Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 14/12/2017
Número: 49/2017
Dia: 14/12/2017
Hora d’inici: 9.00 h
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 14/12/2017 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 7 de desembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.2. Llicències d’ obres majors

2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 119/2017
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: LIDL SUPERMERCADOS S.A.U.
NIF: A60195278
Representat per FJPS
Obra: Modificació de projecte per la construcció d'un edifici per la implantació d'un supermercat
(superfície total 5.251,84 m2 i 130 places d'aparcament)
Carrer: c. Josep Vergés i Matas 22-36, Plaça Europa 5-7 i Plaça Josep Pallach s/n
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 119/2017
Condicions:
- Aquesta llicència contempla una reducció de la superfície total edificada i d’una plaça
d’aparcament, respecte la llicència inicial, pel que li són d’aplicació les condicions de la llicència
aprovada en data 2 de novembre de 2017.
Tècnic director de l’obra: JPV i EBG - Enginyers

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Cessió 53,41 m2 destinats a vialitat, a Av. Pompeu Fabra, 28, a Palafrugell. Acceptació.
Acords
Primer. Acceptar l’oferiment de cessió de 53,41 m2 de terrenys, destinats a vialitat, a l’avinguda
Pompeu Fabra núm. 28, a Palafrugell, presentat per la societat Venusmar, SL, representada pel
senyor JMDI, que es segreguen de la finca núm. 7.349, inscrita al Registre de la Propietat de
Palafrugell al foli 91 del volum 2.878 de l’Arxiu, llibre 512 de Palafrugell, amb codi IDUFIR
17014000060506 i amb referència cadastral núm. 4407201EG1440N.
Segon. Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament
el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a
l’atorgament dels corresponents documents administratius derivats d’aquest acord d’acceptació
de cessió.
Tercer. Notificar aquest acord a la propietat cedent, als seus representants, i a les Àrees
d’Intervenció, de Secretaria i de Serveis Municipals, i trametre la documentació necessària al
Registre de la Propietat de Palafrugell, als efectes de la seva inscripció.
3.2 Projecte per a la restauració i conservació preventiva de la torre de Can Mario, a
Palafrugell. Aprovació definitiva.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament 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
iamb 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 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3.3 Projecte d’aparcament als carrers Xarembeco - Santa Marta, a Llafranc. Aprovació
definitiva.
Acords

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’aparcament als carrers Xarembeco – Santa Marta, a
Llafranc, redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea d’Urbanisme i 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 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3.4 Projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro, a Palafrugell. Aprovació
definitiva.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro, a
Palafrugell, situat al carrer Tarongeta 29, redactat per l’arquitecte CVB i amb un pressupost
d’execució per contracte de 899.729,82 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, així com la seva disposició al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació al tècnic redactor del projecte i al coordinador d’àmbit
del servei a les persones.
4. Secretaria
4.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SPACTIVA) (Local Social de La Sauleda)
Acords
Primer. Aprovar el següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Joventut:
- Pla d’emergències Local Social de La Sauleda
- Informe visita efectuada al Local Social de La Sauleda.
Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA).
Tercer. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’Arxiu Municipal juntament amb l’enviament
d’un exemplar de tots els documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA) i aprovats
per Junta de Govern Local, per tal que quedin a disposició dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de Palafrugell.
4.2 Associació cercle pedra tallada. Alta
Acords
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, Associació cercle pedra tallada, que està
sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
177 Associació cercle pedra tallada

Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
5. Contractació
5.1 Projecte per a la construcció de la xarxa de sanejament al passeig del Mar a Tamariu.
Inici del procediment i aprovació dels plecs
Acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació projecte per a la construcció de la xarxa de
sanejament al passeig del Mar a Tamariu, amb un valor estimat de contracte de 179.953,47 euros,
IVA inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de 149.961.23 euros iva inclòs, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 21160061900 per l’exercici 2017, més l’import de 29.992,24 euros, iva
inclòs, corresponent a possibles modificacions, quantitat que restarà subjecte a les necessitats
reals i condicionat a l’existència de crèdit pressupostari adequat, disponible i suficient i a la prèvia
aprovació de les proposta de despesa per la Junta de govern local.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació,
així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP, per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 152.4 del TRLCSP 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.
5.2 Projecte de millora de la cruïlla del carrer Metal·lurgia a la zona industrial, a Palafrugell.
Inici procediment i aprovació plecs
Acords:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del projecte de millora de la cruïlla del carrer
Metal·lurgia a la zona industrial a Palafrugell, amb un valor estimat de contracte de 348.000€, IVA
inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de 290.000€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 21153061900 per a l’exercici 2017, més la quantitat de 58.000€, IVA
inclòs, corresponent a possibles modificacions, quantitat que restarà subjecte a les necessitats
reals i condicionat a l’existència de crèdit pressupostari adequat, disponible i suficient i a la prèvia
aprovació de les proposta de despesa per la Junta de govern local.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i 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.
5.3 Contractació de l'Agrupació Teatral les Bambolines de Palafrugell

Acords:
Primer. Contractar l’entitat “Agrupació Teatral les Bambolines de Palafrugell” amb NIF G17962440,
per que realitzi la coordinació artística de la representació teatral popular de “Els Pastorets de
Palafrugell”, els dies 1, 7 i 14 de gener de 2018, per un preu de 10.000€ (IVA inclòs) més l’import
que s’obtingui per la venda d’entrades de les tres representacions, amb un preu per entrada de
10€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46999022614 – Despeses programació teatre de
l’exercici 2017.
Segon. Notificar a l’entitat interessada el present acord i 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.
5.4 Contracte mixt per l'execució del projecte tècnic de renovació de les infraestructures
TIC de l'Ajuntament de Palafrugell
Acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per l’execució del Projecte tècnic de renovació de les
infraestructures TIC de l’Ajuntament de Palafrugell,amb un valor estimat de contracte de
189.799,70€, 21% d’IVA inclòs, que correspon a un pressupost de licitació, 21% d’IVA inclòs, pel
LOT 1 de 97.277,73€, pel lot 2 de 92.521,97€, amb càrrec a la participació pressupostària
12491063600 - Projecte inversió informàtica Ajuntament.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa corresponent.
Tercer. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 152.4 del TRLCSP, 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. Benestar social
Continuïtat del contracte amb la Creu Roja Espanyola a Palafrugell per al servei de
transport adaptat
Acords
Primer. Acordar la prestació del servei de transport adaptat transitòriament i la continuïtat de
contracte amb l’entitat Creu Roja Espanyola a Palafrugell amb NIF Q2866001G i fins l’adjudicació
de la nova licitació.
Segon. Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària 52231222711 - Despeses
Transport Adaptat, mobilitat reduïda, càtering.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

7. Cultura
7.1 Preu públic representacions Els Pastorets de Palafrugell 2018
Acords
Primer.- Aprovar l’establiment dels següents preus públics que seran vigents fins a la seva
modificació expressa:
Data
1, 7 i 14 de gener de 2017

Espectacle
18.00h TMP - Els Pastorets de Palafrugell

Euros
10 €

Tots els preus són amb l’IVA inclòs
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament pels seus efectes
oportuns.
8. Joventut
8.1 Autorització seu social Associació els Trompats
Acords
Primer: Accedir a la sol·licitud de l’associació ELS TROMPANTS per poder utilitzar l’adreça de
l’Àrea de Joventut, C. Cervantes, 8, com seu social de l’esmentada associació.
Segon: Caldrà que s’inscriguin els estatuts de l’esmentada entitat en el Registre Municipal
d’Entitats una vegada registrats en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions

9.1.1 Aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria-compostador.
Exp. 29/17
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Número
registre
13219
13340
13264
13089
12968
13236
13520
13113
13403
12964
12741

NIF/NIE

TITULAR
MDBP
VB
JBG
ICF
VFC
EGM
MMP
MMS
MMK
FSM
JTT

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

Import a
Retornar
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€
98,40€
37,20€
98,40€
89,28€
89,28€
89,28€
89,28€

