Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 28/12/2017
Número: 51/2017
Dia: 28/12/2017
Hora d’inici: 9.00 h
Hora de fi: 10.13 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
Secretària acctal. Senyora Júlia Giró Val
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 28/12/2017 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.
La senyora Massaguer i el senyor Jonama s’incorporen a la reunió quan s’estava tractant el punt
número 3 de 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 20 de desembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1. Devolució de fiances

2.1.1 Expedient llicència d'obra major 71/2016. Devolució garantia.- Aprovació.Acords

Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de mil euros (1.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor AES, donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb
expedient número 71/2016, 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 AES, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
2.2. Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 105/2017
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: HOTEL CASAMAR SL
NIF: B17994112
Representat per MCG
Obra: Rehabilitació i ampliació de les àrees logístiques de l'Hotel Casamar, àmbit cuina del
restaurant i ampliació en el pati.
Carrer: C NERO, 3
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 105/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció i Salvaments de data 12 de desembre de 2017.
- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de l’activitat, caldrà presentar
a aquest Ajuntament, el certificat d’acta de comprovació favorable, realitzat per una entitat
col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis,
per verificar que compleix totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
- 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: ASB - Arquitecta
Núm Visat: 2017 402394
P.E.M.: 86.602,81 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 3.377,51 €

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Cessió d'un total de 36,80 m2 destinats a vialitat, a carrer Perica núm. 26 i a carrer
Bages núm. 10, a Tamariu. Acceptació.
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.
3.2 Projecte d’obra per a la construcció d'un magatzem i adequació del dipòsit de gasoil al
CEIP Torres Jonama. Aprovació inicial

Acords
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra per a la construcció d’un magatzem i adequació del
dipòsit de gas oil a l’escola Torres Jonama.
Segon. Sol·licitar emissió d’informe al Director dels Serveis Territorials de Girona del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant tramitació via Eacat adjuntant el
projecte.
Tercer. 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 teuler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
4. Medi ambient
4.1 Liquidació anual del període 01/12/2015-30/11/2016 del contracte de recollida de residus
i neteja viària.- Aprovació
Acords
Primer. Aprovar la liquidació anual corresponent a la primera anualitat, que inclou el període
comprés entre el 1 de desembre de 2015 i el 30 de novembre de 2016, és de 148.606,60 € (iva
no inclòs, BI, DG, aportació a campanyes d’educació ambiental inclòs) a favor de URBASER SA.
5. Serveis municipals
5.1 Devolució import corresponent a un congelador i dos rètols situats en zona de
titularitat privada
Acords
Primer. - Donar de baixa de la recaptació municipal la liquidació núm. 948100 d’import 563,61
euros a nom de la senyora MTCB.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora MTCB d’acord amb el següent detall:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TAXA OVP

2a. cat.

Anual

CONCEPTE TEMP
Taxa
Anual
recollida
escombraries

TIPUS
Terrassa
descoberta

MÒDUL
21,93 €

UT.
6m2

SUP
6 M2

TARIFA

REC.

27,90 10 %

COEF
2

TOTAL
184.14 €

TOTAL
43,86 €

Tercer.- Informar a la interessada que el pagament de la liquidació aprovada en el punt anterior
no s’haurà de fer efectiu fins a la nostificació del corresponent document liquidatori.
6. Contractació
6.1 Adjudicació del contracte per l'execució del projecte de reforma de Can Genís

Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment a l’empresa COMSA, Service Facility Management,
SAU amb NIF A60470127, per no obtenir la puntuació mínima de 20 punts requerida a la clàusula
16.1 del PCAP i considerar que no presentar una qualitat tècnica acceptable.
Segon. 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.
Puntuació Puntuació Puntuació
oferta
oferta
total
tècnica econòmica
32,00
60,00
92,00
20,00
54,00
74,00
20,00
41,88
61,88

Licitadors

ARCADI PLA, SA
RUBAU TARRES, SAU
XAVIER ALSINA, SA

Tercer. Adjudicar a favor de l’empresa ARCADI PLA, SA amb CIF A17022344 el contracte per
l’execució de les obres del projecte de reforma de Can Genís a Palafrugell, licitat mitjançant
procediment obert, amb multicriteri d’adjudicació, pel preu total de 636.750€, IVA inclòs i d’acord
amb la memòria tècnica presentada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61.3370.63200, de
caràcter plurianual pels anys 2017 i 2018, pels imports i percentatges que a continuació es
detallen, pels quals s’habilitarà el corresponent crèdit pressupostari pels exercicis d’execució:
Anualitat Aplicació

