Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 19/10/2017
Número: 41/2017
Dia: 19/10/2017
Hora d’inici: 09:00 h
Hora de fi: 10.00 h
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 19/10/2017 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 d’11 d’octubre de 2017
2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances

2.1.1Expedient de llicència d'obra major 40/2017. Devolució garantia.- Aprovació.Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 15 de setembre de 2017, amb registre
d’entrada número 10156, per la senyora OZL, en representació del senyor JVM, i retornar la

garantia de mil euros (1.000.-€), dipositada en aquest ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obra major amb expedient número 40/2017,
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 el present acord a la senyora OZL, en representació del senyor JVM, i a l’àrea
de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Projecte per a la restauració i conservació preventiva de la torre de Can Mario, a
Palafrugell. Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la restauració i conservació preventiva de la torre de
Can Mario, a Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea d’Urbanisme, amb
un pressupost d’execució per contracte de 180.000,00 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
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 del Ens Locals.
Tercer.- Demanar informe als Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
3.2 Projecte d’aparcament als carrers Xarembeco-Santa Marta, a Llafranc. Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’aparcament als carrers Xarembeco – Santa Marta, a
Llafranc, redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea d’Urbanisme, amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.048.987,05 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
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 del Ens Locals.
4. Serveis municipals
4.1 Modificació contracte manteniment instal·lacions sistemes seguretat contra intrusió.
Aprovació.
Acords
Primer. Donar d’alta el nou equipament del local social de La Sauleda, on s’hi ha instal·lat una
alarma antirobatori.
Segon. Aprovar la relació definitiva de dependències:
Dependència
1. Ajuntament
2. Mercat de la Carn

Preu anual
200 €
200 €

3. Mercat del Peix
4. Pla de Barris
5. Piscina Municipal
6. Bòbila Vella
7. Arxiu Can Rosés
8. Ceip Carrilet
9. Punt Òmnia / Joventut
10. Tomanyí
11. Ceip Torres Jonama
12. Antigues dependències Benestar Social / Buc d’assaig
13. Biblioteca Municipal
14. Ceip Piverd
15. Ceip Barceló i Matas
16. Ceip Barceló i Matas: cuina / P3
17. Jutjat de Pau
18. Recaptació
19. Centre Municipal Educació
20. Dipòsit documentació Vall d’Aran
21. Pavelló Poliesportiu
22. Antic Museu del Suro
23. Museu del Suro (nou)
24. Cal Ganxó
25. Oficina de Turisme (CAT)
26. “Els Ametllers”
27. UEC
28. Local Social La Sauleda

200 €
200 €
120 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
120 €
120 €
200 €
200 €
120 €
200 €
120 €
120 €
200 €
200 €
120 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Tercer. Notificar aquest acord a SEGURITEC COSTA BRAVA 2004, SA i a l’Àrea de Comptabilitat i
Pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell.
4.2 Proposta de modificació del contracte de manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals de Palafrugell. Alta local
La Sauleda
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-044

11.9200.21200 – Conservació
dependències municipals
Local social La Sauleda

Adreça
C. Carrilet, s/n

Extintors
PS 6 NC-5
3
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. Secretaria
5.1 Fundació Siel Bleu - Alta
Acords

Primer.- Inscriure a la FUNDACIÓ SIEL BLEU en el registre municipal de Fundacions, que està
sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM FUNDACIÓ
15 FUNDACIÓ SIEL BLEU
Segon.- Notificar el present acord a l’esmentada Fundació i a l’Àrea de Benestar Social.

6. Contractació
6.1 Contracte pel servei d'execució de projectes i manteniment de la senyalització viària
horitzontal de la xarxa urbana del municipi. Adjudicació
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.
LICITADORS

