Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 06/09/2018
Número: 39/2018
Dia: 06/09/2018
Hora d’inici: 9.00 h
Hora de fi: 10.00 h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No assisteixen
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 06/09/2018 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 30 d’agost de 2018.
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2. Urbanisme - planejament i gestió
2.1 Pla de seguretat i salut de les obres de construcció de la xarxa de sanejament al Ps del
Mar de Tamariu (F1 i F2)
Acords
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de construcció de la xarxa de sanejament
al Passeig del Mar de Tamariu (fase 1 i 2).
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A., adjudicatària de les obres i
al coordinador de seguretat i salut, el Sr. GTL.

2.2 Cessió de 15,55 m2 a carrer J. Mª de Segarra, 8. Acceptació.
Acords
Primer. Acceptar la cessió de 15,55 m2 de terrenys destinats a sistema viari, al carrer Josep Mª
de Segarra núm. 8, a Palafrugell, presentat pel senyor CLM i per la senyora RRR, que provenen
de la major finca núm. 15.249, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell al foli 37 del volum
2.351, de l’Arxiu, llibre 299 de Palafrugell, amb codi IDUFIR 17014000132326 i amb referència
cadastral núm. 3211124EG1431S0001MZ.
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, al carrer Josep Mª de Segarra núm. 8, a Palafrugell.
Tercer. Notificar aquest acord al senyor CLM i a la senyora RRR, a les Àrees d’Intervenció, de
Serveis Municipals i de Secretaria, i al Registre de la Propietat de Palafrugell, als efectes de la
inscripció a favor de l’Ajuntament dels terrenys oferts en cessió.

3. Serveis municipals
3.1 Ocupació via pública
3.1.1 Ocupació de la via pública anual BAR D'MIGUEL - liquidació

Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2018, a favor de :
CONTRIBUENT:

MVMR

DNI/NIF:
DOMICILI FISCAL:
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SITUACIÓ D’OCUPACIÓ:

CARRILET, 22 – 17200 PALAFRUGELL

Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

Taxa OVP

Anual

Tercera

SUP.

Terrassa descoberta 17 m2

TARIFA

REC

TOTAL

25,30 €

10 % 473,11 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

17 m2

4

87,72 €

El total d’aquest import (560,83 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050-26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els 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.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

3.1.2 Ocupació de la via pública particular Canyers, 22 de Calella

Acords
Primer. Denegar a la senyora TBG, l’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant del
seu domicili situat al carrer dels Canyers, 22 de Calella de Palafrugell atès l’article 74
d’ocupacions permanents de la via pública per a usos particulars.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a la Policia Local.

4. Contractació
4.1 Ampliació del servei de socorrisme i vigilància a les platges del municipi de Palafrugell
Acords
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Primer. Aprovar el següent calendari dels serveis addicionals proposats en el procés d’adjudicació
del servei:
Serveis addicionals sense cost a realitzar a partir del dia de finalització del servei, 11 de
setembre:
Del 12 al 16 de setembre:
5 jornades amb 9 socorristes aquàtics + 5 jornades de patró amb embarcació.

Segon. Aprovar l’ampliació del servei de salvament i socorrisme des del 17 de setembre i fins al
30 de setembre amb la següent dotació:
2 socorristes a Tamariu
2 socorristes a Llafranc
2 socorristes al Canadell
1 socorrista al Port Bo
1 socorrista a Calella
1 coordinador
i pel preu de 12.096 € iva exclòs que resulta d’aplicar les 14 jornades ampliades per 9 socorristes i
per 96 €/jornada.
Tercer. Informar a l’adjudicatari que el cost resultant dels serveis no realitzats:
5 jornades de patró + embarcació .........2.612,10 €
5 jornades de material ...........................
21,70 €
s’haurà de descomptar del cost de l’ampliació del servei, resultant doncs, un cost d’ampliació total
de 9.462,20 €, 11.449,26 € iva inclòs, a càrrec de la partida pressupostària 32 3120 22615
vigilància platges de l’exercici 2018.
Quart. Informar, així mateix a l’adjudicatari, que de cares a les properes temporades de bany les
14 jornades de serveis addicionals proposats s’iniciaran el dia 15 de juny i finalitzaran el 16 de
setembre.

5. Assessoria jurídica
5.1 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 carrer de la Indústria
números 18-20, a Palafrugell. Requeriment definitiu.
Acords
Primer.- Desestimar l’escrit d’al·legacions efectuat pel senyor JCA, actuant en nom i
representació de la societat Comercial Kmag Materials, S.L. en tots els seus extrems.
Segon.- Requerir a la societat Comercial Kmag Materiales, S.L., perquè en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció del trasllat d’aquest acord, portin a terme tots els treballs
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necessaris per a la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres executades a la
finca situada al carrer de la Indústria números 18-20 xamfrà amb el carrer del Trefí, a Palafrugell,
consistents en la construcció d’una nau amb una superfície de cent vint metres quadrats (120
m2), fent-los l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que hagin donat
compliment al contingut d’aquest acord, aquests treballs els portarà a terme l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal,
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 restitució.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.2 Acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018.
Deixar sense efecte.
Acords
Primer.- Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
22 de març de 2018 que va acordar aprovar el contingut del conveni a subscriure entre
l’Ajuntament de Palafrugell i la senyora MJPP en relació a l’obtenció amistosa per part de
l’Ajuntament de Palafrugell, per mutu acord, dels terrenys propietat de la senyora MJPP, afectats
per l’expropiació del sòl destinat a les obres d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell, per un
preu just de quatre mil tres-cents vuitanta euros.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