Import

Percentatge (%)

2017

61.3370.63200 Inversions millora Can Genís

215.985,60

33,92%

2018

61.3370.63200 Inversions millora Can Genís

420.764,40

66,08%

Quart. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació 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.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document annex amb
detall de la puntuació obtinguda.
Sisè. 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 de les obres corresponents al projecte per la construcció d'un tram de vorera
al carrer Chopitea de Calella. Adjudicació
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de les empreses Construccions Jordi Riera, SL i
Construccions Fusté, SA per excedir del preu base de la licitació de conformitat amb l’article 84
del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,pel qual s’aprova el reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques.
Segon. 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
Pere Giralt Sagrera SA

Puntuació total
100,00

Rubau Tarres SAU

98,89

Massachs Obres i Paisatge SLU

95,44

Excavaciones Ampurdan 2020 SL

87,57

Tercer. Adjudicar a favor de l’empresa Pere Giralt Sagrera SA amb CIF A17121249 el contracte
per l’execució de les obres corresponents al projecte per la construcció d’un tram de vorera al
carrer Chopitea de Calella, licitat mitjançant procediment obert, amb un únic criteri pel preu de
55.751,17€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1500 61902, 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.
Quart. 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 al Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document annex amb
detall de la puntuació obtinguda.
Sisè. 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.

7. Assessoria jurídica
7.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada pel senyor PMD. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
PMD.
7.2 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada per la senyora PNT. Estimació.
Acords
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora PNT, i en conseqüència procedir al pagament de l’import de dos mil quatre-cents dos
euros amb seixanta nou cèntims (2.402,69 €), prèvia presentació de la factura de reparació dels
danys reclamats i la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, que s’adjunta al
present, degudament complimentada.
Segon.- Requerir a la societat Zurich Insurance PLC, amb domicili a l’Avinguda Diagonal número
431, bis, 08036 Barcelona, perquè en el termini de quaranta dies a comptar des de la data de
recepció del trasllat d’aquest acord, efectuí el pagament a aquesta administració de l’import de
dos mil quatre-cents dos euros amb seixanta nou cèntims (2.402,69 €), d’acord amb el document
liquidatori que s’adjunta.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
7.3 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada pel senyor IDG. Desestimació.

Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
IDG.
8. Cultura
8.1 Subvenció anual a l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell 2017
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
Objecte: Funcionament ordinari de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 270 €
Subvenció concedida: 270 €
Import a justificar: 270 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Aplicació pressupostària: Subvencions Entitats Culturals (41.3300.48903)
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable

responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
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. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
8.2 Sol·licitud de subvenció del Grup de Pesca Esportiva de Palfarugell per a la sardinada
de Llafranc 2017
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Grup de Pesca Esportiva de Palafrugell
Objecte: Sardinada
Subvenció sol·licitada: 300 €
Subvenció concedida: 300 €
Import a justificar: 938 €
Percentatge de finançament: 31,98 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per
la persona que actua en la seva representació.
9. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
10.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
11.
Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de
cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)
12.
Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd
1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

13.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
14.
En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

8.3 Concessió directa de subvenció a l'AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella per a
la Revista Es Còdol
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella
Objecte: Revista Es Còdol
Subvenció sol·licitada: 900 €
Subvenció concedida: 900 €
Import a justificar: 900 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31/03/2018
Aplicació pressupostària: 41.3340.48903
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
15.
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
16.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
17.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
18.
Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de
cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

19.
Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd
1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
20.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
21.
En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

9. Educació
9.1 Concessió de subvenció i conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
el centre escolar Vedruna pel finançament de les activitats complementàries al concert
educatiu
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: centre escolar Vedruna
Objecte: subvenció incorporació tardana escola Vedruna
Subvenció sol·licitada: 30.000 euros
Subvenció concedida: 30.000 euros
Import a justificar: 30.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2018
Aplicació pressupostària: 33.3200.48901
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
22.
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.

