló poliesportiu de Palafrugell, Fase 1 i Fase 2, redactada per Blazquez Guanter,
SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de 36.270,19 euros, amb el 21% d’IVA inclòs
per la primera fase i de 15.066,64 euros, amb el 21% d’IVA inclòs per la segona fase.
Segon.- Notificar el present acord a l’àrea de Joventut d’aquest Ajuntament i a l’Institut Municipal
d’Esports de Palafrugell.

4. Activitats
4.1 Resolució definitiva modificació activitat d'estació de servei av.Generalitat, 31 de
Palafrugell
Acords

Primer: Atorgar la llicència ambiental d'activitat, per a la modificació de la llicència ambiental
d'activitat per la implantació d'un centre de rentat per vehicles i ampliació de la unitat de
subministrament de carburant existent en l’establiment comercial d’activitat d’estació de servei,
ubicat a l’avinguda de la Generalitat, 31 de Palafrugell, en base a la documentació tècnica unida a
l’expedient, amb les següents dades:
DADES GENERALS:
Tipus d’Activitat: subministrament de carburant i rentat de vehicles.
Classificació de l’activitat: Annex II, codi 12.20 venda al detall de carburants per a motors de
combustió interna, i codi 12.47 Instal·lacions i activitats per a neteja de vehicles, per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Règim administratiu: llicència ambiental d'activitat, modificació de la llicència ambiental d'activitat,
per la implantació d'un centre de rentat per vehicles i ampliació de la unitat de subministrament de
carburant existent.
Emplaçament: av.Generalitat, 31 de Palafrugell.
Titular: ARIÑO OIL SL.

NIF:B66373689

Data d’atorgament: Data de la sessió de la Junta de Govern Local en que es pren l’acord
d’atorgament de llicència ambiental d'activitat.
Vigència: Indefinida a partir de la data de la sessió de la Junta de Govern Local d’atorgament de
la llicència ambiental d'activitat.
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la llicència ambiental d'activitat al compliment de les mesures
correctores que figuren en el projecte tècnic, en l’annex i en l’informe de 25 de maig de 2017
emès per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal del Baix Empordà, i a l’informe tècnic núm.037-17
de 12 de juliol de 2017 emès pels Serveis Tècnics Municipals:
- Les aigües residuals abocades són del tipus industrial, i per tant, podran ser abocades segons
les limitacions establertes en l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis públics de sanejament.
- Els residus perillosos dels llots d’hidrocarburs s’hauran de portar a gestors autoritzats.
- L’activitat, en tot moment, haurà de complir els nivells d’immissió exterior de 55/55/45 dBA
(dia/vespre/nit) per a una zona A4 i de 60/60/50 dBA per a una zona B1/B2, d’acord amb el mapa
de capacitat acústica dels municipis de Palafrugell i de Mont-ras.
- En el cas de disposar d'enllumenat exterior en la zona de rentat de vehicles, aquest enllumenat
haurà de complir els requisits tècnics de l’annex 2 del Decret 190/2015, de deplegament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Informar que l'activitat queda sotmesa a :
- Un control ambiental inicial abans de la seva posada en funcionament per comprovar el
projecte aprovat i les condicions de la llicència ambiental, d’acord amb l’article 69 de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
A aquests efectes s’estableix un període de posada en marxa de l’activitat de 2 mesos, a
comptar de la data de la resolució definitiva de la llicència ambiental.
- Controls periòdics, cada 6 anys, d'acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats.
- En els controls incials i periòdics s’haurà de comprovar totes les instal·lacions de l’activiat
(venda al detall de carburants i rentat de vehicles: boxes de rentat i túnel de rentat) d’acord amb
les llicències atorgades.
Tercer.- El proper control periòdic de l’activitat s’haurà de realitzar en un termini màxim de 6 anys
per donar compliment a la Llei 20/2009.
Quart.- Aquest acord d’atorgament de llicència ambiental d'activitat resta supeditada a l’estricte
compliment de les condicions i observacions imposades per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i

per la resta d’Òrgans Tècnics que han emès informes preceptius i pels Serveis Tècnics
Municipals, i es notificarà a les persones interessades i al Consell Comarcal del Baix Empordà
com a Òrgan Tècnic Ambiental.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els possibles
drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística, de regulació ambiental de les
activitats, i del projecte presentat i la resta de documentació tècnica lliurada.