6. Ipep
6.1 Sol·licitud de subvenció del Programa Joves en Pràctiques, convocatòria
TSF/1779/2018 (Ref. BDNS 409444), destinada a la contractació en pràctiques de 5 joves
beneficiaris del programa de Garantía Juvenil.
Acords
Primer.- Aprovar la memòria tècnica del projecte d’actuació per a cinc joves i la realització de les
accions incloses.
Segon.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció, referent a la contractació en
modalitat de contracte en pràctiques de persones joves inscrites en el Registre com a
beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la convocatòria
TSF/1779/2018 per a l’any 2018 per la realització de les següents accions:
Les contractacions previstes són de 5 persones, nivell A2, data prevista d’inici el 31 d’octubre de
2018 i finalització el 30 d’abril de 2019
Acció

Contractes preassignats de 6
mesos

Cost
previst
del Projecte

Subvenció
sol·licitada

total
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Contractacions*

5

63.567,40-€

55.000’-€

Tercer.-Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió del import
subvencionable per a la contractació de 5 persones joves, segons el desglòs presentat, que es
regiran, per el conveni laboral vigent de l’Ajuntament de Palafrugell.
Quart.-Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, la disposició de crèdit suficient, i
l’execució dels projectes amb la direcció tècnica adequada.

7. Joventut
7.1 Pròrroga pel servei d'Espai Jove 2018-2019
Acords
Primer. Prorrogar el contracte per a la prestació i gestió dels serveis juvenils d'intervenció
socioeducativa de l’Espai Jove amb l’empresa a l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, amb NIF
F17444225, per un any més, a executar en el període del 15 de setembre al 31 de desembre de
2018 i de l’1 de gener al 30 de juny de 2019.
Segon. Aplicar la despesa que se’n derivi a les aplicacions pressupostàries 61.3370.22609 de
l’àrea de Joventut i 52.2310.22610 de l’àrea de Benestar Social a parts iguals, per a l’exercici
2018 i 2019, aprovar el compromís de despesa plurianual per l’exercici 2019, de conformitat amb
l’article 29 de les bases d’execució del pressupost.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i efectes.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
8. Gestió tributària
8.1 Reclamacions
8.1.1 Sol·licitud devolució Taxa transport adaptat a nom Sra. JSM. Estimació

Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora JSM, tal com segueix a
continuació:
Mensualitat Exercici

Núm. rebut

Concepte

Import

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Novembre

943464
944771
946640
947493
949243
952007

Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat

22,50€
22,50€
22,50€
22,50€
22,50€
22,50€

2017
2017
2017
2017
2017
2017
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Desembre

2017

953270

Taxa Transport Adaptat

22,50€

Gener
2018
Febrer
2018
Total a retornar

972582
973746

Taxa Transport Adaptat
Taxa Transport Adaptat

22,50€
22,50€
202,50€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer .- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.
8.1.2 Sol·licitud canvi titular taxes industrials a nom del Sr. MAEK. Desestimació

Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor MAEK i en conseqüència ratificar el rebut
pendent número 1007107.
Segon.- Donar trasllat present acord a la persona interessada i als departaments de Recaptació i
Intervenció.

8.1.3 Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts concepte Taxa Recollida Escombraries

Industrials a nom Sr. JHB. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JHB, en concepte de la Taxa
per Recollida Escombraries Industrials, tal com es detalla seguidament:
Exercici
2018

N ú m e r o Objecte Tributari
I m p o r t Import correcte Total a retornar
rebut
pagat
1007671
C. Barris i Buixó, 2163,76€ 1.081,88€
1.081,88€
número 50

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent a les Taxes per Recollida Escombraries com a local
sense activitat amb efectes posteriors data 1 de maig de 2018.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció,
activitats i tresoreria.