23.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
24.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
25.
Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de
cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)
26.
Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd
1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
27.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
28.
En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.
Quart. Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a l’execució
d’aquest acord.
Cinquè. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
9.2 Concessió de subvenció a el Centre Prats de la Carrera pel finançament de les
activitats complementàries al concert educatiu.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Centre Prats de la Carrera
Objecte: subvenció incorporació tardana Centre Prats de la Carrera
Subvenció sol·licitada: 12.545,25 euros
Subvenció concedida: 12.545,28 euros
Import a justificar: 12.545,28 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2018
Aplicació pressupostària: 33.3200.48902, 33.3200.48901 i 33.3200.48904
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:
29.
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
30.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
31.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
32.
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)
33.
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.
34.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
35.
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. Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Cinquè. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
9.3 Concessió de subvenció al centre escolar Sant Jordi pel finançament de les
activitats complementàries al concert educatiu.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Centre escolar concertat Sant Jordi
Objecte: subvenció incorporació tardana col·legi Sant Jordi
Subvenció sol·licitada: 20.000 euros
Subvenció concedida: 20.000 euros
Import a justificar: 20.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de març de 2018
Aplicació pressupostària: 33.3200.48904
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:
La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari
o per la persona que actua en la seva representació.
37.
El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
38.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
39.
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)
40.
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.
41.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
42.
En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
36.

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. Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a l’execució
d’aquest acord.
Cinquè. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
10. Joventut
10.1 Hores extraordinàries Primer sol de l'any
Acords
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea de
Joventut per a l’organització i realització de l’esdeveniment Primer sol de l’any al Far de Sant
Sebastià que tindrà lloc el dia 1 de gener de 2018:
Treballador/a
Auxiliar administrativa (C2)
TOTAL
11. Gestió tributària

HE Festiva Doble
5

TOTAL
225,15 €
225,15 €

11. 1 Reclamacions

11.1.1 Aprovació liquidació repercussió despeses cessió pisos Fundació
Vilagran Maristany
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de repercussió de les despeses per la cessió dels
pisos del carrer Fitor 32 Escala D a nom de FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY amb el NIF
núm. G17582123, d'acord amb el següent detall:
Pis c/ Fitor 32 D

Període

Import Renda

Subvenció

Import Pendent

Baixos 2a

1r i 2n Semestre 2016

3.008,88

1.800,00

1.208,88

Baixos 4a

1r i 2n Semestre 2016

3.331,20

1.800,00

1.531,20

Segon.- Notificar el present acord als interessats pels efectes oportuns.
11.1.2 Franaral SL, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI i compensació
amb deutes pendents.
Acords
Primer.- Compensar la devolució aprovada per la Junta de Govern Local de 14/4/2015 amb els
deutes pendens al servei de Recaptació Municipal a nom de Franaral SL.
Segon.- Notificar aquest acord a les pesones interessades.
11.1.3 Reclamació IG. Aprovar exempció provisional fins 2019 IVTM per persones amb grau
de discapacitat.
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica pels
exercicis 2018 i 2019, a nom de la senyora GS, I, pel vehicle amb matrícula 9354HMJ.
Segon.- Modificar el padró corresponent i informar a la interessada que a partir del setembre de
2019, caldrà torni a sol·licitar l’exempció del vehicle.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada pels efectes oportuns.

11.1.4 Reclamació AB Taxa per Escombraries industrials aprovar devolució d'ingressos
indeguts
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom la senyora BB, A, per un import de
-----175,44 Euros----- en concepte de Taxa per escombraries industrials corresponents a l’any
2017, vers el rebut núm. 934.920.
Segon.- Modificar el padró corresponent i informar a la interessada que la Taxa per la recollida
d'escombraries industrials del carrer Sant Sebastià, 66 Esc 1 H 2, meritarà com a local sense
activitat a partir de l'any 2018.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipal, pels
efectes oportuns.