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

9.1.2 Reclamació Bankia Habitat SLU aprovar devolució d'ingressos indeguts
Execucció subsidiària
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Bankia Habitat SLU amb
NIF núm. B46644290 per un import de---------2.193,49 Euros---------- en concepte d'Execucció
subsidiària i recàrrec de constrenyiment, corresponent al rebut núm. 872.315 i d’acord al detall
següent:
Rebut
872.315

Cognoms i Nom
Bankia Habitat SLU

Import principal
1.994,08

Recàrrec
199,41

Total Pagat
2.193,49

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada i a l’efecte caldrà que informe a l’ajuntament del mateix.
Tercer.- Notificar el següent acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.
9.1.3 Reclamacio RR aprovar devolució d'ingressos indeguts Cheque Dejeuner
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora RRB, per import de 120€, per
duplicitat d’ingrés de les despeses de la Llar d’infants
Tomanyí de la seva filla.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari de la
interessada i a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
9.1.4 Regularització liquidacions aigua Comunitat de Propietaris Grup A Cases A-B-C-D
contracte núm. 4468817. Aprovació.
Acords
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 28/07/2017.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per les liquidacions pagades corresponent al
període 2012/02 fins 2015/02 i 2015/04, per import de 31.668,71 €, d’acord amb el següent detall:
PERÍODE

Import pagat

2012/02

1.936,54

2012/03

4.089,43

2012/04

1.283,36

2013/01
2013/02

62,20
2.506,53

2013/03

5.678,35

2013/04

1.553,20

2014/01
2014/02

55,90
3.789,06

2014/03

3.731,82

2014/04

1.385,33

2015/01
2015/02

746,10
2.458,79

2015/04

2.205,40

Recàrrec 2012/03

Total

186,70
31.668,71

Tercer.- Donar de baixa les liquidacions que constaven pendents de pagament corresponent al
2015/03, 2016/01 i 2016/02

PERÍODE

PENDENT

6.714,73
2015/03
1.605,41
2016/01
1.399,33
2016/02
9.719,47
Total

Quart.- Aprovar les noves liquidacions substitutives corresponents als períodes 2012/02 fins
2016/02, d’acord amb el següent detall
PERÍODE

IMPORT

2012/02

1.777,45

2012/03

3.435,89

2012/04

1.073,51

2013/01

55,32

2013/02

2.434,57

2013/03

5.030,78

2013/04

1.235,39

2014/01

49,88

2014/02

3.712,75

2014/03

3.153,16

2014/04

1.181,85

2015/01

714,18

2015/02

2.054,19

2015/03

5.828,39

2015/04

1.176,72

2016/01

711,76

2016/02

846,15
34.471,94

Cinquè.- Compensar els crèdits a favor de la Comunitat derivats del punt segon del present acord
i dels ingressos pendents d’aplicar amb les noves liquidacions aprovades amb el punt quart més
les liquidacions generades posteriorment corresponents als períodes 2016/03, 2016/04 i 2017/01
d’acord amb el següent detall:
Concepte
Devolució
liquidacions període
2012/02 al 2016/02
Ingréssos realitzats a l’Ajuntament

Import
31.668,71

Total crèdits Comunitat
Noves liquidacions període 2012/02
a 2016/02
Liquidació període 2016/03
Liquidació període 2016/04
Liquidació període 2017/01
Total deutes Comunitat
Saldo resultant a favor de la
Comunitat

46.668,71

15.000,00

34.471,94

6.189,31
950,28
40,91
41.652,44
5.016,27

Sisè .- Tramitar el reintegrament del pagament indegut efectuat en data 29 d’agost de 2016 per
import de 6.234,97 € que es compensaria amb el saldo resultant a favor de la Comunitat desprès
de la compensació de les liquidacions que consta a l’apartat anterior resultant un import a
ingressar per part de la Comunitat d’import 1.218,70 € , que dimana del següent càlcul
Saldo resultant a favor de la
Comunitat
Import a reintegrament pagament
indegut
Total a ingressar per part de la
comunitat

5.016,27
6.234,97
1.218,70

Setè.- Informar a l’interessat que l’ ingrés corresponent a la diferència pendent d’ingressar, per
import de 1.218,70 euros, s’haurà de fer efectiu a l’ Ajuntament de Palafrugell mitjançant
transferència bancària al compte 2100-0050-26-0200189792 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.

