Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 02/11/2017
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Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
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Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
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
S’axcusa:
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 02/11/2017 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 26 d’octubre de 2017
2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Llicències d’ obres majors
2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 147/2016
Acords

Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: LIDL SUPERMERCADOS SA
NIF: A60195278
Representat per FJPS
Obra: Execució d'un edifici per a la implantació d'un supermercat en règim d'autoservei, amb una
superfície de venda de 1.299,35 m2, i 131 places d'aparcament
Carrer: c. Barris i Buixó, 79-81 - Plaça Europa 5-7 - Plaça Pallach s/n i Av. josep Verges i Matas,
22-36
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 147/2016
Condicions:
- Efectuar l’Acta de replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d’aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a dipositar la quantitat de 656.000 € per garantir l’execució simultània
de les obres d’urbanització i edificació, d’acord el què estableix l’article 40 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. (Expedient
147/2016)
- Condicionada a aportar certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a
l'acabament de la totalitat de les obres d'urbanització del sector, i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la
propietat com en les cessions d'ús de tota l'edificació o parts d'aquesta condicionant-les a la
subrogació per part de la persona adquirent o concessionària.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’edificació, 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.
- Es condiciona la primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades, a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, d’acord amb l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Aquesta condició ha de constar
en les escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de
constar en la inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa
aplicable.
- Condicionada, a donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments de data 20 de març de 2017.
- Una vegada finalitzades les obres, i prèviament a l’inici de l’activitat, caldrà presentar
a aquest Ajuntament, el certificat d’acte 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 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: JPV i EBG - Enginyers
Núm Visat: B-529404/09-12-2016
P.E.M.: 1.342.895,65 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 52.372,93 €
2.2 Pròrrogues d’obres majors
2.2.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 609/2011
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: KB
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C PIC NEULOS, 9-11
Nucli: TAMARIU
Expedient: 609/2011
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 31 de desembre de 2018.
Tècnic director de l’obra: JAH i MLL
Núm Visat: 2011 402303

2.2.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 88/2016
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: CGC
LDC
Representat per JMAR
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: C FERMI VERGES, 9Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 88/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 29 de gener de 2018.
Tècnic director de l’obra: JMAR - Arquitecte
Núm Visat: 2016401338

2.2.3 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 289/2015
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: JPA
Representat per JPA
Obra: Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C PUNTA D'EN BLANC, 19
Nucli: CALELLA
Expedient: 289/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 31 de maig de
2018. Tècnic director de l’obra: JPA

2.2.4 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 413/2015
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: EMC
Representat per JRC
Obra: Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres per a tres habitatges, aparcaments i trasters.
Carrer: C FREDERIC MARTI CARRERAS, 32
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 413/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 29 de setembre de 2018.
Tècnic director de l’obra: JRC - Arquitecte
Núm Visat: 2015 401580

3. Serveis municipals
3.1 Autorització JJO sacrifici bestiar oví
Acords
Primer. Autoritzar al Sr. JJO a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per a sacrifici de
bestiar oví, i d’acord amb la normativa vigent.
Segon. Haurà de presentar a l’Àrea de Serveis Municipals còpia de la llicència de l’activitat
que regenta.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, al veterinari titular i a l’Àrea de Rendes per al seu
coneixement i efectes.
Quart. Condicionar aquesta autorització al pagament de les taxes corresponents.
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.- General:
- Memòria trimestral de les activitats preventives
2.- Arxiu Municipal:
- Informe de la visita efectuada al Dipòsit de l’Arxiu municipal de Palafrugell
- Pla d’emergències Dipòsit municipal.
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. Contractació
5.1 Proposta de renúncia de la parcel·la 26 i nova adjudicació de les llicència d’ocupació
dels horts ecològics les Arenes
Acords
Primer.- Acceptar la renúncia formulada pel llicenciatari de la parcel·la 26, senyor T.R.S, amb DNI
XXXX1128L
Segon.- Adjudicar la parcel·la 26 a la persona relacionada:
21137

F.T.C.