PUNTUACIÓ
MEMÒRIA
TÈCNICA

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

TOTAL
PUNTS

PROSEÑAL, SLU

26,50

59,1915 85,6915

SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUNYA SA

12,87

67,4213 80,2913

API MOVILIDAD, SA

9,66

64,6960 74,3560

SEROVIAL, SL

5,53

59,3118 64,8418

SEÑALIZACIONES JICA, SA

6,62

49,1938 54,8138

TEMAVIAL, SL

1,00

48,6483 49,6483

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa PROSEÑAL, SLU amb NIF B59720987 el contracte de
serveis per a la prestació del servei d’execució de projectes i manteniment de la senyalització
viària horitzontal de la xarxa urbana del municipi de Palafrugell, mitjançant procediment obert,
amb multicriteri d’adjudicació, pel preu unitari segons quadre detallat a continuació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 81 1340 22701 per a l’exercici 2017, i d’acord amb les demés
condicions de l’oferta presentada en l’oferta tècnica, en base a la motivació que s’inclou als dos
annexes d’aquest acord.
a) Oferta económica
Amid. MARQUES TRANSVERSALS
m2
Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants, amb pintura de doble component
amb aplicació manual
m2
Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants, amb pintura de doble component
amb aplicació amb màquina
m2
Pintat de faixa de 50 cm d’amplària, per a pas de vianants, amb pintura acrílica
amb granulat antilliscant
m
Pintat de faixa discontínua de 25 cm d’amplària, per a pas de ciclistes junt a pas
de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual
m
Pintat de faixa discontínua de 25 cm d’amplària, per a pas de ciclistes junt a pas

Preu
11,50
9,50
9,40
14,70
14,00

de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina
m2
Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb addició de
granulat antilliscant
m2
Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina
m2
Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb addició de microesferes de vidre
m2
Pintat de faixa de 50 cm, de fons de pas de vianants, de color vermell, amb
pintura de doble component amb aplicació manual
m2
Pintat de faixa de 50 cm,de fons de pas de vianants, de color vermell, amb pintura
de doble component amb aplicació amb màquina
m2
Pintat de triangles de 50 cm, de pas de vianants elevat, amb pintura de doble
component amb aplicació manual
m2
Pintat de triangles de 50 cm, de pas de vianants elevat, amb pintura de doble
component amb aplicació amb màquina
m2
Pintat de fons de carril bici, de color vermell, amb pintura de doble component
amb aplicació amb màquina
ml
Pintat de faixa de 40 cm, amb pintura de doble component amb aplicació manual
ml
Pintat de faixa de 40 cm, amb pintura de doble component amb aplicació amb
màquina
ml
Pintat de faixa de 40 cm d’amplària, amb pintura acrílica amb addició de granulat
antilliscant
Amid. MARQUES LONGITUDINALS
ml
Premarcatge
ml
Pintat de línia contínua de 10 cm d’amplària, per a separació de carrils de
circulació, amb pintura acrílica amb addició de microesferes de vidre
ml
ml
ml
ml
m2
m2
Amid.
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

Pintat de línia contínua de 15 cm d’amplària, per a la prohibició d’estacionament,
amb pintura acrílica
Pintat de línia contínua de 15 cm d’amplària, de zona reservada per a càrrega i
descàrrega, amb línia en ziga-zaga de color groc, amb pintura acrílica
Pintat de línia de 15 cm d’amplària, amb pintura acrílica de qualsevol color
Pintat de línia de 30 cm d’amplària, per a reserva parada BUS, amb pintura
acrílica
Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d’intersecció, amb pintura
acrílica groga
Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d’intersecció, amb pintura
de doble component groga amb aplicació a màquina
MARQUES VIALS
Pintat de símbol de CEDIU EL PAS, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina
Pintat de símbol de CEDIU EL PAS, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de microesferes de vidre per
incrementar la retroreflexió
Pintat de símbol de STOP de màxim 160 cm, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina
Pintat de símbol de STOP de màxim 160 cm, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de microesferes de vidre per
incrementar la retroreflexió
Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT BICOLOR, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació manual
Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT BICOLOR, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a màquina
Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT BICOLOR, amb pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de

6,20
9,50
9,10
11,40
9,50
11,40
9,50
9,50
10,50
8,60
8,40
Preu
0,08
0,31

0,34
1,00
0,34
1,79
3,80
5,80
Preu
34,50
32,80
47,90
45,60
120,90
101,40
97,50

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

microesferes de vidre
Pintat de símbol de INSCRIPCIÓ BUS/CID/TAXI, amb pintura acrílica amb addició
de partícules de granulat antilliscant
Pintat de símbol de INSCRIPCIÓ DISCAPACITATS, amb pintura acrílica amb
addició de granulat antilliscant
Pintat de delimitació de zona d’estacionament de minusvàlid incloent el
pictograma normalitzat, amb pintura acrílica
Pintat de símbol BICI de bicicleta per a carril, amb pintura acrílica amb addició de
partícules de vidre de granulat antilliscant
Pintat de símbol CEDIU EL PAS CARRIL BICI, amb pintura acrílica amb addició
de granulat antilliscant
Pintat de símbol CARRIL COMPARTIT BICI/VIANANTS, amb pintura acrílica amb
addició de granulat antilliscant
Pintat de fletxa senzilla per CARRIL BICI, amb pintura acrílica amb addició de
granulat antilliscant
Pintat de fletxa doble per CARRIL BICI, amb pintura acrílica amb addició de
granulat antilliscant