5. Medi ambient
5.1 Rescissió del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l'Ajuntament de Palafrugell per a la prestació del servei de deixalleria mòbil.
Acords
Primer: Instar la rescissió del conveni amb efectes al dia 1 de gener de 2018 de mutu acord amb
el Consell Comarcal del Baix Empordà.

6. Administració electrònica i ciudadana
6.1 Hores extres personal OAC per necessitats del servei
Acords
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’OAC
de l’àrea de Secretaria per necessitats del servei en el període comprés entre el setembre i el
desembre de 2017:
Treballador/a
Dolores Perea
Dolors Casado
Lluís Anton
Pilar Requena

HE Normal HE Nocturna
20
20
50
50

HE Festiva

HE Festiva
Nocturna

TOTAL

314,20€
297,40€
743,50€
741,00€
IMPORT TOTAL 2.096,10€

7. Cultura
7.1 Ajuda econòmica al Fons Català de Cooperació per a la campanya d'emergència als
efectes del terratrèmol a Mèxic
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Creu Roja
Objecte: Millora de les condicions d’habitabilitat a Cuba de la població afectada per l’huracà Irma
Subvenció sol·licitada:
Subvenció concedida: 3.000 €

Import a justificar: 3.000 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Bestreta: 2.700 € (La resta s’abona un cop presentada la justificació)
Aplicació pressupostària: 10.2311.48900 Subvencions Ajudes al Desenvolupament
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 trobarse 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. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.

7.2 Ajuda econòmica a Creu Roja per al projecte d'Emergència: Millora de les condicions
d'habitabilitat a Cuba de la població afectada per l'huracà Irma
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Creu Roja
Objecte: Millora de les condicions d’habitabilitat a Cuba de la població afectada per l’huracà Irma
Subvenció sol·licitada:
Subvenció concedida: 3.000 €
Import a justificar: 3.000 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Bestreta: 2.700 € (La resta s’abona un cop presentada la justificació)
Aplicació pressupostària: 10.2311.48900 Subvencions Ajudes al Desenvolupament
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.
Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

8. Educació

8.1 Conveni entre el Dep. d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell per a la realització
d'activitats complementàries de l'educació secundària obligatòria en Unitats
d'Escolarització Compartida, curs 17-18
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d'Ensenyament per a la realització d'activitats complementàries específiques de
l'educació secundària obligatòria, adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques
derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida, per al curs
2017-2018.
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s’hagi formalitzat.

9. Ipep
9.1 Sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació (TIF), convocatòria 2017,
resolució TSF/2162/2017, de 1 de setembre (Ref. BDNS 361658)
Acords
Primer.- Aprovar la presentació, en el marc del programa Treball i Formació, de la sol·licitud de
subvenció, i la realització de les accions incloses, referents a la contractació de persones en
situació d’atur, i de formació, d’acord amb la convocatòria TSF/2162/2017 per a l’any 2017 per la
realització de les següents accions:
Acció
Línia PANP

Cont r act es
preassignats
de 12 mesos
2

(amb 20 hores de
formació transversal)
Línia RMI (amb 20 hores 1
de formació transversal)
Línia DONA
(amb 20 1
hores
de
formació
transversal)

Contractes
preassignats
de 6 mesos
5

Cost previst Subvenció
del Projecte
86.010,18€

84.840,-€

5

67.405,62€

66.020,-€

0

19.080,04€

18.820,-€

Segon.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió del import
subvencionable per la participació en el programa de 14 persones, segons el desglòs presentat, i
que es regiran, pel que fa a la part de treball, per l’acord retributiu vigent de l’Associació Catalana
de Municipis.
Tercer.- Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, la disposició de crèdit suficient, i
l’execució dels projectes sol·licitats amb la direcció tècnica adequada.

