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Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
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Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 26/10/2017 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.
El regidor senyor Lluís Ros s’incorpora en el punt número 6.1 de l’ordre del dia, i el senyor alcalde
en el punt 6.4 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 19 d’octubre de 2017

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

2.1.1 Expedient llicència d'obra major 530/2015. Devolució garantia.- Aprovació.-

Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora Elisabet Estañol Sitjàs, donant compliment a la condició de la llicència
d’obra major amb expedient número 530/2015, 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 a la senyora Elisabet Estañol Sitjàs, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.
2.1.2 Expedient de llicència d'obra major 47/2016. Devolució garantia.- Aprovació.Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€), dipositada en aquest
ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb expedient número
47/2016, 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 el present acord al senyor ALA, en representació de la senyora MBM, i a l’àrea
de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 39/2017
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: CASA CALELLA, SL
Representat per NA
Obra: Obres de millora del carrer Castellets
Carrer: CASTELLETS, 1
Expedient: 39/2017

NIF: B55176317

Nucli: CALELLA

Tècnic director de l’obra: JBF i TMB - Arquitectes
Núm Visat: --P.E.M.: 48.413,07 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.888,11 €
2.3 Pròrrogues d’obres majors
2.3.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 839/2007
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: FINQUES DIAMANT, SL
Representat per JSR

NIF: B60735073

Obra: Edifici plurifamiliar entre mitgeres (5 habitatges, 5 places aparcament i 5 trasters)
Carrer: C LA BISBAL, 28
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 839/2007
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 31 de desembre de
2018. Tècnic director de l’obra: JSR - Arquitecte
2.3.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 2/02016
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: BANACIX, SL
NIF: B17608498
Representat per GPS
Obra: Augment de volum (remunta) d'habitatge unifamiliar existent
Carrer: C HIVERN, 4
Nucli: CALELLA
Expedient: 2/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 18 de febrer de 2018.
Núm Visat: 2015402527
2.3.3 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 319/2015
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: SAB
Obra: Refoma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: C PERE GUILLO, 10
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 319/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 2 de setembre de
2018. Tècnic director de l’obra: JVM - Arquitecte
2.3.4 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 547/2015
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: MRR
Obra: Pròrroga llicència per Reforma i ampliació habitatge entre mitgeres i construcció piscina
Carrer: C NOU, 33
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 547/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 15 de gener de 2018.
Tècnic director de l’obra: JRR - Arquitecte

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Memòria valorada per a l’enllumenat de dues pistes exteriors de pàdel de les
instal·lacions de la Piscina Municipal de Palafrugell. Aprovació
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a l’enllumenat de dues pistes exteriors de pàdel de les
instal·lacions de la Piscina Municipal de Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres
Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per
contracte, amb el 21% d’IVA inclòs, de 18.552,81 euros.
3.2 Memòria valorada per a la construcció d’un mur de contenció i restauració de la realitat
física alterada al carrer Cuba número 9-15, a Llafranc. Aprovació.
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la construcció d’un mur de contenció i restauració de la
realitat física alterada al carrer Cuba número 9-15, a Llafranc, redactada per la secció de
Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per contracte, amb el 21% d’IVA inclòs, de 86.059,19 euros.
3.3 Projecte complementari de la millora urbana del passeig Cípsela de Llafranc. Aprovació.
Acords
Primer.- Aprovar el projecte complementari de la millora urbana del passeig Cípsela de Llafranc,
redactat per Birulés Cabré Romans arquitectes SCP, amb un pressupost d’execució per contracte
de 87.292,21 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Notificar aquest acord d’aprovació als tècnics redactors del projecte.
4. Secretaria
4.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SPACTIVA)
Acords
Primer. Aprovar el següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Recaptació:
- Avaluació de riscos laborals i proposta de planificació de mesures
- Planificació de mesures preventives
- Pla d’emergències
- Proposta de suport formatiu Cap d’Àrea i Auxiliars administratius
2.- Joventut:
- Pla d’emergències local polivalent de la plaça de Mirepoix.
- Informe visita efectuada al local polivalent de la plaça de Mirepoix
3. Mobilitat i Protecció civil
- Avaluació de riscos laborals i proposta de planificació de mesures