XXXX3753
F

Tercer.- Requerir al senyor F.T.C. amb DNI número XXXX3753F. 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.
Quart.- Notificar als interessats el present acord.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
5.2 Obres del projecte d'urbanització del carrer Carrilet a Palafrugell. Adjudicació
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment a les empreses següents:
MIRFER, SA per superar la fase de judici de valor de conformitat amb la clàusula 16.1 del plec de
clàusules administratives particulars.
CONSTRUCCIONS RUBAU, SA per considerar desproporcionats i presentar valors anormals en
la seva oferta econòmica, de conformitat amb l’article 22.1 f) del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
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.
Tercer.- Adjudicar a favor de l’empresa Rubau Tarres, SAU, amb NIF A17018813, el contracte
d’execució de les obres del projecte d’urbanització del carrer Carrilet a Palafrugell, mitjançant
procediment obert, amb un multicriteri d’adjudicació, pel preu total de 1.150.488,12€ (950.816,63
€ més 199.671,49€ del 21% d’IVA).
D’acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28/03/2017 la despesa en relació a
la inversió Projecte d’urbanització del carrer Carrilet de Palafrugell te caràcter plurianual pels anys
2017 i 2018, així com el compromís de despesa a càrrec d’exercicis futurs pels imports i
percentatges que a continuació es detallen, pels quals s’habilitarà el corresponent crèdit
pressupostari pels exercicis d’execució:
Anualitat Aplicació

Import

Pe r c en t a t g e
(%)

2017

20.1522.61908 Millora urbana carrer
Carrilet

319.600,00

27,8%

2018

20.1522.61908 Millora urbana carrer
Carrilet

830.888,12

72,2%

El contractista tindrà dret a percebre l’import de les obres que s’executin, d’acord amb els
percentatges d’execució previstos per l’exercici 2017 del 27,8% i per l’exercici 2018 del 72,2%,
segons certificacions expedides pel director facultatiu, amb periodicitat mensual, i el seu
abonament tindrà el caràcter de pagaments a compte, subjectes a rectificacions i variacions que
es produeixin en la medició final i sense suposar en cap cas la recepció i aprovació de les obres
que comprenen.
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 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.

5.3 Alienació finca 29824 al carrer Serrà - Parc N2 Urb.Prat Xirlo III de Calella de Palafrugell.
Adjudicació
Acords
Primer. Adjudicar a favor de la senyora MLA, l’alienació de la finca 29824 situada al carrer Serrà –
Parcel·la N2 Urb. Prat Xirlo III de Calella de Palafrugell, mitjançant procediment obert, amb un
únic criteri d’adjudicació, pel preu de 133.000,23 euros més el 21% d’IVA 27.930,05 euros, essent
l’import total de la venda
160.930,28 euros.
Segon.- Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada per l’adjudicatària el dia 10
d’octubre de 2017, amb número d’operació 320170008114, per import de 2.000 euros, que serà
retornada mitjançant transferència bancària al número de compte titularitat de la senyora MLA en
el moment en que es procedeixi a la protocol·lització de la compravenda, de conformitat amb la
clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars.
Tercer.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Quart.- Notificar a l’interessada el present acord i el seu document annex.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

5.4 Correcció de l'acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2017. Pròrroga
2017 concessió C.d'en Prats.

Acords
On diu:
Primer.- Prorrogar des de l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018 a l’empresa GOU
SERVICES, SL, amb CIF B17296104 la concessió per l’ús privatiu d’un local a Camp d’en Prats,
amb una taxa anual per la llicència demanial de 829,71 euros.
Ha de dir:
Primer.- Prorrogar des de l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018 a l’empresa GOU
SERVICES, SL, amb CIF B17296104 la concessió per l’ús privatiu d’un local a Camp d’en Prats,
amb una taxa mensual per la llicència demanial de 829,71 euros.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
5.5 Contracte mixt: caldera biomassa de l'escola Torres Jonama. Sol·licitud de canvi fiança
per aval
Acords
Primer.- Retornar l’import de 7.545,67 € corresponent a la fiança dipositada en metàl·lic per 2DOS
Calor & Energia SL, amb NIF B55102883, condicionada a la presentació de l’aval bancari pel
mateix import i concepte.
Segon.- Notificar aquest acord a 2DOS Calor & Energia SL, amb NIF B55102883, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.
6. Assessoria jurídica
6.1 Expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada per a la restauració de la
realitat física alterada, en relació a les obres portades a terme al Paratge Somell, a
Palafrugell.
Acords
Primer.- Disposar la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat en relació a
les obres realitzades, sense disposar del corresponent títol habilitant, a la parcel·la 56 del polígon
4 del cadastre de rústega al Paratge Somell, al terme municipal de Palafrugell, consistents en la
reforma d’un magatzem i la seva ampliació amb una superfície de 16,45 m2, en sòl no
urbanitzable.
Segon.- Requerir inicialment al senyor RRR i a la senyora MDGP, com a titulars registrals, perquè
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest
acord, portin a terme tots els treballs necessaris per a la restauració de la realitat física alterada
en relació a les obres executades a la parcel·la 56 del polígon 4 del cadastre de rústega al
Paratge Somell, al terme municipal de Palafrugell, portant a terme l’enderroc del nou volum
construït amb una superfície de 16,45 m2, d’acord amb el plànol que s’acompanya, i la restitució
de les obres efectuades al magatzem al seu estat anterior, fent-los l’advertiment que un cop
transcorregut aquest termini sense que hagin donat compliment al contingut d’aquest requeriment,