9.2 Adhesió a la pròrroga de 2017 de l'acord retributiu relatiu a la contractació de persones
en situació d'atur en el marc del Programa Treball i Formació

Acords
Primer.- Adherir-se a la pròrroga de 2017 de l’acord signat el 2016 subscrit per l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data 25 de maig de 2017, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions

10.1.1 Peverga Consulting, Impost sobre béns immobles de l'any 2014. Rectificació d'ofici.
Acords
Primer.- Rehabilitar el rebut núm. 707185 a nom de Peverga Consulting SL.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
10.1.2 Reclamacions Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa per entrada de
vehicles.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del següents titulars que es detallen
a continuació, en concepte de Taxa per entrada de vehicles cr. Punta d’en Blanc, núm. 21 :
Cognoms i Nom

Nif

Inversiones Inmobiliarias Españolas Cartex, SL
MVLL
SML

B61557765

Import Import
Pagat Correcte
49,60
35,47
49,60
35,47
120,00
35,47

Diferència
a retornar
14,13
14,13
84,53

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.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

10.1.3 Reclamació Estrabau SA aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa recollida
escombraries industrials
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Estrabau SA, amb NIF
núm. A 58191867, per un import de 233,92 en concepte de Taxa per escombraries Industrials,
corresponent al rebut 935.231.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la Comunitat
de Propietaris Tarogenta 105, amb Níf núm. H55130819.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat Estrabau SA, segons el detall següent:

Any
2017

Concepte
Taxa per recollida d’escombraries Industrials.
Cr. Tarongeta, núm. 15 Palafrugell
Article 12è . 4 Sanitat, serveis veterinaris, farmàcies, perruqueries.
“Centre Medic Palafrugell “
4 punts x 59,58 = 233,92

Import

233,92

Quart.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreia municipals, pels
efectes oportuns.
10.1.4 Reclamació Contratas Ges SA aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensarla
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Contratas Ges SA, amb
NIF núm. A08846305, per un import de 2.981,56 en concepte d’IBI ingrés devolució AEAT.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior d’import 2.981,56 euros i la
devolució aprovada en la Junta de Govern de data 31 d’agost de 2017, per un import de 349,43
euros, resultant un total de 3.330,99 euros, amb els deutes pendents a la Recaptació municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals pels
efectes oportuns.

10.1.5 Reclamació JBP aprovar exempcio de l'ivtm per discapacitat
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica per l’exercici
2018 i posteriors, a nom del senyor JPB, pel vehicle amb matrícula 1341DSR.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat pels efectes
oportuns.
10.1.6 Reclamació ECB aprovar bonificació ICIO
Acords
Primer.- Atorgar la bonificació del 90% de l'ICIO de les obres sol·licitades a nom del senyor ECB,
de la llicència amb número núm. 31/2017, per a persones d’edat superior a 65 anys o amb
mobilitat reduïda, per la substitució de banyera per un plat de dutxa, al carrer Barris i Buixó núm. 4
2n B de Palafrugell
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ECB, per un import de 35,95,
segons el detall següent:
Rebut

Concepte

881.296

ICIO

ICIO cobrat
Pto 1248x3,2%
39,94

ICIO correcte
Pto 1248 x 90 Bonif x 3,2%
3,99

Diferència
retornar

a
35,95

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat.
Quart.- Notificar el present acordat a l’interessat, a l'Àrea d’urbanisme, a la Tresoreria Municipal
pels efectes oportuns.

10.1.7 Aprovació d'ingressos concepte IVTM varis per discapacitat. Exp. 10/17
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2017 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
N ú m e r o DNI/NIE
registre
9624
9446

Titular

Matrícula

STR
RVS

-1225-GJR
GI-0352-BL

Segon.- Donar de baixa del rebut pendent a nom del senyor RVS, tal com segueix a continació:
Exercici
2017

Número rebut
898562

Concepte
IVTM

Matrícula
GI-0352-BL

Import
65,21€

Tercer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor STR, tal com es detalla
seguidament:
Exercici
2017

Número rebut
897626

Concepte
IVTM

Matrícula
-1225-GJR

Import
65,21€

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

10.1.8 Sol.licitud bonificació Taxa primera Ocupació a nom Bobila Nova SL per qualificació
energètica C. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de la Taxa Llicència Urbanística a nom de la societat
Bobila Nova S.L. per l’immoble situat al carrer Joan Capri, número 58.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de societat Bobila Nova S.L.
amb NIF B61313771, tal com es detalla seguidament:
Exercici

Número rebut Concepte

2017

946114

Taxa
Llicència
Urbanística

Import
pagat
230,40€

Import
bonificat (25%)
172,80€

Total a
retornar
57,60€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments de Tresoreria i Intervenció.