8.1.4 Sol·licitud revisió rebut Taxa llar infants a nom Sr. ARP. Desestimació

Acords
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Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor ARP i en conseqüència ratificar el rebut
pendent en via executiva número 756689 corresponent a la mensualitat de febrer de l’exercici
2015.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

8.1.5 Aprovació ingressos indeguts varis concepte IVTM per baixa definitiva. Exp. 6-18

Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:

Any

Núm.
Rebut

Registre NIF-NIE

Titular

Matrícula

Import

2018
2018

954781
960260

14125
12351

NAV
EGN

-1413-BCL
GI-9477-AZ
65,40€

32,70€
32,70€

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris de les
persones interessades.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

8.1.6 Reclamació varis aprovar devolució d'ingressos indeguts 06 09 18

Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars que es detallen a
continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT

CONCEPTE

AAL

929.103

Ingrés duplicat Cementiri 10,38

ABV

834.110

Ingrés duplicat IBI

259,10

959.885

Ingrés duplicat IVTM

28,99

961.539

Ingrés rebut en PB

65,21

Finques Frigola SL
MCGL

DNI

B17498882

IMPORT
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JGS

953.912

Ingrés duplicat IIVT

536,27

JGS

953.912

Ingrés duplicat IIVT

536,27

La Seda de Barcelona ( En
concurs )

A08010571

915.018

Ingrés duplicat IBI

264,26

La Seda de Barcelona ( En
concurs )

A08010571

843.876

Ingrés duplicat IBI

315,18

DJM

1.001.973

Ingrés duplicat ICIO

1.677,62

NSB

8 9 7 . 2 2 0 Ingrés duplicat IVTM
fracció 2a

31,21

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari dels
interessats i a tal efecte caldrà que informin del mateix.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la recaptació i tresoreria municipals, pels
efectes oportuns.

9. Tresoreria
9.1 Rectificació acord compensació deutes d'ofici, aprovat a la Junta de Govern Local del
16/08/2018
Acords:
Primer.- Anul·lar de l’acord núm. 4.1 de la Junta de Govern Local de data 16/08/2018, tota
referència a la Societat GOU SERVICES SL, amb NIF B17296104, tant en la seva part expositiva
com en la part dispositiva.
Segon.- Realitzar les operacions comptables que corresponguin, perquè la comptabilitat reflecteixi
l’obligació de la Mercantil.
Tercer.- Traslladar aquest acord als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recaptació.

10. Comptabilitat i pressupost
10.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/38.- JGL 06.09.2018
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:
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N. Operació

Aplicació

Import

220180012245 2018 10 9120 22605

1.705,00

220180012247 2018 33 3230 21200

1.935,00

220180012248 2018 71 1532 21000

4.973,10

220180012249 2018 21 1600 61900

3.474,76

220180012250 2018 21 1600 61908
TOTAL RELACIO

1.871,02
13.958,88

Text lliure
MAYPE
TAXIS
Y
MICROBUSES
SL.
DESPLAÇAMENT AMB AUTOCAR A ARRONIZ
(SA)
GEMAR RECOBRIMENTS I DECORACIO SL.
SUBSTITUCIO TRES VIDRES TRENCATS
LLAR INFANTS BELLUGUETS (AS)
FUGAPLAST
SL.
SUBMINSTRAMENT
BOSSES ESCOMBRARIES MIDES 55X75 I
90X115 (AS)
TRAVERSO
GUSTAVO
ALBERTO.
HONORARIS
DIRECCIO
OBRES
I
COORDINACIO SEGURETAT I SALUT
SANEJAMENT PS MAR TAMARIU F1 (UR)
TRAVERSO
GUSTAVO
ALBERTO.
HONORARIS
DIRECCIO
OBRES
I
COORDINACIO
SEGURETAT
I
SALUT
SANEJAMENT PS MAR TAMARIU F2 (UR)

10.2 Relació O/2018/74 JG:06/09/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/74 de
reconeixement de despesa d’import total 119.022,46 euros.
Aplicació
2018 32 4300 41001

Import
107.500,00

2018 33 3200 45000

11.522,46

TOTAL

Text lliure
INSTITUT DE PROMOCIO ECONÒMICA. 2a I ULTIMA
APORTACIO MUNICIPAL 2018
CENTRE EDUCACIO ESPECIAL ELS ÀNGELS.
CONVENI DEP. ENSENYAMENT GENERALITAT PER
SUFRAGAR DESPESES ESCOLA. JG:15/03/2018.

119.022,46

10.3 Relació O/2018/76 JG:06/09/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/76
de certificacions d’obres per un import de 443.062,13 euros.
Aplicació
2018 20 1522 61908

Import
Text lliure
443.062,13 RUBAU TARRES SAU. CERT.5, OBRA 03/2017
""PROJECTE URBANITZACIO C/CARRILET” (UR)
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TOTAL

443.062,13

11. Assumptes urgents
11.1 Llicències d’obres majors
11.1.1 Desistiment de llicència d'obra major. Expedient 120/2017
Acords
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres majors amb número d’expedient 120/2017,
corresponent a la reforma interior d'habitatge unifamiliar existent al carrer Xaloc núm. 10 B de
Llafranc, al terme municipal de Palafrugell, a nom de MMS.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 120/2017.
Tercer.- Donar de baixa del Servei de recaptació el rebut núm. 953.623 d'import principal 2.116,88
euros, en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a nom de MMS.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor SBL, en representació de MMS.
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament pel
seu coneixement i als 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 13 de setembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.

Acta de la Junta de Govern Local del dia 06/09/2018
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