11.1.5 Reclamació JAC devolució recàrrec i interesssos taxa escombraries industrials i ovp
desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel CO, JA, atès que el servei per la recollida,
tractament i eliminació d’escombraries, és un servei de recepció obligatòria i que neix l’obligació
de contribuir, des de el moment que es presta el servei.
Segon.- Informar a l’interessat que si considerà que ha rebut un perjudici econòmic derivat del
funcionament del servei de recollida de residus comercials, pot presentar reclamació patrimonial
adjuntant la documentació que acrediti el perjudici econòmic causat per l’Administració.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria municipal, pels
efectes oportuns.
11.1.6 Reclamació LCG recurs reposició rebut taxa escombraries industrials estimar
parcialment
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 935334 a nom del senyor GL, LC, atès que s’aplica la tarifa
anual i no correspon per haver-se tramitat la baixa en el 3r trimestre de 2017.
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de Taxa per recollida d’escombraries industrials,
corresponent als tres trimestres de 2017, en els quals s’ha realitzat l’activitat en el local situat al
carrer Sant Sebastià, 25 1er, segons el detall següent:
Any
2017

Contribuent
GL, LC

Concepte
Art. 12è 7 Locals amb activitats no especificades
expressament: Oficina
3 Trimestres Any 2017
Objecte Tributari: C/ Sant Sebastià, número 25- 01
3 punts x 58,48 x 3 Trimestres =

Import

131,58

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, la Recaptació i Tresoreria municipals, pels efectes
oportuns.
11.1.7 Reclamacions Varis aprovar exempció IVTM per persones a discapacitat 28 12 17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Vidal Jerez, Gloria, per un
import de 65,21 euros en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica )
corresponent al rebut núm. 898.463.
Segon.- 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
3813JWT
9996KFN
GI6632-AS
7715JRK

Cognoms i Nom
LG, HO
PL, I
SA, R
VJ, G

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

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari de la interessada i
a l’efecte caldrà que informin a l’Ajuntament del mateix.
Quart.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord als interessats, a la recaptació i
tresoreria municipals pels efectes oportuns.
11.1.8 Recurs Reposició QQUU Riera de Llafrnc- Marques de Llafranc
Acords
Primer.- Desestimar les al·legacions primera i segona interposades contra la liquidació provisional
de les quotes urbanístiques de les obres d’urbanització del PMU Riera de Llafranc amb número
de factura 36/17 a nom de MARQUES DE LLAFRANC SL d’import 45.168,61 €.
Segon.- Estimar la tercera al.legació i en conseqüència donar de baixa de la Tresoreria Municipal
contra la liquidació provisional de les quotes urbanístiques de les obres d’urbanització del PMU
Riera de Llafranc amb número de factura 36/17 a nom de MARQUES DE LLAFRANC SL d’import
45.168,61 €.
Tercer.- Emetre una nova factura pel mateix nom i concepte, aplicant el pagament a compte
efectuat en data 31 de desembre de 2011 per l’entitat Marques de Llafranc i resultant un import a
ingressar de 29.533,61 € .
11.1.9 Sol.licitud aplicació quota reduïda per ús deixalleria-compostador a nom Sra. AGR
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Exercici
2016

Núm. pòlissa
4453592

DNI

Titular
GR, A

Import
44,64€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64€ els quals seran ingressats en el compte bancari de la
persona interessada.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.
11.1.10 Aprovació aplicació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús
deixalleria-compostador
Acords
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.Registre

N ú m .
Pòlissa

NIF/NIE

TITULAR

Reducció a
aplicar

Import a
Retornar

14571
14571
14571
13803

4451810
4470190
4470189
4455343

CAJ
CAJ
CAJ
CBP

30%
30%
30%
60%

56,23€
49,20€
44,64€
89,28€

14881
13975
13808
13866
12911

9712915
4470438
4472251
4454568
9240908

TGS
MLT
MMS
RMP
SNB

30%
25%
60%
60%
25%

36,20€
36,20€
86,88€
98,40€
37,20€

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.

11.1.11 Aprovació bonificació IVTM vehicle híbrid a nom Sr. JIPG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -5175-KFN, a nom del senyor amb efectes de l’any 2017 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JIPG amb, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2017

N ú m .
Autoliquidació
503456

Concepte

Matrícula

Import pagat

IVTM

-5175-KFN

16,30€

Import correcte
Bonificat 75%
4,07€

Total a
retornar
12,23€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada i a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.
11.1.12 Aprovació exempció IVTM a nom Sr. ATG per discapacitat.
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula GI-9896-BS a nom del senyor ATG amb efectes de l’any 2018 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

11.2 Conveni de col·laboració entre Ajuntament i JES per actuacions de primeres
necessitats de famílies de Palafrugell
Acords