- Pla d’emergències
- Planificació de mesures correctores
- Proposta de suport formatiu Cap (Sergent), Caporal i Administratiu/va
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.
5. Recursos humans
5.1 Aportació al pla de pensions col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Palafrugell de
l'any 2015
Acords
Primer.- Realitzar una aportació al pla de pensions del personal al servei de l’Ajuntament de
Palafrugell per import de 5.832,64 euros a compte de l’aportació de l’any 2015, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 11.9320.12700 del pressupost 2017.
Segon.- Notificar aquest acord a la junta de personal i al comitè d’empresa.
5.2 Creació de la Comissió d'Igualtat
Acords
Crear la Comissió d’igualtat, que es responsabilitzi de la revisió del Pla d’Igualtat de l’any 2010 i
dugui a terme la seva actualització i posterior seguiment de l’execució.
Aquesta comissió estarà formada per:
El/la regidor/a delegat/ada de Règim Interior
El/la regidor/a delegat/ada de Polítiques d’Igualtat
Un/a regidor/a designat/ada pels grups de l’oposició 3
membres en representació dels sindicats
5 membres de la plantilla municipal, en els quals hi ha d’estar representades les diferents
categories.
atenent a criteris de paritat de gènere.
Aquesta comissió podrà comptar, quan es consideri oportú, amb assessorament tècnic en els
temes o àmbits necessaris.
6. Contractació
6.1 Redacció del projecte d'obres per la construcció tancament anella circumval·lació del
nucli urbà de Palafrugell. Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 1.290,00 €, a l'empresa Interlands ciutat i territori SLP, amb NIF
B60526712, c,Manel Ferres, 33 Pbj Parc Central (08073) Sant Cugat del Valles, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties dipositades en

metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un número de compte de la seva titularitat
corresponentment acreditadaSegon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.
6.2 Contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei denominat
Punt Òmnia. Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 937,50 €, a l'empresa Assessors Gironins d’Orientació Recursos i
Activitats SL “AGORA SL”, amb NIF B17793068, Plaza Independència, 5-6 2N 1A (17001) Girona,
prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties dipositades
en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un número de compte de la seva titularitat
corresponentment acreditadaSegon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.
6.3 Projecte d’obra per a la instal.lació d,una xarxa de calor a la zona esportiva de
Palafrugell. Aprovació definitiva.
Acords
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obra per a la instal·lació d’una xarxa de calor a la
zona esportiva de Palafrugell, per un import total de 670.945’00 € amb el 21% d’IVA inclòs,
dividit en dues fases d’execució, fase A i fase B:
La fase A per import total de 433.141’91 € amb el 21% d’IVA inclòs per donar abast a la piscina
municipal al Carrer Àngel Guimerà, 20, amb el següent detall de cofinançament :
FEDER
Diputació de Girona
Ajuntament

178.984’25 €
89.492’13 €
164.665’12 €

El muntant a finançar per part del Ajuntament s’habilitarà amb el crèdit necessari per l’any 2018.
La fase B per un import total de 237.803’09 € amb el 21% d’IVA inclòs, per donar abast al pavelló
de patinatge / estadi municipal del Carrer Ample, 107 i al poliesportiu de l’Avinguda de les corts
catalanes, 3, tindrà un finançament que romandrà supeditat als pressupostos municipals de l’any
2019.
Segon. Notificar a la Diputació de Girona el present acord i traslladar el projecte d’obra definitiu
per a la instal·lació d’una xarxa de calor.
Tercer. Ratificar que la Diputació de Girona esdevingui l’ens beneficiari i executor de la fase A.
Quart. Facultar a l’alcalde perquè en representació de la corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics o privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

6.4 Projecte per la construcció d'un tram de vorera al carrer Chopitea de Calella. Inici
procediment i aprovació de plecs