Unitat Pintat de símbol de BICI ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació manual (bicicleta i fons blau amb pintura acrílica)
amb addició de granulat antilliscant
Unitat Pintat de símbol de BICI ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació manual (bicicleta i fons blau amb pintura acrílica)
amb addició de microesferes de vidres
Unitat Pintat de símbol de BICI ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació a maquina (bicicleta i fons blau amb pintura
acrílica) amb addició de granulat antilliscant
Unitat Pintat de símbol de BICI ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació a maquina (bicicleta i fons blau amb pintura
acrílica) amb addició de microesferes de vidres
Unitat Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació manual i aplicació antireflectant
Unitat Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació manual
Unitat Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de símbol de LÍMIT DE VELOCITAT ZONA 30, BICOLOR, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a maquina amb addició de
microesferes de vidre
Unitat Pintat de línies de delimitació de la ubicació d’un CONTENIDOR en zona
d’aparcament,amb pintura acrílica de color groc
Unitat Pintat de delimitació de zona d’estacionament per a turismes, amb pintura acrílica
Unitat Pintat de delimitació de zona d’estacionament per a motocicletes, amb pintura
acrílica
Unitat Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària,amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina, antireflectant
Unitat Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, , amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària,amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de microesferes de vidre
Unitat Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina amb addició de partícules de

31,10
10,20
19,20
16,20
12,80
12,80
7,30
9,90
285,70

249,00
220,50
213,30
77,80
77,80
64,80
64,80
8,10
9,30
6,00
14,80
14,20
19,90
18,90
23,50
22,40

microesferes de vidre
Unitat Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina amb addició de partícules microesferes
de vidre
Unitat Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina
Unitat Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de microesferes de vidre
Unitat Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina
Unitat Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a maquina amb addició de microesferes de vidre
Unitat Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina
Unitat Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina amb addició de
microesferes de vidre
Unitat Pintat de pictograma, conjunt de dues petjades, per a camins escolars, de
qualsevol color, amb pintura acrílica
Unitat Pintat de faixa de 50 x 50 cm, per a pas escolar, amb pintura vermella de doble
component amb aplicació manual
Unitat Pintat de text " Mira a la dreta", de 25 cm d’alçada i 20 cm d’ample amb pintura
acrílica
Unitat Pintat de text " Mira a l’esquerra", de 25 cm d’alçada i 20 cm d’ample amb pintura
acrílica
Unitat Pintat de text " TAXI", " BUS" o d’altra marca vial
Amid. MARQUES VIALS PREFABRICADES
Unitat símbol COL·LEGIS ( P-21) BICOLOR 240 x120 cm
Amid. ELIMINACIÓ MARQUES VIALS
m2

m

m2
m

Eliminació de marques vials mitjançant fressat de faixes superficials, de mes de
40 cm., amb màquina d’accionament manual, escombrat i càrrega sobre camió i
transport del material a abocador autoritzat a qualsevol distància, inclou cànon
d’abocament i tractament de residus.
Eliminació de marques vials mitjançant fressat de faixes superficials, entre 10 i 15
cm., amb màquina d’accionament manual, escombrat i càrrega sobre camió i
transport del material a abocador autoritzat a qualsevol distància, inclou cànon
d’abocament i tractament de residus.
Eliminació de marques vials amb pintura dos components negra
Eliminació de línia entre 10 i 15 cm amb pintura dos components negra

20,10
19,10
36,40
34,70
52,80
50,30
25,20
24,00
19,70
4,60
14,40
16,40
27,30
Preu
138,10
Preu
11,00

1,90

10,00
0,90

b. Equips de treball addicionals. Increment amb 2 equips de treball addicionals de dos per
executar tasques de forma simultània sobre actuacions que impliquin disfuncions importants a la
mobilitat.
c. Termini d’execució. Reduïr 5 dies el termini de resposta per tasques no programades, fixat a la
clàusula 7.9 del plec de prescripcions tècniques.
d. Estudi de rugositat . Ofereix realitzar un estudi de rugositat de les principals vies del municipi
de Palafrugell, definides en base al pla de mobilitat. Classe de Rugositat (RG) Conforme a UNE
EN 13197 ( H EN mm) i lliurar- lo a la Direcció Tècnica en un termini màxim de dos anys a
comptar des de la data de signatura del contracte d’adjudicació.

