Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/08/2018
Número: 37/2018
Dia: 23/08/2018
Hora d’inici: 9.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
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 Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteixen
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 23/08/2018 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 16 d’agost de 2018
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2 Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Cessió 35.- m2 a Av. Josep Vergés i Matas, 9, a Palafrugell. Acceptació.
Acords
Primer. Acceptar la cessió de 35.- m2 de terrenys destinats a sistema viari, a l’avinguda de Josep
Vergés i Matas núm. 9, a Palafrugell, presentat per la senyora MDOM, que provenen de la major
finca núm. 18.872, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell al foli 119 del volum 2.733 de
l’Arxiu, llibre 408 de Palafrugell, amb codi IDUFIR 17014000165836 i amb referència cadastral
núm. 42903108EG1441S. L’acceptació d’aquest oferiment de cessió queda condicionada a que
aquests terrenys quedin lliures de qualsevol càrrega o gravamen.
Segon. Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament
el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a
l’atorgament del corresponent document administratiu d’acceptació de la cessió de terrenys
destinats a sistema viari, a l’avinguda de Josep Vergés i Matas núm. 9, a Palafrugell.
Tercer. Notificar aquest acord a la senyora MDOM, a les Àrees d’Intervenció i de Serveis
Municipals i al Registre de la Propietat de Palafrugell, als efectes de la inscripció a favor de
l’Ajuntament dels terrenys oferts en cessió, sense cap tipus de càrrega i/o gravamen.

3. Secretaria
3.1 Conveni col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Retecork, cessió local
Acords
Primer.- Autoritzar la cessió del local que s’esmentarà per realitzar l’activitat sol·licitada:
Lloc: Centre Cultural Irene Bassa Rocas, ubicat al carrer Irene Rocas, 1 de Llofriu.
Entitat/particular: Xarxa Europea de Territoris Surers (RETECORK).
Activitat a desenvolupar: activitats administratives i seu de l’associació.
Durada: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.
Segon.- Aprovar el conveni de cessió que consta a l’expedient administratiu.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Quart.- Notificar aquesta acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica una vegada s’hagi formalitzat.

4. Contractació

Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/08/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

4.1 Requeriment arrendament agost 2018 a gener 2019 Far Sant Sebastià
Acords
Primer. Requerir el pagament de l’arrendament del semestre agost de 2018 a gener de 2019 a
nom de FAR MAS NOMO (CIF B66418740) d’acord amb el següent detall:
Concepte
Arrendament agost 2018 – gener 2019

Preu Base
15.860,74€

IVA (21%) Preu total
3.330,76 € 19.191,50 €

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Rendes d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

4.2 Serveis cursos de formació acadèmica en informàtica. Adjudicació
Acords
Primer. 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 150 de la LCSP.
Nom del licitador
Meca Centre SL

Punts
70,00

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Meca Centre SL, amb NIF B 17330127, la contractació
dels serveis d’impartició dels cursos de formació acadèmica en informàtica, mitjançant
procediment obert, multi criteri, donat que compleix els requisits de capacitat i solvència exigits i
pel preu i condiciones que es detallen a continuació:
- Preu hora /servei: 22,50€ IVA: exempt d’IVA
- Recursos humans:
Tècnic 1 (J.O): No presenta altres titulacions puntuables, però sí el màxim puntuable en quant
a experiència laboral docent.
Tècnic 2 (M.C.A): presenta altres títols de grau universitari i el màxim d’experiència laboral
docent.
Tercer. 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, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
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.

Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/08/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

4.3 Adjudicació de les obres corresponents al projecte de tractament urbà del carrer Sant
Sebastià, a Palafrugell.
Acords
Primer. 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 150 de la LCSP.
Nom del licitador
MUGADAS, S.L.U.
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A.
MIRFER SA
AGLOMERATS GIRONA, SA
PERE GIRALT SAGRERA S.A.
OTXANDIANOEMPRESARIAL, S.A.U
MASSACHS OBRES I PAISATGE,SLU.
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 S.L.
RUBAU TARRES, SAU
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
GESTION INGENIRIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA S.A.
XAVIER ALSINA, SA

Puntuació
obtinguda
100,00
96,20
95,90
95,90
93,77
91,33
91,20
89,02
88,00
87,41
83,83
82,61

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Mugadas SLU, amb NIF B55119523, la contractació de
l’execució de les obres corresponents al projecte de tractament urbà del carrer Sant Sebastià, a
Palafrugell. Tram entre carrer Pi Margall i carrer Lluna, mitjançant procediment obert, amb un únic
criteri, pel preu de 431.895,54 euros IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.1532.61900.
Tercer. 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, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
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.