Acords
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte per la
construcció d’un tram de vorera al carrer Chopitea de Calella, amb un valor estimat de contracte
de 78.939,70€, IVA inclòs, que correspon a un pressupost total de 65.783,09€ (preu de licitació
54.366,19€ més 11.416,90 € del 21% d’IVA) més l’import per possibles modificacions
condicionades a les necessitats reals de l’execució del projecte prèvia habilitació pressupostària.
Existeix consignació pressupostària per import de 65.784€, suficient i adequada en l’aplicació
pressupostària 21.1500.61902 del pressupost de despeses proposada en el plec per reconèixer
les despeses que es generin derivades de l’expedient, si bé a data d’avui no és disponible en la
seva totalitat ja que hi consta una retenció de crèdit d’import 29.602 euros que correspon a la part
de finançament que s’ha d’obtenir per venda de patrimoni públic del sòl i habitatge i que no ha
estat formalitzada. En conseqüència serà requisit necessari per procedir a l’adjudicació de les
obres que el crèdit consignat sigui disponible en la seva totalitat d’acord amb l’establert a l’article
14 de les Bases d’Execució del Pressupost.
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 al
BOP, per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 152.4 del TRLCSP (únicament en el cas que el plec de clàusules administratives
particulars hagi fet aquesta previsió), procedir a realitzar la classificació de les propostes
presentades i admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò
que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei.
6.5 Proposta de renúncia de la parcel·la 14, nova adjudicació i aprovació de nova llista
d’espera de les llicències d’ocupació d’horts ecològics les Arenes
Acords
Primer.- Acceptar la renúncia formulada pel llicenciatari de la parcel·la 14, senyor F.G.J. amb DNI:
XXXX6361A.
Segon.- Aprovar la devolució de la fiança de l’adjudicatari de la parcel·la 14, senyor F.G.J. amb
DNI: XXXX6361A.
Tercer.- Adjudicar la parcel·la 14 a la persona relacionada:
12266 M.J.P.V.

XXXX0543G

Quart. - Requerir la senyora M.J.P.V. amb DNI: XXXX0543G per a que aboni la corresponent
fiança de 30€ i faciliti les dades de domiciliació bancàries on s’haurà de liquidar l’import anual de
la taxa.
Cinquè.- Aprovar la nova llista d’espera:
21137 F.T.C.
24476 A.Z.E.A
32710 P.V.B.
61532 K.S.
24417 MPS
74571 CFE

XXXX3753F
XXXX5832Q
XXXX1278G
XXXX4925Q
XXXX5520J
XXXX1966B

Sisè.- Notificar als interessats el present acord.
Setè.- Traslladar al departament d’intervenció perquè procedeixi a tramitar, d’acord amb les
ordenances fiscals i reguladores dels preus públics la devolució de les fiances corresponents.
Vuitè.- 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 físics,
interposada per la senyora CGH. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora CGH.
7.2 Escrits d’al·legacions interposats per la societat Casa Calella, S.L. a l’expedient de
sol·licitud de llicència d’obres majors número 39/2017. Desestimació.
Acords
Desestimar els escrits d’al·legacions interposats per la societat Casa Calella , S.L. en data 31 de
juliol de 2017 i 10 d’octubre de 2017 en tots els seus extrems.

7.3 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l'administració per danys físics,
interposada pel senyor AVR. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
AVR.
8. Educació
8.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Restaurant Indians per a
la realització de pràctiques relacionades amb el projecte singular l'Aprenent de l'Escola
Sant Jordi
Acords
Primer. - Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Restaurant
Indians per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular
L’Aprenent de l’escola Sant Jordi.
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s’hagi formalitzat.
8. 2 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Restaurant Casamar per
a la realització de pràctiques relacionades amb el projecte singular l'Aprenent de l'Escola
Sant Jordi
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Restaurant
Casamar per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular
L’Aprenent de l’escola Sant Jordi.
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s’hagi formalitzat.
9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Reclamació XE aprovar devolució d'ingressos indeguts recàrrec IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor la senyora BP, E, amb
, per un import de ------133,81€------ en concepte de recàrrec i interessos del
rebut núm. 761.435, segons el detall següent:
Any
2015
2015