10.1.9 Sol.licitud anul.lació Taxa per Entrada de Vehicles a nom Sr. GRMN. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud de baixa de la Taxa per Entrada de Vehicles a nom del senyor
GRMN.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i de
recaptació.

10.1.10 Aprovació liquidació concepte OVP a nom Sr. VAFP.
Acords
Primer.- Aprovar la liquidació en concepte de l’Ocupació de la Via Pública a nom del senyor
VAFP, tal com es detalla seguidament :
Concepte Temporada
Taxa OVP Anual

Objecte Tributari

C/ Cavallers, 11

Tipus
Màquines
expenedores

Unitats
2

Tarifa
347,40€

Segon.- Informar al Sr. FP que l’aprovació d’aquesta liquidación no implica legalització de l’activitat
ni autorització de l’ocupació de la via pública i per tant s’haurà de donar continuïtat els expedients
corresponents per resoldre la possibilitat d’instal.lar o no aquesta activitat.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
10.1.11 Reclamació JBC. Estimació noves liquidacions aigua període 2016/02 i 2016/03 per
fuita c. 4461284
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: : 4461284
PERÍODE

CONSUM
FACTURAT I PAGAT

2016/02

1.543,44

NOVA
LIQUIDACIÓ
873,07

DIFERÈNCIA A RETORNAR
670,37

Segon.- Aprovar la devolució per import de 670,37 euros.
Tercer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4461284
PERÍODE
2016/03

CONSUM REAL
3.059,83

Quart.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4461284
PERÍODE
2016/03

NOVA FACTURA
1.223,87

Cinquè.- Compensar la quantitat a retornar que figura a l’apartat segon per import de 670,37
euros amb la quantitat a ingressar que figura a l’apartat quart per import de 1.223,87 euros,
resultant un import a ingressar de 553,50 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.
Sisè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
10.1.12 Reclamació ALA. Estimació noves liquidacions aigua període 2017/02 per fuita c.
4468437
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4468437
PERÍODE
2017/02

CONSUM REAL
3.023,29

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4468437
PERÍODE
2017/02

NOVA FACTURA
861,66

Tercer. - L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 861,66 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.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

10.1.13 Reclamació JSG. Estimació nova liquidació aigua període 2017/02 per error de
lectura 4460006.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4460006
PERÍODE
2017/02

CONSUM REAL
1.211,07

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4460006
PERÍODE
2017/02

NOVA FACTURA
380,30

Tercer. - L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 380,30 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.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
10.1.14 Reclamació AMO. Estimació nova liquidació aigua c. 9156532 període 2017/02 per
fuita.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 9156532
PERÍODE

CONSUM REAL

2017/01

3.343,70

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 9156532
PERÍODE
2017/01

NOVA FACTURA
1.572,68

Tercer. - L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 1.572,68 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.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
10.1.15 Sol.licitud devolució taxes OVP i Escombraries Industrials a nom Sra. RAP per
baixa activitat.
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 936189 en concepte de la
Taxa Ocupació de la Via Pública a nom de la senyora Roser Aceves Pascual.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora RAP, tal com es detalla
seguidament:
Exercici N ú m e r o
rebut
2017
934793

Concepte
T a x a
Escombraries
Industrials

Import pagat
175,44€

Import correcte
87,72€

Total
retornar
87,72€

a

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.
10.1.16 Sol.licitud anul.lació rebut concepte Taxa Recollida Escombraries a nom de
Societat Garcia LLobet y Cia SRC
Acords

Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la societat Garcia
Llobet y Cia SRC amb NIF C17087925, tal com es detalla seguidament:
ANY N Ú M E R O
REBUT
2017 935334