Primer. - Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
JES.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni.
11.3 Distribució part supralocal Fons de Cooperació Local any 2014
Acords
Primer.- Aprovar la següent distribució del fons de cooperació local per a la prestació
supramunicipal de serveis de l’exercici 2014, d’acord amb els compromisos presentats:
a) 5.725,86 euros a favor del Consorci de les Gavarres destinats a les activitats contemplades a
la part explicativa del present acord
b) 5.725,86 euros a favor del Consorci de les Vies verdes destinats a les activitats contemplades a
la part explicativa del present acord
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les quantitats que consten a l’apartat
primer del present acord.
Tercer.- Donar trasllat del present acord Consorci de les Gavarres i al Consorci Vies Verdes, i a la
Tresoreria Municipal.
11.4 Liquidacions rendes desembre 2017. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
48012
40
11201
11400
28200
39917
39101
31303

Concepte
Aport.VIMAR repercusió desp. Cessió pisos c/Fitor
Entrada de vehicles
IBI- Impost sobre béns immobles urbans
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
ICIO-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Multa coercitiva
Sanció administrativa
Taxa utilització dependències municipals

61 Taxa recollida d’escombraries locals comercials
110 Taxa Cementiri Municipal
Total general

Import
2.740,08
424,51
1.080,71
3.043,20
236,82
600,00
2.000,00
1.176,00
7.898,29
549,10
19.748,71

11.5 Modificació directrius SOREA rebuts pendents
Acords
Primer.- Complementar l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2007, en el sentit
que exclusivament per les Comunitats de Propietaris on la facturació es realitzi per diferència
entre la lectura del comptador general i els divisonaris i que tinguin més d’un rebut pendent de
pagament amb el termini en voluntària exhaurit, SOREA procedirà a donar trasllat de les
liquidacions pendents al Servei de Recaptació Municipal sense que sigui necessari la prèvia
retirada del comptador.

Segon.- Notificar a SOREA.

11.6 Proposta afectació ingressos patrimonials realitzats a inversions previstes a finançar
amb aquests recursos
Acords
Primer.- Anul·lar la retenció de crèdit per venda de patrimoni inclòs al PPSH

que consta a les

següents aplicacions:

Codi

Aplicació

Transferència
Diputació obres Via
21,1720,76100 Verda
Transferència
Diputació Inversió
62,1700,76100 Xarxa de calor
Transferència
Diputació Inversió
62,1700,76100 Xarxa de calor

Millores Enllumenat
71.1650.61900 Públic
Total

Venda de Patrimoni inclòs al
PPSH
de parcel·la inclosa al PPSH del
carrer Serrà- Parc N2 urb. Prat
Xirlo III de Calella de Palafrugell en
data 17 de novembre de 2017
de parcel·la inclosa al PPSH del
carrer Serrà- Parc N2 urb. Prat
Xirlo III de Calella de Palafrugell en
data 17 de novembre de 2017
de la finca 31276 inclosa al PPSH
del carrer Argentina, 10 de Sant
Sebastià a Palafrugell en data 16
de novembre de 2017
de la finca 31276 inclosa al PPSH
del carrer Argentina, 10 de Sant
Sebastià a Palafrugell en data 16 d
novembre de 2017

Import

18.427,00

83.771,23

80.894,77

3.105,23
186.198,23

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció pels seus efectes oportuns.
11.7 Sol.licitud subvenció taxa recollida escombraries als pensionistes per despeses
habitatge. Estimades
Acords
Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici 2016, amb
càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00, als següents contribuents, per una quantia de
148,80€ a cadascun, la qual es farà efectiva mitjançant transferència en els seus comptes
bancaris:
DNI

CONTRIBUENT

IMPORT

AB, M

148,80€

AG, MP

148,80€

BF, E

148,80€

CS, C

148,80€

CA, E

148,80€

DG, B

148,80€

DM, P

148,80€

EBA, A

148,80€

FG, JM

148,80€

GS, F

148,80€

GV, C

148,80€

GV, R

148,80€

GH, D

148,80€

LM, M

148,80€

LP, P

148,80€

MM, M

148,80€

MR, S

148,80€

MP, D

148,80€

MR, B

148,80€

PF, E

148,80€

PL, M

148,80€

PM, MD

148,80€

SV, M

148,80€

SF, E

148,80€

TA, M

148,80€

VB, J

148,80€

Total

3.868,80€

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de benestar
social, tresoreria i intervenció.
11.8 Aprovació subvencions taxa recollida escombraries als pensionistes per despesa de
l'habitatge. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici 2016, als
següents contribuents:
NIF-NIE