4.4 Servei de gestió i desenvolupament dels tallers d’estudi assistits. Adjudicació
Acords
Primer. 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 150 de la LCSP.
Nom del licitador

Punts
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Meca Centre SL

85,00

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Meca Centre SL, amb NIF B 17330127, la contractació
dels serveis de gestió i desenvolupament dels tallers assistits de primària i secundària, adreçat a
tots els centres educatius de Palafrugell, dins el marc del Pla educatiu d’entorn, mitjançant
procediment obert, multi criteri, donat que compleix els requisits de capacitat i solvència exigits i
pel preu i condiciones que es detallen a continuació:
- Preu hora /servei: 22,50€ IVA: exempt d’IVA
- Recursos humans:
Tècnic 1 (L.M.): acredita el Grau en mestra d’educació primària en l’especialització de menció
en llengua anglesa.
Tècnic 2 (M.M.): acredita el Grau de Pedagogia.
Tècnic 1 (L.M.): acredita una experiència docent en reforç escolar de primària de més de 12
mesos.
Tècnic 2 (M.M.): no acredita experiència docent en reforç escolar de primària.
Tercer. 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, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
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.

4.5 Adjudicació del projecte de construcció de la xarxa de sanejament al Passeig del Mar
de Tamariu (1 i 2 fases)
Acords
Primer. 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 150 de la LCSP.
Nom del licitador
Pere Giralt Sagrera, SA
Mirfer, SA
Gestión Ingenieria y Construcciones Costa Dorada, SA
Mugadas, SLU
Aglomerats Girona, SA
Rubau Tarres, SAU
Massachs Obres i Paissatge, SLU

Punts
100,00
99,77
96,78
94,87
93,60
87,42
86,28

Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Pere Giralt Sagrera SA amb NIF A 17121849, la
contractació de les obres del projecte executiu de construcció de la xarxa de sanejament al
Passeig del Mar de Tamariu (1 i 2 fases), mitjançant procediment obert, amb un únic criteri, pel
preu de 194.707,33 euros IVA inclòs de la fase 1 i 2 segons detall que es relaciona a continuació:
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Fase 1
Fase 2
Total:

Import

IVA

Total amb IVA

106.705,42 €
54.209,73 €
160.915,15 €

22.408,14 €
11.384,04 €
33.792,18 €

129.113,56 €
65.593,77 €
194.707,33 €

Aplicació
pressupostaries
21160061900
21160061908

Tercer. 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, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
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. Recursos humans
5.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTITVA): Memòria Trimestral de les activitats preventives Abril- Juny 2018
Acords
Primer. Aprovar els 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. Abril- Juny 2018

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.

6. Administració electrònica i ciutadana
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell com a
ajuntament pilot, per a l'ús de la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim"
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Palafrugell com a ajuntament pilot, per a l’ús de la plataforma digital de participació ciutadana
“Decidim”. Aquest conveni no comporta cap despesa econòmica i tindrà una durada de dos anys,
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prorrogable per una única vegada per un altre període d’un màxim de dos anys més.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

7. Assessoria jurídica
7.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada per la senyora RMV. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora RMV.

7.2 Restauració de la realitat física alterada en relació a les obres portades a terme pel
senyor JOR al Paratge Somell, a Palafrugell. Requeriment definitiu.

Acords
Primer.- Requerir al senyor JOR perquè en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
data de recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat portant a terme tots els treballs
necessaris per a la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres executades al
Paratge Somell, polígon 6, parcel·les 25 i 29, al terme municipal de Palafrugell, retirant les
tanques metàl·liques amb peus de formigó que hi ha instal·lat, fent-li l’advertiment que un cop
transcorregut aquest termini sense que hagi 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.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

8. Esports
8.1 Serveis extraordinaris de personal de l’àrea esports per a l'aturada tècnica a la Piscina
Municipal del dia 15 al 31 d'agost 2018
Acords
Primera. S’aprova favorablement de la previsió d’hores extraordinàries del personal de l’àrea
d’Esports en motiu de les tasques de manteniment de la instal·lació, que s’han de dur a terme
durant l’aturada tècnica de la piscina, del 15 al 31 d’agost de 2018.
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9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Reclamació MCEP. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua c. 4468692
període 2017/03.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessada i a SOREA.