aquests treballs els portarà a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves
expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, i tot això sens perjudici de la imposició prèvia
de multes coercitives de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de
l’ordre de restauració.
Tercer.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la inscripció
d’aquest acord, com anotació preventiva d’infracció urbanística, a la finca registral número 2300,
inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 3439, llibre 920, foli 61, inscripció 13ª ,
a nom del senyor RRR i de la senyora MDGP.
Quart. - Totes les despeses registrals derivades d’aquest procediment siguin liquidades al senyor
RRR i de la senyora Maria MDGP.
Cinquè.- Obrir un període d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la data de
notificació del trasllat d’aquest acord, perquè els implicats puguin formular totes les al·legacions i
presentar tots els documents que creguin convenients per a la defensa dels seus interessos.
Sisè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

7. Joventut
7.1 Conveni amb el Club Atlètic Palafrugell per a la cessió de l'immoble situat al carrer Pals,
83 de Palafrugell
Acords
Primer: Autoritzar la cessió de la casa situada al carrer Pals, 83 per realitzar les activitats que es
descriuen a continuació, per un període de 4 anys
Immoble: casa situada al carrer Pals, 83
Entitat: Club Atlètic Palafrugell, NIF G17357393
Activitat a desenvolupar:
Reunions de la Secció Jove del Club Atlètic Palafrugell.
Magatzem de material destinat exclusivament a realitzar les activitats de
repercussió social i solidària, com poden ser l’Oncotrail i l’Entrebancada.
Segon: Aquesta cessió, atès que l’immoble està afectat com a casa de mestres del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es fa a precari, tolerada, gratuïta, amb la finalitat
anteriorment indicada i serà revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic municipal o
per la seva destinació a l’afectació de casa de mestres, sense dret a indemnització.
Tercer: La cessió d’ús s’extingirà automàticament en cas que s’incompleixi o s’extingeixi la
finalitat i/o el destí d’aquesta.
Quart: L’Ajuntament mantindrà l’esmentada finca en l’assegurança d’edificis municipals, quedant
cobert el continent. La resta d’assegurances que se’n puguin derivar per l’activitat
desenvolupada aniran a càrrec de l’entitat.
Cinquè: Aprovar el conveni de cessió que consta a l’expedient administratiu.
Sisè: Facultar al senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Setè: Notificar aquest acord a l’interessat, al cap de l’Àrea d’Educació, al cap de l’Àrea de
Serveis Municipals i al cap de l’Institut Municipal d’Esports i ordenar la publicació del conveni a la
seu electrònica i al BOP (si escau) una vegada s’hagi formalitzat.

8. Gestió tributària
8.1 Reclamacions

8.1.1 Reclamació Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensar-les 02 11 17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació:
NIF

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

JF

49,94

AGU

159,60

MJGS

39,53

B64104391

Itso Prom Central SL

406,99

B64104391

Itso Prom Central SL

452,81

B64104391

Itso Prom Central SL

75,64

NEL

52,76

JMMM

19,07

JMM

436,22

FOS

6,26

MZ

61,05

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que
mantenen els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar tal com es
detalla seguidament:
Nif

Titular

49,94

-317,48

Import
pendent
executiva un
cop ompensat
0,00
-267,54

159,60

-325.71

0,00

-166.11

39,53

-211,89

0,00

-172,36

935,44

-2.787,97

0,00

-1.852,53

NEL

52,76

-144,54

0,00

-91,78

JMMM

19,07

-3.664,36

0,00

-3.645,29

JF
AGU
MJGS
B64104391

Itso Prom Central SL

Import per
retornar

Import
pendent
executiva

Import a
retornar

JMM

436,22

-1.345,93

0,00

- 909,71

FOS

6,26

-6,57

0,00

-0,31

61,05

-144,54

0,00

-83,49

MZ

8.1.2 ATC, recurs contra liquidació d'IBI dels anys 2011 i 2012 per derivació de
responsabilitat. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar el recurs presentat.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.1.3 AFS, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència, aprovar la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2017, a nom del
senyor AFS, per un import total de 39,75 euros, d’acord amb el següent detall:
Any
2017