CONTRIBUENT

Registre

OBSERVACIONS

BD, I

10625

Incumplidora amb hisenda

BEM, M

10781

Supera ingressos

B, M

10697

Incumplidor amb hisenda

CI, MC

10282

Manté deute amb recaptació municipal

CB, E

10283

Incumplidor amb hisenda

10286

Incumplidora amb hisenda

10299

Incumplidora amb hisenda

CS, AM
CB, P

DR, A

10300

Incumplidora amb hisenda

GR, A

10647

Incumplidor amb hisenda

GR, D

10648

Incumplidora amb hisenda

GH, A

10649

Incumplidor amb hisenda

GH, T

10651

Incumplidora amb hisenda

JL, F

10301

Manté deute amb recaptació municipal

JS, C

10783

Incumplidora amb hisenda

JR, P

10784

Supera ingressos- Manté deute amb
recaptació municipal

MF, M

10786

Incumplidora amb hisenda- Manté
deute amb recaptació municipal

MF, M

10654

Supera ingressos

NM, C

10656

Incumplidor amb hisenda

NM, C

10310

Incumplidora amb hisenda

PT, D

10658

Supera ingressos- Manté deute amb
recaptació municipal

RS, B

10839

Incumplidor amb hisenda

RG, MJ

10659

Incumplidora amb hisenda

RB, A

10322

Incumplidora amb hisenda

RC, C

10699

Incumplidora amb hisenda

RN, RE

10323

Manté deute amb recaptació municipal

TM ,F

10696

Incumplidora amb hisenda

SM, EH

10695

Manté deute amb recaptació municipal

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de benestar
social, tresoreria i intervenció.
12. Comptabilitat i pressupost
12.1 Relació O/2017/112 JG:28/12/2017 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2017/112
de certificacions d’obres per un import de 134.157,39 euros.
Aplicació
2017 62 3410 63203
2017 21 1532 61913
2017 21 1500 61903
2017 20 2310 63201

TOTAL

Import
Text lliure
61.490,86 CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL.
CERT.3 OBRA 02/2017 ""OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
PAVELLÓ DE HOQUEI (FASE 2)""
XAVIER ALSINA SA. CERT.9, OBRA 02/2016 ""
8.856,00 MILLORA URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE
LLAFRANC (FASE I)"". (UR)
48.430,14 XAVIER ALSINA SA. CERT.9, OBRA 03/2016
MILLORA URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE
LLAFRANC FASE II"" (UR)
15.380,39 RUBAU TARRES SAU. CERT.8, OBRA 08/2016
""OBRES REFORMA I AMPLIACIO LOCAL LA
SAULEDA"" . (UR)
134.157,39

12.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/57.- JGL 28.12.2017

Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/111
(reconeixement) d’import total 595.818,76 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2017 12 0110 91300

18.316,60
17.686,90

2017 12 0110 31000

629,20

2017 12 9320 22610

0,50

2017 81 1330 22713

10.873,93

2017 71 1630 22710

118.664,03

2017 71 1710 21000

43.508,16

2017 71 1650 21000

26.936,61

2017 33 3230 22130

7.767,81
2.533,74

2017 33 3230 22160

4.383,37

2017 11 9200 22103

850,70

2017 21 1500 61907

15.465,30

2017 81 1330 20600

15.171,00

2017 72 1700 62200

16.082,85

2017 33 3230 22140

10.027,86
2.320,62

2017 33 3230 22130

1.370,78

2017 33 3230 22103

3.426,72

2017 33 3230 22160

2.909,74

7.262,32

TOTAL B.SANTANDER
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA PERIODE
11/05 AL 11/11/2017 PRESTEC INVERSIONS 2009
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA PERIODE
11/05 AL 11/11/2017 PRESTEC INVERSIONS 2009

