Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 11/10/2017
Número: 40/2017
Dia: 11/10/2017
Hora d’inici: 09:00
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
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Excusats
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
El senyor Tané i les senyores Roser Massaguer i Marta Baserba s’incorporen quan s’estava
tractant el punt 3.
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 11/10/2017 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 de 5 d’octubre de 2017

2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Conveni a subscriure entre el senyor LES i l'Ajuntament de Palafrugell.

Any 2017. Aprovació.
Acords
Primer. Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Lluís Esteva Sala, en relació a la utilització d’un terreny propietat del senyor LES, situat al carrer
Equador, a Tamariu, com a aparcament de rotació durant la temporada d’estiu de 2017.
Segon. Facultar ampliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i
subsidiariamente el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves
funcions, per a la formalització d’aquest conveni.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats, i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Contractació
3.1 Proposta d'ampliació termini de presentació oferta de l'arrendament immoble destinat a
usos socials
Acords
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini de presentació d’ofertes en 30 dies des de la notificació de
l’acord, a l’empresa convidada, per tal que presenti oferta per l’arrendament del local.
Segon.- Notificar l’acord a l’entitat propietària la Fundació Catalunya la Pedrera amb CIF
G65345472.

4. Cultura
4.1 Hores extres del personal de Cultura per a l'11 de setembre Diada Nacional de
Catalunya i per al 23è Festival de Jazz (del 12 al 15 d'octubre de 2017)
Acords
Primer. - Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’àrea de
Cultura per a l’organització i realització de l’esdeveniment Diada Nacional de Catalunya que tindrà
lloc el dia 11 de setembre de 2017:
Treballador/a

HE Festiva

HE Festiva
Nocturna

TOTAL

Tècnic Aux. 1 (C2)

4

83,28 €

Tècnic Aux. 2 (C2)

4

83,28 €

Administrativa (C1)

4

87,96 €

Aux. Adm. 1 (C2)

4

83,28 €

Aux. Adm. 2 (C2)

4

83,28 €
IMPORT TOTAL 421,08 €

Segon.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’àrea de
Cultura per a l’organització i realització de l’esdeveniment 23è Festival de Jazz Costa Brava que
tindrà lloc del 12 al 15 d’octubre de 2017:
Treballador/a

HE Normal

HE Nocturna

HE Festiva

HE Festiva
Nocturna

TOTAL

Tècnic Aux. 1 (C2)

8

4

253,12 €

Tècnic Aux. 2 (C2)

8

4

253,12 €

Administrativa (C1)

7

4

245,71 €

IMPORT TOTAL 759,81 €

Tercer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de Turisme
per a l’obertura de l’Oficina de Turisme del TMP el dia 12 d’octubre de 2017 amb motiu del 23è
Festival de Jazz Costa Brava:
Treballador/a
Informadora
turística (C2)

HE Normal

HE Nocturna

HE Festiva
6

HE Festiva
Nocturna

TOTAL
124,92 €

IMPORT TOTAL 124,92 €

4.2 Conveni amb ACTUA-Associació d'Usuaris i Amics de les Aules de Teatre i Cinema de
Palafrugell
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: ACTUA-Associació d’Usuaris i Amics de les Aules de Teatre i Cinema de Palafrugell
Objecte: Conveni de col·laboració 2017
Subvenció sol·licitada: 3.075 €
Subvenció concedida: 3.075 €
Import a justificar: 3.075 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2017
Bestreta: 2.460 € en el termini de 30 dies des de la signatura del conveni. 615 €
prèvia presentació del compte justificatiu
Aplicació pressupostària: 41.3340.48906 Subvencions activitats associació ACTUA
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article
14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

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

5. Educació
5.1 Concessió de subvenció adreçada als centres educatius de Palafrugell per a
l'adquisició de llibres de text socialitzats 17-18.
Acords
Primer . Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Escola Barceló i Matas
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Carrilet
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats

Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Pi Verd
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Torres Jonama
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Sant Jordi
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Escola Vedruna
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Institut Baix Empordà
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Institut Frederic Martí Carreras
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros
Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Entitat: Centre Prats de la Carrera
Objecte: subvenció llibres de text socialitzats
Subvenció sol·licitada: 1.000 euros
Subvenció concedida: 1.000 euros

Import a justificar: 1.000 euros
Percentatge de finançament: 100%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48911
Segon. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

6. Gestió tributària
6.1 Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior, Prevenció d'Incendis, exempció en
l'IBI. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència, aprovar l’exempció en l’IBI de la
finca amb referència cadastral 3018109EG1431N, carrer Indústria, 1.
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 911938, corresponent a l’IBI de l’any 2017.
Tercer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles,
per un import total de 1.393,72 euros, a nom del departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya (S0811001G), d’acord amb el següent detall:
Any
2014 a 2016

Núm.
liquidació
870813

Import
principal
1.142,46

Recàrrec
228,49

Interessos
22,77

Total a
retornar
1.393,72

Quart.- Informar-vos que la devolució s’ingressarà al mateix compte corrent on es va practicar
l’embargament.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
6.2 AB, 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 3004101EG1430S0028WW, objecte tributari carrer Barcelona, 1 esc. 2 01 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 904010 d’import 158,57 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 949267) a nom del senyor B, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
6.3 AB, 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 4205101EG1440N0014HP, objecte tributari av. Garcia Lorca, 2 esc. 1 03 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 904769 d’import 153,82 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 949268) a nom del senyor B, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

7. Comptabilitat i pressupost
7.1 Propostes despesa relació Y/2017/41
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

Import

220170014209 2017 72 1532 61901
TOTAL RELACIO

Text lliure
SADUR EXCAVACIONS SL . SERVEI RETALLADA I
1.936,00 RETIRADA DE BRANQUES DELS PINS DEL
PARKING MUNICIPAL DE TAMARIU (AS)
1.936,00

7.2 Relació O/2017/87 JG: 11/10/2017 Reconeixement de despesa .- Aprovació.
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/87
(reconeixement), d’import total 74.626,77 euros.
Aplicació

Import

2017 71 1532 21001

TOTAL

Text lliure

74.626,77 PERE GIRALT SAGRERA, CERT. 1 SERVEI
MANTENIMENT SETEMBRE –CONSERVACIO VIES
PUBL. MOB I PATRI. (AS)
74.626,77

8. ASSUMPTES URGENTS
8.1 Denegació llicència d'obres majors expedient 377/2015
Acords
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d'obra major presentada per Joaquim Salabert Clarà,
per el projecte d’actuacions específiques per a la realització d’horts d’interès públic, al paratge la

Fanga, polígon 2, parcel·la 216 (finques 1, 2, 3, 4, 7 i 8) del terme municipal de Palafrugell,
expedient 377/2015.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats, pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

8.2 Llicència d'obres majors expedient 73/2017
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: JRG
Representat per JOE
Obra: Reforma interior de l'habitatge
Carrer: C BRASIL, 9 Esc 2 P01 1
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 73/2017
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 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: JOE - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 65.640 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.559,96 €

8.3 Reclamació ABB. Aprovació devolució d'ingressos indeguts
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora ABB, per un import de
120,00 euros, en concepte d'ingressos indeguts.
Segon.- Notificar l'esmentat acord a la interessada i a la Tresoreria Municipal pels 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 19 d’octubre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