Rebut
Cognoms i Nom
761435 fracció 1a Bassa Perez, Elsa
761435 fracció 2a Bassa Perez, Elsa
Total……………………..:

Recàrrec
39,30
56,97
96,27

Interessos
14,58
22,96
37,54

Total
53,88
79,93
133,81

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari de l'interessat i
a l’efecte caldrà que informi del mateix.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipal, pels
efectes oportuns.
9.1.2 JEL, fraccionament del rebut d'IBI i Escombraries de l'exercici 2018 per cotitulars.
Estimada parcialment.
Acords
Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud presentada i en conseqüència, activar la finca
3907102EG1430N0001WL, objecte tributari carrer Sant Sebastià, 57, perquè a partir de l’exercici
2018 emeti el rebuts de l’Impost sobre béns immobles per cotitulars.
Segon.- Desestimar el fraccionament del rebut d’Escombraries industrials per cotitulars en base al
que estableix l’article 35.7 de la Llei 58/2003 General Tributària.

Tercer.- .- Notificar aquest acord a les persones interessades.
9.1.3 AEA, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar a les persones interessades.
9.1.4 MMTM, rectificació descripció cadastral d'una finca.
Desestimada i trasllat a Cadastre.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada perquè l’Ajuntament no és l’organisme competent per
resoldre-la.
Segon.- Trametre la vostra sol·licitud a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
9.1.5 MAA, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI de l'exercici
2017. Estimada.
Acords
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2017, a nom del senyor MAA, per un import total de 163,97 euros.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes pendents al servei
de Recaptació, d’acord amb el següent detall:
Rebut a retornar
901790

Import
163,97

Rebut a
compensar
945791

Import

Total a retornar

81,99

81,98

Tecer.- Informar-vos que l’import a retornar de 81,98 euros serà ingressat al compte corrent que
ens heu facilitat en la vostra sol·licitud.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

9.1.6 Reclamació AZ aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Z, A, per un import de
----------21,24 euros en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ).
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute pendent, restant un
deute pendent de pagament de 389,07, a l’àrea de Recaptació segons el detall següent:
Contribuent

Concepte

Pendent

Devolució

Restant pendent

Recaptació
Z, A

Ivtm 2017

aprovada

410,31

a Recaptació

21,24

389,07

Tercer.- Notificar l'esmentat acord a l’interessat, a la Recaptació i a la Tresoreria Municipal, pels
efectes oportuns.
9.1.7 Reclamació Dornier SA modificar tarifes parking soterrani de Can Mario
Acords
Primer. - Establir la següent modificació en l’annex de l’Ordenança General Reguladora de Preus
Públics de l’Ajuntament de Palafrugell :
11.- PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT EN PARKING SOTERRANI “CAN MARIO”
Tarifa €
Estacionaments en rotació
Aparcaments amb temps d’estacionament igual o inferior a 120
minuts, per minut
Aparcament amb temps d’estacionament superior a 120 minuts ,
per minut
Màxim diari (687 minuts)
Estacionaments per abonament
Anual 24h
Anual 24h. Moto
Anual diürn resident
Anual diürn de 8-21h.
Anual nocturn de 8-21h
Manteniment mensual residents
Mensual 24h. Moto
Mensual 24h
Mensual nocturn de 20- 7h
Mensual diürn de 7-15h
Mensual de 8-21h.

0,0402
0,0228
17,74
956,27
330,90
451,45
605,39
305,47
21,13
27,57
79,68
25,46
37,62
50,45

les tarifes abans establertes s’arrodoniran en múltiples de 0,05 cèntims d’euro a efectes
del seu pagament. L’arrodoniment es realitzarà sempre al múltiple de 0,05 cèntims d’euro
immediatament anterior al resultat d’aplicar les tarifes abans establertes
les tarifes abans establertes tenen IVA inclòs
Tercer.- Notificar el present acord a DORNIER S.A. pels seus efectes oportuns
9.1.8 Reclamació MIB aprovar devolució d'ingressos indeguts ICIO
Acords
Primer. - Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora BA, MI, per un import
720,73, en concepte d’ICIO, corresponent al rebut núm. 948.684 i d’acord la detall següent:
Any

Rebut

Concepte

2017 948.684 ICIO Expedient 77/2017

Import
pagat
800,81

Import
correcte
80,08

A retornar
-720,73

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat.