Vuitè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
9.1.5 Sol.licitud devolució part proporcional matrícula Taxa llar infants a nom Sra. MSS
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MSS, tal com segueix a
continuació:
Núm.
rebut
947155

Exercici

Concepte

Import Pagat

Import
Correcte

Total a
retornar

MatrículaCurs
2017-2018

Taxa Llar
Infants

171,30€

57,10€

114,20€

Segon. - Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté la senyora
MSS (Números rebuts 896759-896760) amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als depataments d’intervenció i
tresoreria.
9.1.6 Reclamacions Varis aprovar exempció IVTM per persones a discapacitat 14 12 17
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2017 ( 1 ) i 2018 ( 2 ), als vehicles i titulars detallats a continuació:
Concepte
6999JZY
3338GMM
2045HXP
8414KDL

Cognoms i Nom
CL, AM
GB, G
MD, P
RM, J

(2)
(2)
(1)
(2)

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MD, P, per un import de
130,78 euros en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent al
rebut núm. 891.285.
Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt segon en el compte bancari de la interessada i
a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.
9.1.7 Reclamació CR aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució a nom de del senyor RR, C, per un import de---------- 68,83 en
concepte d’ingressos indeguts de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent al
rebut 895.876.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior, amb els deutes pendents a la
Recaptació municipal.

Nif

Titular

Import per
retornar

CRR

68,86

Import
pendent
executiva
321,77

Import a
retornar
0,00

Import pendent
executiva un
cop compensat
252,94

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals pels
efectes oportuns.
9.2 Sol·licitud abstenció suspensió cautelar PARC COMERCIAL PALAFRUGELL
Acords
Desestimar la sol·licitud de suspensió del requeriment aprovat per acord de Junta de Govern
Local de data 18 de maig de 2017.
10. Tresoreria
10.1 Prescripció i compensació deutes per devolució d'ingressos indeguts
pressupostaris fins 31/12/2012
Acords:
1r.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels contribuents següents,
amb els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com s’exposa a
continuació :

NIF

DEUTOR

CONCEPTES/EXERCICIS

M, M
PARC
B5503995 COMERCIAL DE
2
PALAFRUGELL SL

IVTM 2017
IIVT 2014-15,
ESCOM. 2014 a 2017,
IBI 2014 a 2017
TOTAL

IMPORT
DEUTE

68,47

CRÈDIT A
COMPENSAR

IMPORT A
DECLARAR
PRESCRIT

36,13

0,00

108,71

0,00

144,84

0,00

148.824,09

148.892,56

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a la
Tresoreria municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps senyalat i computat
segons la Llei i, que es relacionen a continuació :
N. Operació

Nif. tercer

120120002125

Nom tercer

Import

AM, JM
35,11

120120003951
120120012562
120120012563
120120012512
120120006623
120120011350
120120011440
120120011441
120120011438

G17891896

ASSOC.FOMENT PRODUCTES ARTESANALS DE LA
TERRA
BB, R
BB, R
BC, P
EP, J
FA, JM
H, I
H, I
NA, J

73,60
515,73
25,79
8,59
65,21
85,20
2,12
0,10
6,34

120120011443
120120013744
120120013745
120120008443
120120006652
120120006653
120120011349

OJ, M
RG, MP
RG, MP
SR, R
VA, A
VF, M
VM, P
TOTAL

16,30
174,80
8,74
38,00
4,23
4,23
16,30
1.080,39

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a ells, en
compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).
4rt.- Notificar aquest acord al Server d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
10.2 Prescripció i compensació deutes per devolució d'ingressos indeguts no
Pressupostaris, fins 31/12/2012
Acords:
1r.- Aprovar la compensació entre els crèdits reconeguts a favor dels contribuents següents, amb
els deutes que aquests mantenen amb la Hisenda municipal, tal i com s’exposa a continuació :