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. QUOTA PERIODE
11/05 AL 11/11/2017 PRESTEC INVERSIONS 2009
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE GRUA
NOVEMBRE 2017 (PO)
URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA NOVEMBRE 2017
(AS)
CESPA JARDINERIA SL. SERVEI MANTENIMENT
JARDINERIA MUNICIPAL NOVEMBRE 2017 (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI MANTENIMENT
ENLLUMENAT PUBLIC NOVEMBRE 2017 (AS)
TOTAL PETROLIS DE BARCELONA
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLES TORRES JONAMA I PI VERD I OFICINA
RECAPTACIO (AS)
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLES TORRES JONAMA I PI VERD I OFICINA
RECAPTACIO (AS)
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLES TORRES JONAMA I PI VERD I OFICINA
RECAPTACIO (AS)
PERE GIRALT SAGRERA. DERT 2 -: MEMÒRIA VALORADA
PER A L'AMPLIACIÓ D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER
TORRES I JONAMA (UR)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. RADAR FIX LLOFRIU
NOVEMBRE 2017 (PO)
TANCAMENTS MONTRAS 2010 SL. SUBSTITUCIO
FUSTERIA EXTERIOR DEPENDENCIESN AVDA JOSEP PLA 5
(MA)
TOTAL PETROLIS DE BARCELONA
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLA CARRILET T.JONAMA, B.MATAS I PI VERD.
ABONAMENT A.2017.44 (AS)
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLA CARRILET T.JONAMA, B.MATAS I PI VERD.
ABONAMENT A.2017.44 (AS)
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLA CARRILET T.JONAMA, B.MATAS I PI VERD.
ABONAMENT A.2017.44 (AS)
PETROLIS DE BARCELONA SA. SUBMINISTRAMENT GASOIL
C ESCOLA CARRILET T.JONAMA, B.MATAS I PI VERD.
ABONAMENT A.2017.44 (AS)
TOTAL URBASER

2017 72 1621 62500

5.000,00

2017 72 1621 62301

2.262,32

2017 52 2313 22612

7.296,96

2017 72 1621 22712
2017 21 1500 61909

163.467,26
26.162,54

2017 11 9200 62500

7.956,28

2017 21 1610 62300

23.773,20

2017 21 1610 62300

11.928,09

2017 11 9200 22100

56.497,71
8.430,71

2017 32 4300 22100

298,40

2017 33 3230 22110

712,52

2017 33 3230 22120

1.086,76

2017 33 3230 22121

1.083,88

2017 34 3230 22100

541,16

2017 46 3330 22100

1.081,68

2017 71 1650 22100

42.108,62

2017 33 3230 22100

750,62

2017 73 4312 21200

403,36

2017 52 2310 46300

8.660,25

TOTAL

595.818,76

13. Assumptes urgents

URBASER SA. PER LA COMPRA DE CONTENIDORS CP DE
CARTÓ. (MA)
URBASER SA. PER LA COMPRA DE CONTENIDORS CP DE
CARTÓ. (MA)

BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
ASSISTENCIA DOMICILIARIA NOVEMBRE 2017 (BS)
URBASER SA. REGULARITZACIO FACTURACIO 2016 (MA)
RCP RICARD SL. ARRENJAMENT CAMI DE RONDA CARRER
ILLA BLANCA 21-25 DE TAMARIU (UR)
OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. COMPRA MOBILIARI
SERVEIS JURIDICS (SG)
EX. AMPURDA SL . 2º CERTIFICACIÓ ""OBRES DE
SUSBSTITUCIÓ CANONADA D'AIGUA DE FERRO I MILLORA
CALÇADA C. ST SEBASTIA (UR)
EXC. BAIX EMPORDA 2000 SL . 3º CERTIFICACIÓ
SUBSTITUCIÓ CANONADES D'AIGUA DE FERRO I MILLORA
ACCES C. GRAL CASTAÑOS (UR)
TOTAL ENDESA
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC
DEP.NOV.2017 (SG). S'APLICA AB PARCIAL A.2017,42 I
TOTAL 43
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. APROTACIO SERVEI
DE DESCAPACITATS PSIQUICS EXERCICI 2016 (BS)

13.1 Comptabilitat i pressupost
13.1.1 Indemnització per salaris a favor de la sra CG
Acords
Primer.- Aprovar el reconeixement de despesa en concepte de l’abonament de la indemnització
per salaris d’import 22.526,94 euros a favor de la senyora CGT a càrrec de l’aplicació
81.1320.13300 del pressupost de despeses 2017.
Segon. - Ordenar a la tresoreria municipal que procedeixi al pagament de la despesa aprovada en
el punt anterior mitjançant ingrés en la caixa de consignacions del Jutjat.

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 4 de gener de 2018.
L’alcalde.
El secretari.