Tercer.- Donar de baixa el rebut núm. 948.454 i notificar el present acord a la interessada, a la
recaptació i tresoreria municipal pels efectes oportuns.

9.1.9 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts baixa ivtm 26/10/17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
DNI

REBUT

TITULAR

MATRICULA

882.974 MTBS
883.772 AB

PRINCIPAL
130,78
174,80

GI-0209-BP
M-7972-OK

TOTAL
RETORNAR
32,70
43,70

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari dels
interessats i a l’efecte caldrà informar a l’Ajuntament del mateix, cas de no haver-ho fet.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar a les persones interessades i al departament de
tresoreria.
9.2 Liquidacions tributàries
9.2.1 Rectificació liquidacions provisionals QQUU Riera de Llafranc
Acords
Primer.- Rectificar les liquidacions provisionals en concepte de quotes urbanístiques
per a les obres de millora urbana PMU 3.1 “Riera de Llafranc” aprovades en data 2
de febrer de 2017 segons el següent quadre:
FINQ

INDEMNITZACIONS

UES
RES
UL-T
ANT
S

PROPIETARIS

A PAGAR
PELS
PROPIE
TARIS

1

LSM

2

LSM

3

LSM

-10.196,6
7
-10.199,6
6
-6.807,49

4

LSM

6

A COBRAR
PELS
PROPIETA
RIS

EXCÈS/DEFECTE
ADJUDICACIONS

DESPESES

EXCÈS A
PAGAR

EXCÈS A
COBRAR

COST

PELS
PROPIETA

PELS
PROPIE-T

URBANIT-ZA
CIÓ
15.349,20

RIS

ARIS

6.715,81

-

0,87

6.717,77
4.483,60

-

0,87
0,58

-6.807,49

4.483,60

-

LSM

-9.752,30

6.423,13

7

LSM

-6.505,02

8

LSM

9 MARQUÈS DE
LLAFRANC, SL
10 PAYABLOGO SL
5 VILASECA LEMUS
ASSOCIATS SL
AJUNTAMENT DE

IVA
QUOTA
TOTAL

3.223,33

18.572,53

15.353,70
10.247,42

3.224,28
2.151,96

18.577,97
12.399,37

0,58

10.247,42

2.151,96

12.399,37

-

0,83

14.680,28

3.082,86

17.763,14

4.284,38

-

0,55

9.792,10

2.056,34

11.848,44

-6.505,02

4.284,38

-

9.792,10

2.056,34

11.848,44

-9.774,53

37.291,61

14.714,01 3.089,94

17.803,95

-8.136,11

0,55

54.881,74
-

54.521,57

12.247,43

2.571,96

14.819,39

0

-

-

-

5 PALAFRUGELL
(cessió 10% AM)

74.684,28

74.684,28

0
54.881,74

355,34 €
54.881,74

112.423,65

23.608,97

136.032,62

Segon.- imputar les despeses en concepte d’indemnització i excés d’adjudicació a
la partida 21.1500.61911 Despeses d’Urbanització PMU 3.1 Riera de Llafranc.
Tercer,. Establir el termini de pagament de les liquidacions provisionals fins els
dia 31 de desembre de 2017.
9.2.2 Liquidacions rendes octubre 2017. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
20007
40
11201
11400
34008
39101
12
110
33901
31309

Concepte
Despeses bancàries
Entrada de vehicles
IBI- Impost sobre béns immobles urbans
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
Preu públic Joventut
Sanció administrativa
Taxa altres expedients o documents
Taxa Cementiri Municipal
Taxa ocupació domini públic Edifici Energia
Taxa Serveis Horts Ecològics