Núm. rebut
910899

Import
39,75

Ref. cadastral
5076104EG1357N0030OM

A retornar
39,75

Segon. - Informar-vos que la devolució aprovada s’ingressarà al compte corrent que ens heu
facilitat en la vostra sol·licitud.
Tercer.- Donar de baixa els rebuts a nom del senyor Freixas núm. 768719 (39,36 euros) i 839789
(39,75 euros), corresponent a l’Impost sobre béns immobles dels exercicis 2015 i 2016
respectivament.
Quart.- Generar una nova liquidació (núm. 949800) a nom de la societat JMCM ASSTS, SL
(B59478099), corresponent a l’Impost sobre béns immobles dels exercicis 2015, 2016 i 2017, que
no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.1.4 Reclamació GP devolució d'ingressos indeguts ivtm desestimar
Acords
Primer.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el vehicle amb matrícula 6947CBG, amb
efectes des de 05 d’octubre de 2017, d’acord a la inscripció que consta a la Prefectura Provincial
de Trànsit ( DG ).
Segon.- Desestimar la sol·licitud de devolució presentada pel senyor P, G, per no ser procedent.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord als interessats pels efectes oportuns.

8.1.5 Reclamació JL aprovar devolució d'ingressos indeguts IBI

Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor LP, J, per un import de--------68,08 Euros---------- ---------- en concepte d’ingrés
pel rebut núm. 915.206.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari aportat per
l’interessat.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.
8.1.6 Reclamació Varis aprovar exempció ivtm per a persones amb discapacitat 02 11 17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica ) corresponent a l’any 2017 i posteriors, d’acord al detall següent:
Rebut

Nif

Cognoms i Nom

884.505
890.081
890.771

CP, A
K, A
LS, MC

Improt
Recàrprincipal
Rec
174,80
8,74
137,66
6.88
65,21
6,52

Total
183,54
144,54
71,73

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
l’exercici 2017, als vehicles i titulars detallats a continuació:
Concepte
1192CMB

Cognoms i Nom
CP, A

9766BSZ
8870JRX
5893JVF

K, A
LS, MC
MC, A

Tercer. - Ingressar la devolució aprovada al punt primer, en el compte bancari dels interessats, i a
l’efecte caldrà notificar el mateix a l’Ajuntament.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.
8.1.7 Sol.licitud devolució d'ingressos indeguts concepte Taxa per Entrada de Vehicles a
nom Com.Prop. Edifici Futur. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Com.Prop. Edifici Futur
amb NIF H17868654, tal com segueix a continuació:
EXERCICI

REBUT

CONCEPTE

OBJECTE TRIBUTARI

IMPORT

2014

721930

Taxa Entrada Vehicles

Miguel Hernández, núm.17

55,60€

2015
2016
2017

787228 Taxa Entrada Vehicles
857516 Taxa Entrada Vehicles
937484 Taxa Entrada Vehicles
Totala retornar

Miguel Hernández, núm.17
Miguel Hernández, núm.17
Miguel Hernández, núm.17

55,60€
55,60€
55,60€
222,40€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a les persones interessades i als departaments de recaptació i
intervenció.
8.1.8 YHJ, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.1.9 Reclamació AL aprovar devolució d'ingressos indeguts IVTM
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor LC, A, per un import
de---------65,39 Euros---------- en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ),
corresponent al rebut núm. 890.496.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari aportat per
l’interessat.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.
8.2 Aprovació liquidacions IAE corresponents al segon trimestre Any 2017
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017, pels següents imports.
Exercici 2017
Segon Trimestre

Q. Municipal
4.315,38

R. Provincial
995,86

Deute Tributari
5.311,24

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades liquidacions al servei
de recaptació.
8.3 Revisió Cànon dret de superfície Tanatori Municipal
Acords