NIF

A48265169

B17746736

DEUTOR

CONCEPTES/E
XERCICIS

BBVA
BS, R

IBIU 2016
IBIU 2017

BG, D

IVTM 2017

CAPGIRELL PALS SL

IBIU 2014,
2016 i 2017
ESCOMBR
ARIES 2017
IBIU 2017
IBIU 2014 a
2016,
TAXES IND.
2015 a 2017
IVTM 2016 i
2017
IBIU 2011 A
2017
IVTM 2014
a 2016

F, DD
FC, E

GG, M
M, M
MG, F
NN, T

IMPORT DEUTE

CRÈDIT A
COMPENSAR

IMPORT A
DECLARAR
PRESCRIT

9.437,55
1.880,65

62,25
38,78

0,00
0,00

153,42

54,14

0,00

1.483,58

54,45

0,00

1.096,80

10,00

0,00

445,18

99,77

0,00

1.945,56

126,02

402,83

15,35

0,00

2.445,86

23,24

0,00

349,20

31,53

0,00

0,00

PR, ML

IVTM 2017

144,54

428,37

280,83

RL, J

IVTM 2015 i
2016
IVTM 2016 i
2017
IVTM 2016 i
2017

299,83

5,87

0,00

142,05

25,48

0,00

525,05

3,81

0,00

979,06

280,83

R, N
VF, O
TOTAL

2n.- Declarar la prescripció de les devolucions d’ingressos indeguts, que es troben a la Tresoreria
municipal, que procedeix pel simple transcurs del temps senyalat i computat segons la Llei i, que
es relacionen a continuació :

N. Operació Nif. tercer
320120002893

AF, L

Import
8,60

320120013812
320120017939
320120013813
320120017879
320120001599
320120003558
320120009222
320120011856

B, H
B, JH
BB, R
B, SJ
B, AC
C, A
CM ,EF
CC, J

160,05
42,64
515,73
1,90
150,00
12,75
0,53
0,48

320120014888
320120005655
320120017316
320120015332
320120005598
320120006737
320120003073
320120007082
320120016837
320120017878
320120011088
320120011090
320120013014
320120010624
320120012722
320120018162
320120003071
320120017722
320120017933
320120017932
320120017933
320120017935
320120009211
320120005659
320120015336
320120003048
320120003049
320120011857
320120015327
320120005783
320120011051
320120015339
320120015650
320120005653
320120015326
320120007079
320120013313
320120006680
320120010640
320120014701
320120007273
320120017937

B58655010

B55074553

G83961219
G83961219

B29537867

Nom tercer

CONSTRUCTORA D’HABITATGES SL
CM, DM
DRS, S
DM, A
DR, D
DOMUS 2010 SL
DL, E
E, T
FUNDACIO ECOLEC
FUNDACIO ECOLEC
FT, J
GP, M
GRACEMAR SL
EH, D
HG, M
K, E

DESCONEGUT
DESCONEGUT
DESCONEGUT
DESCONEGUT
DESCONEGUT
LA, P
MM, C
MN, J
MV, J
ML, M
ML, M
MA, N
NG, MA
OC, J
PR, E
PA, MC
PA, MC
PR, ML
PC, M
PV, J
PL, JM
ER, T
RG, MT
SG, R
TS, A
VC, J
TOTAL

65,34
2,21
0,40
4,80
8,46
1,26
14,92
0,13
4,01
359,23
99,80
1,09
139,32
0,86
9,50
0,20
50,00
1.046,52
100,00
427,89
114,79
0,20
1,33
34,99
1,19
4,83
74,04
100,00
7,61
137,66
20,78
304,57
15,23
280,83
0,04
18,69
0,07
0,20
30,27
2,74
174,80
1,06
4.554,54

3r.- Notificar el punt 1r d’aquest acord a cadascun dels afectats pel mateix i només a ells, en
compliment del que disposa l’art. 59 apart.1 del R,G.R. (R.D. 939/2005).

4rt.- Notificar aquest acord al Servei d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Relació O/2017/108 JG:14/12/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/108
(reconeixement) d’import total 379.111,62 euros.