9.1.2 Reclamació AMM anular rebut taxa escombraries industrials desestimar
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 1007899 a nom de la senyora AMMT, en concepte de Taxa
per escombraries industrials de l’establiment situat a la Plaça Onze de Setembre, núm. 7.
Segon.- Aprovar una nova liquidació, la qual no haurà de fer efectiva fins la seva notificació
expressa i d’acord al detall següent:
Any Contribuent
2018 AMMT

Concepte
Art. 12 7.- Locals amb activitats no especificades
expressament, .... Pl. Onze de Setembre núm. 07
3punts x 58,48 x 1 Trimestre / 2018

Import
43,86.-

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

9.1.3 Reclamació MT aprovar devolució d'ingressos indeguts per baixa ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor MTI per un import de ------21,24 €--- en concepte d’IVTM, corresponent al rebut núm. 897.519.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per l’
interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la Recaptació i
Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

9.1.4 Reclamació CS aprovar devolució d'ingressos indeguts Preu públic activitat centre
Obert
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Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom de la senyora CSM, per import de 27 €-- en concepte Preu públic activitat Centre Obert, corresponent al rebut núm. 1.016.800.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

9.1.5 Reclamació Comunitat de Propietaris Quatre Vents. Estimació nova liquidació aigua c.
4450928 període 2018/01 per error de lectura.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4463341
PERÍODE
2018/01

CONSUM REAL
3.295,74

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4463341
PERÍODE
2018/01

NOVA FACTURA
859,64

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 859,64 euros, s’haurà de fer
efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.

9.1.6 Reclamació Comunidad de Propietarios Zenit. Estimació nova liquidació aigua c.
4459560 període 2017/04 per fuita.
Acords
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Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4459560
PERÍODE
2017/04

CONSUM REAL
4.371,24

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4459560
PERÍODE
2017/04

NOVA FACTURA
1.764,41

Tercer.- L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 1.764,41 euros, s’haurà de fer
efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.

9.1.7 Reclamació RAU. Estimació devolució liquidació aigua c. 4474066 període 2018/01
per error de lectura.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2018/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474066
PERÍODE
2018/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
77,35

NOVA
LIQUIDACIÓ
73,04

DIFERÈNCIA
RETORNAR
4,31

A

Segon.- Aprovar la devolució per import de 4,31 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
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9.1.8 Aplicació varis quota reduïda taxa escombraries per ús deixalleria. Exp. 23-18
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
11036
11037
9287
11039

Núm. Pòlissa
4472581
4469543
4468435
8666241

11898

4455546

NIF/NIE

TITULAR
GDF
AMS
OMC
MSG

Reducció
a aplicar
30%
30%
30%
30%

Import a
Retornar
44,64€
98,40€
43,44€
44,64€

MST

30%

44,64€

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.

10. Tresoreria
10.1 SOREA SA - Liquidació de taxes per subministrament d'aigua potable a domicili
corresponent al període 1/04/2018 a 30/06/2018
Acords :
Primer .- Aprovar la liquidació del període 01/04/2018 al 30/06/2018 presentada per SOREA, SA
en la forma exposada, corresponent als exercicis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 per
import de : UN MIL.LIÓ QUATRE CENTS QUARANTA SET MIL VUIT CENTS TRENTA TRES
EUROS AMB NORANTA VUIT CÈNTIMS (1.447.833,98 Euros).
Segon .- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 01/04/2018 al
30/06/2018 per import de: MIL NOU CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(1.923,20 Euros).
Tercer .- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 01/04/218 al
30/06/2018 per import: DOS MIL NOU CENTS UN EUROS AMB TRENTA CINC CÈNTIMS.
(2.901,35 Euros).
Quart.- Requerir a Sorea SA perquè, rebuts els abonaments i, prèvies les consultes I els
aclariments que consideri necessàries, procedeixi a la immediata liquidació dels deutes que
corresponguin. En cap cas és de rebut, que les operacions pendents, afectin no solsament a
més d’una liquidació (4rt trim.2017, 1r trim. 2018, 2n trim. 2018), si no inclòs a 2 exercicis
diferents.
Abonaments realitzats el 5/12/2017 s’han aplicat per l’ Empresa el 10/07/2018, tot això sense
esmentar les dificultats afegides que aquestes pràctiques suposen, pel seguiment del deute
pendent respecte als usuaris afectats.
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Cinquè - Notificar aquest acord a l’ empresa concessionària del Servei de Subministrament d’
aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement i aplicació.
Sisè – Traslladar via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’ Intervenció i Tresoreria als
efectes que correspongui.