61 Taxa de recollida escombraries locals comercials
31900 Taxa utilització calefacció Ametllers
33105 Taxa utilització Teatre
Total general

Import
15,00
281,60
419,52
1.110,87
111,00
400,00
19,00
25,40
2.700,00
66,67
321,64
90,00
170,00
5.730,70

10. Tresoreria
10.1 Sorea S.A. Padró de subministrament d'aigua del 3r trimestre 2017
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al 3r trimestre de 2017 que importa la
quantitat total de DOS MILIONS CINC-CENTS VUITANTA TRES MIL DOS-CENTS SETANTA
TRES EUROS AMB VUITANTA SET CÈNTIMS ( 2.583.273,87 €).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,3 de la llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària i articles 23 i ss. del Reglament General de Recaptació aprovat per Reial
Decret 939/2005 de 29 de juliol, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : del 31 d’ octubre de 2017 al 8 de gener de 2018.
- Modalitat de cobrament: SOREA SA en qualitat d’òrgan recaptador, encarregat de la gestió de
la taxa.

- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c/ Rajola, 53 baixos, telèfon 972 300255
Palafrugell.
- Horari de cobrament :de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment , el que determinarà l’exigència dels interessos de demora i els
recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, General
Tributària, i en el seu cas les costes del procediment (article 161, apart. 1,3,4).
11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Relació O/2017/91 JG:26/10/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/91
(reconeixement) d’import total 73.472,87 euros.
Aplicació
2017 21 1500 68201

Import
30.211,38

2017 71 1610 22101

9.092,06

2017 71 1610 22101

12.202,77

2017 45 3340 48900

21.966,66

TOTAL

73.472,87

Text lliure
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO
SL. CERT.1 ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA
C.AMPLE 9 PALAFRUGELL (UR)
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. CANON
AIGUA PRIMER TRIMESTRE 2017
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. CANON
AIGUA SEGON TRIMESTRE 2017
FUNDACIO JOSEP PLA. 2a BESTRETA
SUBVENCIO 2017 PEL FINANÇAMENT DE
L'ACTIVITAT ORDINARIA DE L'ENTITAT.
JG:08/06/2017

11.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/43.JGL 26.10.2017
Acords
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les
condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:
N. Operació

Aplicació

220170014920 2017 52 2310 22617

220170014921 2017 81 1330 20600

220170014922 2017 21 1532 61913

Import

Text lliure
AGUSTI SOLES LLUIS. 3600 UNITATS
1.351,57 REF. CASETA GENT GRAN (BS)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL.
RENOVACIO CONTRACTE DE
MANTENIMENT ANUAL SISTEMA
1.209,76 VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL (PO)
BCR ARQUITECTES SC. HONORARIS
REDACCIO PROJECTE COMPLEMENTARI
MILLORA URBANA PS CIPSELA DE
8.405,87 LLAFRANC (UR)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
REPOSICIO PUNTS DE LLUM OCTUBRE

220170014923 2017 71 1650 61900

220170014924 2017 33 3200 61900

220170014928 2017 62 3410 62201
220170014929 2017 46 3330 22604
220170014930 2017 46 3330 22604
TOTAL RELACIO

6.071,12 2017 (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
SUBSTITUCIO LLUMENERES EXISTENTS
PER NOVES DE LED AL PATI ESCOLA
1.530,46 BARCELO MATAS (AS)
PARALS SERRALLERS SL. FABRICAR I
MUNTAR BARANES PROTECCIO
GRADES PAVELLO HOQUEI I PATINATGE
3.214,97 (SG)
ROCKTAIL EMPORDA SL. LLOGUER
ESCENARI 23 FESTIVAL JAZZ COSTA
2.700,00 BRAVA (CU)
BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA
TECNICA 23. FESTIVAL DE JAZZ COSTA
9.994,80 BRAVA 2017 (CU)
34.478,55

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 2 de novembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