OBJECTE TRIBUTARI

CONCEPTE

IMPORT

C/ Sant Sebastià,
número 25-01 01

Taxa Recollida
Escombraries
Industrials

175,44€

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor Luís Carlos Garcia Llobet en concepte de
la Taxa Escombraries Industrials, corresponent a l’exercici 2017, per import de 175,44€, la qual no
s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.-Notificar el següent acord a la persona interessada i al departament de tresoreria i
d’intervenció.
10.1.17 Reclamació XBC devolució recàrrec taxa llicencies urbanístiques estimar
Acords
Primer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor XBC, per un import de 20,48
euros en concepte de ICIO corresponent al rebut núm. 900.971.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l’interessat i
a l’efecte caldrà que informi del mateix.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Liquidacions rendes setembre de 2017. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
48012
20007
40
39907
11201
28200
11400
11300
130
39101
80
60

Concepte
Aportació VIMAR repercusió desp. Cessió pisos
Despeses bancàries
Entrada de vehicles
Execució subsidiària
IBI- Impost sobre béns immobles urbans
ICIO- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
IVTM-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Llar d’Infants
Sanció administrativa
Taxa per ocupació de la via pública
Taxa de recollida d’escombraries Vivendes

Import
663,28
30,00
218,01
1.740,98
9.492,93
80,08
6.516,26
150,25
157,60
2.402,00
1.245,90
74,40

61 Taxa de recollida escombraries locals comercials
31002 Taxa per retirada de vehicles
Total general

350,08
259,40
23.381,17

11.2 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/38 Y/2017/39. JGL 28.09.2017
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

220170013846 2017 21 1500 61905

220170013847 2017 61 3370 22607

220170013847 2017 11 9200 16200
220170013850 2017 11 9200 21600

220170013851 2017 72 1700 62200
220170013852 2017 33 3200 22602
220170013863 2017 21 1500 61904
220170013864 2017 21 1500 61904
220170013865 2017 21 1500 61904
220170013867 2017 21 1500 61904
220170013868 2017 21 1500 61904
220170013869 2017 21 1500 61904
220170013870 2017 21 1500 61904

220170013875 2017 21 1500 61904
220170013877 2017 21 1500 61904
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA SA. ADEQUACIO
5.618,03 ZONA RIERA DARRERA CAN GRAU (UR)
SALUT I EDUACIO EMOCIONAL SL.
FORMACIO PROFESSIONAL, EDUCACIO
EMOCIONAL I HABILITATS PER LA VIDA
782,00 (JO)(RRHH)
SALUT I EDUACIO EMOCIONAL SL.
FORMACIO PROFESSIONAL, EDUCACIO
EMOCIONAL I HABILITATS PER LA VIDA
782,00 (JO)(RRHH)
ESTANYS BLAUS SL. AMPLIACIO GARANTIA
1.047,86 UN ANY CABINA DISCOS HP Msa2012i (IN)
TANCAMENT MONTRAS PVC ALUMINI 2010
SL. SUBSTITUCIO FUSTERIA EXTERIOR
DEPENDENCIES MUNICIPALS EDF. AVDA
16.082,85 JOSEP PLA 5(MA)
IMPREMTA PALAFRUGELL SL. IMPRESSIO
LLIBRETS OFERTA FORMATIVA 2017-2018
1.796,25 (ED)
SETRAFIC ROMEPARK. MODIFICACIO PLA
1.476,20 DIRECCIONAL SECTOR NORD (PO)
SETRAFIC ROMEPARK. PROJECTE DE
MILLORA DE LA SEGURETAT I MOBILITAT
1.995,90 (PO)
MOST ENGINYERS SL. AMPLIACIO RODAVIA.
MILLORA GESTIO SENYALITZACIO
1.089,00 HORTIZONTAL (PO)
CROSSBASA SL. UBICACIO D'UNA BARRERA
3.597,52 DE CONTENCIO A LA PLAÇA DELS PINS (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA MILLORA
781,76 SEGURETAT BARRI LA PUNXA (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA MILLORA
SEGURETAT VIARIA LLUIS MARQUES
776,82 CARBO (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA MODIFICACIO
9.598,39 PLA DIRECCIONAL SECTOR NORD (PO)
SETRAFIC ROMEPARK SL. MILLORA
SEGURETAT BARRI PUNXA/MILLORA
SEGURETAT VIARIA LLUIS MARQUES
107,69 CARBO (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA. PROJECTE
MILLORA DE LA SEGURETAT I MOBILITAT A
12.012,87 LLAFRANC I PALAFRUGELL (PO)
57.545,14