10.2 Rectificacions, anul·lacions i creacions de les factures de SOREA SA modificades per
errors de lectura i fuites interiors durant el 2n. trim/2018.
Acords
Primer.- Ratificar les anul·lacions per import de 19.850,37 euros i les creacions per import de
7.176,70 euros, de les factures modificades per error de lectures i fuites interiors, tramitades
durant el període des de l’01/04/2018 al 30/06/2018.
Segon.- Comunicar el present acord a SOREA SA

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/36.- JGL. 23.08.2018
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

220180011651 2018 12 9200 62600

4.232,00

220180011652 2018 71 1532 61901

2.967,20

220180011653 2018 71 1650 61900

1.012,82

220180011654 2018 72 1700 22714
TOTAL RELACIO

1.802,54
10.014,56

Text lliure
CARMIPERE
SL.
COMPRA
SIS
PORTATILS
PER
JOVENTUT
PER
SUBSTITUCIÓ DELS EXISTENTS (IN)
SOREA SA. SUBSTITUCIO 11 BOQUES
DE REG A PALAFRUGELL CALELLA I
LLAFRANC PER OBSOLETES (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
INSTAL·LACIÓ NOU PUNT DE LLUM AL
CARRER
BERGUEDA
PER
FALTA
D’ENLLUMENAT(AS)
ECOLOGICA IBER I MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA
RESIDUS
ESPECIALS
DEIXELLERIA AGOST 2018 (MA)

11.2 Relació O/2018/70 JG 23/08/2018 Reconeixement de despeses.- Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/70 de
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reconeixement de despesa d’import total 90.856,24 euros.
Aplicació
Import
Text lliure
2018 81 1330
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
20600
9.035,00 RADAR FIX LLOFRIU MAIG 2018 (PO)
2018 81 1330
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
20600
12.427,99 RADAR LLOFRIU JUNY 2018 (PO)
2018 72 1621
DISSENY BARRACA SL. ADQUISICIO AGAFADORS
63300
8.699,14 PER CONTENIDORS DE LA VIA PUBLICA (MA)
2018 81 1330
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. CONTRACTE
22713
10.873,93 GRUA JULIOL 2018 (PO)
TOTAL ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
42.933,68 JULIOL 2018
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 11 9200
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
8.562,94 DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 32 4300
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
298,68
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 33 3230
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22110
473,39
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 33 3230
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22120
970,66
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 33 3230
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22121
986,19
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 34 3230
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
489,80
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 46 3330
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
1.263,03 DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 71 1650
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
29.492,13 DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
ENDENSA
ENERGIA
SA
UNIPERSONAL.
2018 33 3230
SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC
PUBLIC
I
22100
396,86
DEPENDENCIES JULIOL 2018 (SG)
2018 11 9200
T SYSTEMS ITEC IBERIA SA. MANTENIMENT
21600
6.886,50 APLICACIONS TAO (IN)
TOTAL
90.856,24

11.3 Relació O/2018/71 JG 23/08/2018 Certificacions d'obres.- Aprovació
Acords
Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/08/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/71
de certificacions d’obres per un import de 97.666,20 euros.
.
Aplicació
Import
Text lliure
CONSTRUCCIONS
FUSTE
SA.
PROJECTE
APARCAMENT CARRER XAREMBECO- SANTA
2018 21 1330 62200
97.666,20 MARTA A LLAFRANC. CERT. 3 (UR)

12. Assumptes urgents
12.1 Recursos humans
12.1.1 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació. Any 2018
Acords
Primer. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2018, de conformitat amb el que estableix
l’article 57.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament de Personal al servei de les Entitats
Locals, per incloure les següents places:
N ú m . Càrrec
Places

Règim

Grup

Provisió

Català

1

Auxiliar tècnic de manteniment

Funcionari

C2

Promoció Interna Horitzontal

Nivell A

1

Subaltern

Funcionari

D

Promoció Interna Horitzontal

Nivell B

12.2 Assessoria jurídica
12.2.2 Recurs de reposició contra acord de Junta de Govern Local de data 12 de juliol de
2018. Desestimar

Acords
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. MLC en representació de la societat
MACHAULAN 2013, SL, titular de l’activitat amb denominació Bar Restaurant MÀRMARA, i
mantenir l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2017 en tots els seus extrems.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
efectes oportuns.

12.3 Benestar Social
12.3.1 Acceptació de la subvenció del CCBE per al servei de transport adaptat 2017
Acords
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Primer.- Acceptar la subvenció de sis mil euros (6.000,00€), per al finançament de les despeses
del servei de transport adaptat de l’any 2017, atorgada per decret del Consell Comarcal del Baix
Empordà; i comprometre’s a observar en la seva inversió i justificació les normes aprovades al
respecte que també coneix i accepta aquest Ajuntament.
Segon.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés
afectat per l’activitat que es tracta, que sumats a la subvenció del Consell Comarcal sobrepassi el
seu cost total.
Tercer.- Alhora es manifesta que l’ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà per al seu coneixement i
efectes.

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 30 d’agost de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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