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 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.

6. 2 Contracte per execució de les obres corresponents al projecte de reforma de Can
Genís a Palafrugell. Aprovació licitació
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació l’execució de les obres corresponents al projecte de
reforma de Can Genís a Palafrugell amb un valor estimat de contracte de 750.000€, IVA inclòs,
que correspon a un pressupost de licitació de 619.834,71€ més 130.165,29€ del 21% d’IVA,
d’acord amb el següent detall:
Anualitat
2017
2018

Import
254.389,79
495.610,21
750.000,00

%
33,92 %
66,08 %

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent que anirà a càrrec de l’aplicació 61 3370 63200.
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, 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.
6.3 Concessió demanial, d'ús privatiu de l'edifici de l'escorxador, utilitzat per l'exercici
d'activitat d'escorxador d'animals. Inici
Acords
Primer.- Aprovar l’expedient de concessió demanial, mitjançant procediment obert, de l’ús
privatiu de l’edifici de l’escorxador, per a ser utilitzat per l’exercici de l’activitat d’escorxador
d’animals, titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell, amb un cànon variable segons es detalla a la
clàusula 3 del plec de clàusules administratives, s’atorga per un període de 10 anys, prorrogable
d'any a any fins un màxim de 15 anys.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la concessió, 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.
7. Benestar social
7.1 Subvenció i conveni 2017 Centre de distribució d'aliments
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Càritas Diocesana
Objecte: L’objecte de la subvenció és impulsar el projecte Centre de Distribució d’Aliments de
Palafrugell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret
fonamental a l’alimentació.
Subvenció sol·licitada: 30.000,00€
Subvenció concedida: 30.000,00€
Import a justificar: 30.000,00€
Percentatge de finançament: 100%
Bestreta: 50% de l’import total, a la signatura del conveni. El 50% restant es pagarà una vegada
l’entitat hagi presentat el compte justificatiu i aquest hagi estat validat per part de l’ajuntament.
Per fer efectiu el pagament de la bestreta, l’entitat haurà d’haver presentat la justificació del
conveni de l’any anterior i haver signat el conveni de l’any en curs per al qual es sol·licita la
bestreta.
Termini de justificació: 28.02.2018
Aplicació pressupostària: 52 2310 48902
Entitat: Creu Roja
Objecte: L’objecte de la subvenció és impulsar del projecte Centre de Distribució d’Aliments de
Palafrugell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret
fonamental a l’alimentació.
Subvenció sol·licitada: 9.061,66€
Subvenció concedida: 5.000,00€
Import a justificar: 9.061,66€
Percentatge de finançament: 60%
L’Ajuntament efectuarà el pagament de la subvenció a Creu Roja, una vegada l’entitat hagi
presentat el compte justificatiu i aquest hagi estat validat per part de l’ajuntament. Termini de
justificació: 28.02.2018
Aplicació pressupostària: 52 2310 48902
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable

responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.
Quart. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

8. Cultura
8.1 Conveni de mecenatge entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Vila Casas per al
finançament i difusió de la programació del Festival Temporada Alta 2017 al Teatre
Municipal de Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre la Fundació Vila Casas i l'Ajuntament de
Palafrugell, per al finançament i difusió de la programació del Festival Temporada Alta 2017.
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la seva signatura i fins al la finalització del
Temporada Alta 2017.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
9. Educació

9.1 Conveni de col·laboració entre l'UDG i l'Ajuntament de Palafrugell per a la concessió de
dues beques als estudis de màster en patrimoni.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Palafrugell, per a la concessió de dues beques als estudis de màster en patrimoni cultural i
natural.
Aquest conveni comporta un compromís de despesa per part de l’Ajuntament de Palafrugell per
import de 11.663,60 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.3200.48903, dels exercicis
2018 i 2019.
La durada d'aquest conveni és de 2 cursos (2017-2019).
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions.
10.1.1 Reclamació modificar acord JGL 05/10/17 RJ
Acords
Primer.- Modificar el punt primer, quedant de la següent forma: Primer.- Aprovar la devolució
d’ingressos indeguts a nom de la senyora JS, R, per un import de 102,60, en concepte de taxa
per entrada de vehicle pels rebuts 723.321, 788.642,
858.932 i 938.911, respectivament i segons el detall següent:
Any