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

Fase Aplicació

Import

Text lliure

220170013878 AD/

2017 33 3200 61900
TOTAL REALCIO

ARTIGAS JOAN. BARRA DE LLUM PER A
SALA POLIVALENT-ESPORTIVA A
L'ESCOLA PI VERD (ED). DUPLICITAT
2.937,64 AMB AD/9548
2.937,64

11.3 Relació O/2017/84 JG:28/09/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/84 de
reconeixement de despeses d’import total 811.456,45 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2017 12 0110 91300

39.828,73
39.823,75

2017 12 0110 31000

4,98

2017 71 1710 21000

43.508,16

2017 71 1650 21000

17.767,43

2017 62 3410 63203

36.297,41

2017 71 1650 22100

42.543,15
28.755,98

2017 32 4300 22100

387,95

2017 31 9240 22100

205,55

TOTAL BANC SANTANDER
BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
1r.TRIMESTRE 2017 PRESTEC BANESTO 2007
BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA
1r.TRIMESTRE 2017 PRESTEC BANESTO 2007
CESPA JARDINERIA SL. MANTENIMENT
JARDINERIA MUNICIPAL AGOST 2017 (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC AGOST
2017 (AS)
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMSO SL.
AMPLIACIO PABELLÓ HOQUEI FS1 (
CERTIFICACIO Nº 1 ) (UR)
TOTAL ENDESA AGOST
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST

2017 (SG)

2017 33 3230 22110

412,62

2017 33 3230 22120

633,65

2017 33 3230 22121

765,37

2017 11 9200 21200

9.079,05

2017 34 3230 22100

354,89

2017 73 4312 21200

386,22

2017 46 3330 22100

1.561,87

2017 71 1610 22699

606.342,65

2017 71 1610 22699

25.168,92

TOTAL

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM
ELECTRIC DEPENDENCIES I PUBLIC AGOST
2017 (SG)
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON
D'AIGUA MES DE JULIOL 2017 (MODEL A1)
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON
D'AIGUA MES D'AGOST 2017 (MODEL A1)

811.456,45

12. ASSUMPTES URGENTS

12.1 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.
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global
atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 151 del TRLCSP.
Empresa
Tecno Radio Comunicacions, SL

Puntuació criteris
amb judici de valor

Puntuació criteris
automàtics

Puntuació
total

94

103

197

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Tecno Radio Comunicacions, SL, amb NIF B65057507 el
contracte de 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, licitat mitjançant procediment obert, amb un multicriteri d’adjudicació, pel preu total de
18.399,26€ (corresponents a 15.206€ més el 21% d’IVA 3.193,26€) i 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. La despesa plurianual derivada d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 81.1320.64800 pels exercicis 2017 a 2022, d’acord amb l’article 174 del TRLRHL
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- 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, en el BOE, en el DOUE i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1
i 2 del TRLCSP.
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document annex amb detall
de la puntuació obtinguda.
Cinquè. 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.

12.2 Llicència d'obres majors expedient 81/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: CAL Y GAS SL
NIF: B17036815
Representat per MRR
Obra: Construcció d'un altell i subdivisió de nau industrial generant una segona entitat en una
única parcel.la
Carrer: C ALZINA SURERA, 1-11
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 81/2017
Condicions:
- Aquesta llicència únicament autoritza les obres pel que caldrà sol·licitar i obtenir
autorització per posar en funcionament l’activitat.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: EGV – Arquitecte tècnic
Núm Visat: V/W.17.1865
P.E.M.: 49.651,78 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.936,41€
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 5 d’octubre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