Aplicació

Import

Text lliure

2017 21 1510 64000

14.399,00

BLAZQUEZ GUANTER SLP. REDACCIO PROJECTE
DE FONAMENT I ESTRUCTURA APARCAMENT C.
XAREMBECO STA MARTA A LLAFRANC (UR)

2017 11 9200 22604

7.865,00

ARC ADVOCATS I CONSULTORS SL. DEFENSA
JURIDICA PROCEDIMENT N.300/2017. CATERINA
GUSO TEIXIDOR (AJ)

2017 21 1500 61904

7.050,00

PROSEÑAL SL. EXECUCIO PLA MOBILITAT ZONES
ESCOLARS (PO)

2017 81 1330 22710

41.580,06

XARXA MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
SETEMBRE 2017

2017 81 1330 22710

34.043,64

XARXA MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES D'OCTUBRE
2017

2017 20 1522 78001

77.160,21

COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL
13. 40% SUBVENCIO REHABILITACIO EDIFICI +
MEMORIA. JG:14/12/2017

2017 20 1522 78001

62.229,08

COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL
2. 40% SUBVENCIO REHABILITACIO EDIFICI +
MEMORIA. JG:14/12/2017

2017 20 1522 78001

64.784,63 COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL
3. 40% SUBVENCIO REHABILITACIO EDIFICI +
MEMORIA. JG:14/12/2017

2017 21 1510 61000

35.000,00 ROSA PARALS MASSOT. PRIMER PAGAMENT
(2017) CONVENI EXPROPIACIO FINCA VINYA
VELLA, 15. PLE 28/11/2017

2017 21 1510 61000

35.000,00 ESTEBAN PARALS MASSOT. PRIMER PAGAMENT
(2017) CONVENI EXPROPIACIO FINCA VINYA

VELLA, 15. PLE 28/11/2017
TOTAL

379.111,62

11.2 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/54. JGL 14.12.2017
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

220170018244 2017 11 9200 16200
220170018245 2017 71 1532 61901

220170018246 2017 11 9200 22703

220170018247 2017 12 9310 22703
220170018248 2017 21 1500 61905
220170018249 2017 11 9200 22703
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA. CURS
1.695,85 SARGENT POLICIA LOCAL (PO)
JVR MATERIALS PER A REATAURACIO SL.
ABUIXARDAMENT DEL C. ST ANTONI DE
5.275,60 PALAFRUGELL (AS)
SAGRES SL. COMPRA DE 10 JAQUETES I
PANTALONS AMB PROTECCIONS PELS
EFECTIUS MOTORISTES DE LA POLICIA
6.946,59 LOCAL (PO)
BONSER INICATIVAS DE GESTION SL.
INSTAL·LACIÓ LLICENCIA PATRIMONI
MIGRACIO DADES I ELBORACIO INVENTARI
14.520,00 MUNICIPI (SG)
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU.
MODIFICACIO INSTAL·LACIONS BAIXA
2.698,25 TENSIO C. BRUGUEROL 88 (UR)
OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. COMPRA
SIS CADIRES OFICINA EPIS PER
1.748,21 SECRETARIA (SG)
32.884,50

12. Assumptes urgents
12.1 Contractació administrativa
12.1.1 Correcció d'error material de transcripció a l'acord d'adjudicació de les obres
ampliació d'un tram de la vorera del carrer Torres i Jonama a Palafrugell.
Acords:
Primer. Corregir l’error de transcripció material del punt tercer de l’acord de la Junta de govern
local del dia 06 d’abril de 2017, respecte a la quantitat transcrita com a preu base ofert per
l’adjudicatari, amb la següent redacció:
“Adjudicar a favor de l’empresa Pere Giralt Sagrera SA, amb NIF A17121849 el contracte d’obres
d’ampliació d’un tram de la vorera del carrer Torres i Jonama a Palafrugell, mitjançant procediment
obert, amb un únic criteri, pel preu de 55.795,99€, IVA inclòs, (46.112,39€ més 9.683,60€
corresponents al 21% d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21150061907, 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.
Segon.- Notificar a l’àrea d’intervenció el present acord als efectes oportuns.

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 20 de desembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