Rebut

Adreça

Cognoms i Nom

2014
2015
2016
2017

723.321
788.642
858.932
938.911

Tarongeta, 73
Tarongeta, 73
Tarongeta, 73
Tarongeta, 73

JS, R
JS, R
JS, R
JS, R

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

Import principal

Recàrrec

25,20
25,20
25,20
25,20
100,8

0,00
0,00
1,26
0,00
1,26

Total a
retornar
25,20
25,20
26,46
25,20
102,06

Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a l’Àrea de Recaptació i Tresoreria municipal,
pels efectes oportuns.
10.1.2 Reclamació EB aprovar devolució d'ingressos indeguts i nova liquidació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor B, A, per un import de 49
euros, pel concepte de Taxa per entrada de vehicles corresponent al rebut núm. 936.995.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari del senyor
Bonnet, Edmond, atès que l’esmentat va efectuar el seu pagament per error.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor B, A, en concepte de Taxa per entrada de
vehicles, corresponent a l’any 2017, segons el detall següent i la qual no s’haurà de fer efectiva
fins la notificació expressa:

Any

Rebut

Cognoms i Nom

2017

949.628 B, AA

Adreça

Import

Cr. Roncadora núm. 5

49,60

10.1.3 Reclamació MM aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa per entrada de vehicles
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora MO, M, per un import de
291,00 en concepte de Taxa per entrada de vehicles, corresponent als rebuts núm.723.659,
788.982, 859.286 i 942.135, d’acord al detall següent:
Any

Concepte

Import
correct

I m p o r t Diferèn
pagat
-cia

2014 2ª Categ. Fins a 3 vehic sense placa gual i fins a 4 ml =
cr Almogàvers, núm. 1 = 38,00 + 1ª Cater. Fins a 3 veh
amb placa de gual i fins a 4 ml.= cr. Carles Vila num. 3 =
60,00 Total=98,00
2015 2ª Categ. Fins a 3 vehic sense placa gual i fins a 4 ml =
cr Almogàvers, núm. 1 = 38,00 + 1ª Cater. Fins a 3 veh
amb placa de gual i fins a 4 ml.= cr. Carles Vila num. 3 =
60,00 Total=98,00
2016 2ª Categ. Fins a 3 vehic sense placa gual i fins a 4 ml =
cr Almogàvers, núm. 1 = 38,00 + 1ª Cater. Fins a 3 veh
amb placa de gual i fins a 4 ml.= cr. Carles Vila num. 3 =
60,00 Total=98,00
Total........................................:

98,00

-195,00

-97,00

98,00

-195,00

-97,00

98,00

-195,00

-97,00

294,00

-585,00

-291,00

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora Marti Olivés, Maria, d’acord al detall
següent:
Any

Concepte

2017

2ª Categ. Fins a 3 vehic sense placa gual i fins a 4 ml = cr
Almogàvers, núm. 1 = 38,00 + 1ª Cater. Fins a 3 veh amb
placa de gual i fins a 4 ml.= cr. Carles Vila num. 3 = 60,00
Total=98,00

I m p o r t Import
Diferència
correct pagat
n o v a
e
liquidació
98,00
-66,00
32,00

Tercer.- Compensar la liquidació aprovada en el punt segon amb la devolució aprovada, restant
un total a retornar de 259,00 euros, i ingressar la quantitat en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Quart.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada, a la
Recaptació i Tresoreria municipal, pels efectes oportuns.
10.1.5 ÀFG, revisió valor cadastral d'una finca. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar a la senyora F que es fa trasllat del seu recurs a la Gerència Territorial del
Cadastre a Girona.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
10.1.6 IDJ, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada, perquè a 1/1/2017 la persona interessada no tenia la
condició de família nombrosa.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.7 RDA, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 4205101EG1440N0030EB, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 2 Esc. 2 02 3.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2017 a nom de la senyora DRA, per un import total de 62,93 euros, d’acord amb el
següent detall:
ANY
2017

N. REBUT
908288

IMPORT PRINCIPAL
57,21

RECÀRREC
5,72

A RETORNAR
62,93

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10.1.8 Reclamació Hotel Llevant SL aprovar devolució d'ingressos indeguts OVP
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de l’Hotel Llevant, SL, amb el Nif núm.
B17386699, per un import de 318,03 en concepte d’OVP, corresponent al rebut núm. 948.110,
segons detall següent:
Any
2017

Rebut
948.110

Concepte
OVP2017

Import correcte
5.744,95

Import pagat
- 6.062,98

Diferència a retornar
318,03

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari facilitat.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipal, pels efectes
oportuns.