Primer.- Aprovar l’actualització del cànon fix anual corresponent al contracte administratiu per a la
construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre Servei
Comarcal de Pompes Fúnebres SA i l’Ajuntament de Palafrugell pel període de 16 de març de
2076 a 15 de març de 2018 importa una quantia de 8.239,38 euros.
Segon. - Aprovar el cànon variable corresponent al contracte administratiu per la a construcció i
ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre Servei Comarcal de
Pompes Fúnebres SA i l’Ajuntament de Palafrugell pel període de 15 de març de 2016 a 15 de
març de 2017 resultant un import a ingressar de 7.886,73 euros.
Tercer.- Informa a l’interessat que la liquidació s’haurà de fer efectiva una vegada es notifiqui el
corresponent document liquidador, amb el ben entès que l’Ajuntament podrà procedir a la
comprovació de la veracitat de les dades facilitades en qualsevol moment dins del període de
prescripció de la liquidació aprovada.
9. Comptabilitat i pressupost
9.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/44. JGL. 02.11.2017
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

220170015220 2017 62 9330 63200
220170015221 2017 62 9330 63200
220170015222 2017 62 9330 63200
220170015223 2017 12 9200 62600
220170015224 2017 11 9200 63200
220170015225 2017 72 1700 22609

Import

Text lliure
ENLLUMENTAS COSTA BRAVA SL. SUBSTITUCIO
ENLLUMENAT PISTA CENTRAL POLIESPORTIU
24.262,92 UTILITZANT FOCUS TECNOLOGIA LED (SG)
GARCIA MARTINEZ XAVIER. ARRENJAMENT
18.876,51 FINESTRALS PAVELLO POLIESPORTIU (SG)
AMITEC AUTOMATISMES SL. REALITZAR
EXTRACCIO FORÇADA AIRE DE LA PISTA CENTRAL
17.181,79 PAVELLO POLIESTPORTIU (SG)
SOMINTEC SL. APLICACIO PER INCORPORAR
CAIXETINS AMB DADES DE REBUTS DES DE TAO A
1.355,20 DOCUMENTS WORD (IN)
SETEIC SL. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIO DOS
NOUS ESPAIS OFICINA DEFENSOR DEL CIUTADA
4.263,89 CARRER BOTINES 26 (AS)
4.994,28 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORI. ACTUACIONS
DE MILLORA DEL CONTROL D’ESPÈCIES

INVASORES A CALA PADROSA (MA)

220170015226 2017 11 9200 62500

7.956,28

220170015227 2017 10 9120 22605
TOTAL RELACIO

1.089,00
79.979,87

OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. COMPRA
MOBILIARI PER SERVEIS JURIDICS (SG)
LUR SOINU SISTEMA. MUNTATGE SO I
IL·LUMINACIÓ AGERMANAMENT
PALAFRUGELL-ARRONIZ 2017 (JO)

9.2 Relació O/2017/92 JG:02/11/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/92
(reconeixement) d’import total 309.360,04 euros.
Aplicació
2017 71 1630 22710

Import
118.664,03

2017 11 9200 22100

46.280,05
8.903,59

2017 32 4300 22100

320,04

2017 33 3230 22100

499,39

2017 33 3230 22110

405,65

2017 33 3230 22120

597,20

2017 33 3230 22121

722,30

2017 34 3230 22100

404,59

Text lliure
URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA SETEMBRE
2017 (AS)
TOTAL ENDESA
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I

ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)

2017 46 3330 22100

1.579,46

2017 71 1650 22100

32.847,83

2017 52 2313 22612

7.563,84

2017 21 1610 62300

18.882,03

2017 71 1650 21000

16.911,55

2017 21 1650 61904

59.523,57

2017 20 2310 62500

21.761,78

2017 81 1330 20600

10.850,00

2017 81 1330 20600

8.923,19

TOTAL

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
SUBMINISTRE ELECTRIC A DEPENDENCIES I
ESPAIS PUBLICS SETEMBRE 2017 (SG)
BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
ASSISTENCIA DOMICILIARIA SETEMBRE 2017 (BS)
EXCAVACINS BAIX EMPORDA 2000 AL. 1º
CERTIFICACIÓ ""SUBSTITUCIÓ CANONADES
D'AIGUA DE FERRO I MILLORA ACCES GRAL
CASTAÑOS
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. DESPESES
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE
2017 (AS)
ETRA BONAL SA. OBRES REPOSICIO ENLLUMENAT
DE PALAFRUGELL FASE XI (UR)
OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. MOBILIARI I
EQUIPAMENT LOCAL SOCIAL LA SAULEDA (PB)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
RADAR FIX LLOFRIU SETEMBRE 2017 (PO)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. SERVEI
CONTROL TRANSIT C. VALLS, CARITAT I CHOPITEA
SETEMBRE 2017 (PO)

309.360,04

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