11. Tresoreria
11.1 SOREA SA Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors del mes de setembre
de 2017.- Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2017, grans consumidors,
que importa la quantitat total de CINQUANTA TRES MIL CINC CENTS SEIXANTA NOU EUROS
( 53.569,00 €) .
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.
Tercer. - Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

12. Comptabilitat i pressupost
12.1 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/42. JGL 19.10.2017
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

2017 72 1700
220170014625 61900
2017 12 9320
220170014627 22708
2017 52 2312
220170014628 22606
2017 46 3330
220170014629 22604

2017 71 1532
220170014632 21000
2017 11 9200
220170014633 21600
2017 21 1500
220170014635 61905
2017 21 1500
220170014636 61909
2017 71 1532
220170014637 21000

Import

Text lliure
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ.
MILLORA VEGETAL DE L’ESPAI PUBLIC
PROPER AL FAR ST SEBASTIÀ.
7.999,98 ELIMINACIO D’AILANTS (MA)
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA.
1.815,00 CONSUM EXERCICI 2017 (OR)
NOVARA HOTELS SL. APAT DIA
INTERNACIONAL DE LA GEN GRAN DIA
1.380,00 30.09.2017 AL CENTRE FRATERNAL (CU)
PALE PAPER SL. BANDEROLES
PROMOCIONALS DEL 23. FESTIVAL JAZZ
1.197,00 COSTA BRAVA

CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL.
REPARACIO DE GABIONS METÀL·LICS
1.403,54 PASSATGE HIPATIA D'ALEXANDRIA (AS)
ORACLE IBERICA SRL. MANTENIMENT
ANUAL BASE DE DADES COOPERATIVA
2.462,87 ORACLE 11. 2017-2018 (IN)
PERE GIRALT SAGRERA SA. ENDERROC
HABITATGE MUNICIPAL AILLAT CARRER
BRUGUEROL 88.90 TERRENY
13.760,60 EQUIPAMENTS (UR)
RCP RICARD SL. TALA DE PINS I
COL·LOCACIÓ LINEA DE VIDA CAMI DE
RONDA C. ILLA BLANCA 21-25 DE
4.686,48 TAMARIU (UR)
JIMENEZ FARELO FRANCISCO.
SUBMINISTRAMENT DE PANOT
BUIXERDAT DE 30X30X4 PER
3.778,10 MANTENIMENT CARRERS (AS)
RIZOS BOFILL SUSANA. SERVEI DE

2017 33 3200
220170014638 22708
2017 21 1500
220170014639 61911
2017 11 9200
220170014640 63200
TOTAL RELACIO

TALLER ESTUDI ASSISTIT (TEA) DINS PEE
3.040,00 OCTUBRE A DESEMBRE 2017 (ED)
ATRI CULTURA I PATRIMONI SL.
CONTROL ARQUEOLOGIC OBRES
URBANITZACIO SECTOR RIERA DE
6.936,85 LLAFRANC II (UR)
DIEYLI COSTA BRAVA SL. TRABALLS DE
GUIX LAMINAT AL SOSTRE DE L’ARXIU
995,83 (UR)
49.456,25

12.2 Relació O/2017/89 JG:19/10/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/89
(reconeixement) d’import total 321.478,18 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2017 12 0110 91300

45.723,93
45.723,51

2017 12 9320 22610

0,42

2017 12 0110 91300

57.957,84
56.297,14

2017 12 0110 31000

1.660,28

2017 12 9320 22610

0,42

2017 12 0110 91300

57.095,25
54.402,33

2017 12 0110 31000

2.692,92

2017 12 0110 91300

43.024,86
36.947,34

2017 12 0110 31000

6.077,52

2017 12 0110 91300

45.723,93
45.723,51

2017 12 9320 22610

0,42

2017 33 3200 48907

18.000,00

TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2008
BANKIA. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2008
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2010
BANKIA. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2010
BANKIA. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2010
TOTAL CAIXABANK
CAIXABANK. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017
PRESTEC INVERSIONS 2010
CAIXABANK. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017
PRESTEC INVERSIONS 2010
TOTAL CAIXABANK
CAIXABANK. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017
PRESTEC INVERSIONS 2014
CAIXABANK. QUOTA 2n.TRIMESTRE 2017
PRESTEC INVERSIONS 2014
TOTAL BANKIA
BANKIA. QUOTA 3r.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2008
BANKIA. QUOTA 3r.TRIMESTRE 2017 PRESTEC
INVERSIONS 2008
L'ESCOLA DE MUSICA. 1a BESTRETA CONVENI
COL.LAB. ATORGAMENT SUBV. ALUMNAT
ENSENYAMENTS MUSICALS CURS 17/18.
JG:05/10/17

2017 12 9320 22709

26.923,37
1.557,11

2017 81 1330 22710

25.366,26

2017 43 4910 41004

27.029,00

TOTAL XALOC
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES D'AGOST
2017
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES D'AGOST
2017
INSTITUT MITJANS DE COMUNICACIO DE
PALAFRUGELL. 2a I ULTIMA APORTACIO

MUNICIPAL 2017
TOTAL

321.478,18

13. Assumptes urgents
13.1 Urbanisme - gestió d'obres
13.1.1 Llicències d’obres majors
13.1.1.1 Llicència d'obres majors expedient 105/2016
Acords
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: BSB
Representat per DKW
Obra: Reforma i ampliació de casa unifamiliar aïllada
Carrer: C DE LA CALA DEL VEDELL, 14
Expedient: 105/2016
Condicions:

Nucli: CALELLA

- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per
la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de
les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació
com l'espai públic. (Expedient 105/2016)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: DW - Arquitecte
Núm Visat: 2016401638
P.E.M.: 247.539,87 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 9.654,05 €
13.1.1.2 Llicència d'obres majors expedient 67/2017
Acords

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: JCJ
Obra: Reforma d'un habitatge i construcció de piscina
Carrer: C MOLI DE VENT, 12
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 67/2017
Condicions:
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- 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: GPF - Arquitecte
Núm Visat: 2017401313
P.E.M.: 80.870,84 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 3.153,96 €
13.1.1.3 Llicència d'obres majors expedient 79/2017
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: ABC
VC
Representat per SBL
Obra: Reforma interior d'habitatge en edifici plurifamiliar existent
Carrer: C FRANCESC ESTRABAU, 18 P01
Nucli: CALELLA
Expedient: 79/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- 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: MBP - Arqutecte
Núm Visat: --P.E.M.: 25.482,14 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 993,8€
13.1.1.4 Llicència d'obres majors expedient 85/2017
Acords

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: VENUSMAR SL
NIF: B08229197
Representat per JDI
Obra: Enderroc d'edifici plurifamiliar aïllat
Carrer: C POMPEU FABRA, 28 - JOSEP IRLA, 2
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 85/2017
Condicions:
- 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: JJHC
Núm Visat: 2017 402076
P.E.M.: 8.500 €
I.C.I.O. liquidat: 331,5 €
13.1.1.5 Llicència d'obres majors expedient 88/2017
Acords:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: FJLC
HCR
Representat per AQS
Obra: Creació d'obertura a la façana lateral d'un habitatge unifamiliar adossat
Carrer: AV BALDOMER GILI I ROIG, 75
Nucli: CALELLA
Expedient: 88/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- 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: JAHG - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 1.740 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 67,86 €
13.2 Planejament i gestió
13. 2.1 Oferiment cessió terrenys efectuat per la senyora DBF, al Camí de la Font d'en Xecu,
a Llafranc, TM de Palafrugell. Acceptació.
Acords
Primer. Acceptar l’oferiment de cessió de la finca descrita a l’apartat a) del contingut d’aquest
acord, destinada a vialitat, amb una superfície de 44,00 m2, situada al Camí de la Font d’en Xecu,

a Llafranc, terme municipal de Palafrugell, efectuat per la senyora DBF, finca segregada de la
major finca registral 14.569, inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 3222, llibre
759 de Palafrugell, foli 68, a nom de la senyora DBF, i amb referència cadastral número
6184101EG1368S0001HO.
Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
13.3 Medi Ambient
13.3.1 Sol·licitud de pròrroga per a la justificació d'un ajut de l'ICAEN per a punts de
recàrrega de vehicles elèctrics
Acords
Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia l’ampliació de 3,5 mesos del termini per a poder
finalitzar les actuacions.
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 26 d’octubre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

