Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 18/10/2018
Número: 45/2018
Dia: 18/10/2018
Hora d’inici: 9.00h
Hora de fi: 10.00h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde accidental Senyor Albert Gómez Casas
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
S’excusen:
Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 18/10/2018 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:
- Ordinaria d’11 d’octubre de 2018

2. Contractació
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2.1 Contractació del servei de transport adaptat
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació 22/2018 per la licitació de servei de transports
adaptat, amb un valor estimat de contracte de 533.391,61€ que correspon a l’import total de
484.901,47€ més el corresponent 10% d’IVA que es xifra en 48.490,14€.
L’import d’aquest valor estimat corresponent a un pressupost anual màxim de 74.030,76€, que es
desglossa en un pressupost anual previst pel transport adaptat al Centre de Dia, per import de
57.322,86€, pel servei d’àpats a domicili, per import de 9.715,90€, pel servei “Porta a porta”, per
import de 6.992€, més les possibles pròrrogues i les modificacions previstes pel contracte.
Segon. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària 52.2312.22711 anomenada “Despeses
transport adaptat mobilitat reduïda i càtering”, del pressupost municipal dels exercicis 2019, 2020,
2021 i 2022.
L’autorització de la despesa d’exercicis posteriors queda subordinada a l’existència de crèdit dels
corresponents per tractar-se d’una tramitació anticipada de contractació de conformitat amb la
disposició addicional tercera de la LCSP.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
Quart. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del contractant i al
DOUE, per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Cinquè. 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 326.2 de la LCSP i fer el requeriment de documentació establert a l’article 149.3 de la
mateixa Llei.

3. Assessoria jurídica
3.1 Recurs de reposició interposat pel senyor JOR contra l’acord pres per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 23 d’agost de 2018. Desestimació.
Acords
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor JOR en tots els seus extrems i, en
conseqüència, ratificar l’acord recorregut.

3.2 Expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física
alterada, en relació a les obres portades a terme al Paratge S’Oliova, a Palafrugell. a) Multa
coercitiva. b) Nou requeriment.
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Acords
Primer.- Imposar a la senyora CRC una multa coercitiva de tres-cents euros (300 €), per
l’incompliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el dia 12 de juliol de 2018.
Segon.- Reiterar el requeriment efectuat a la senyora CRC perquè en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, porti a terme
l’enderroc de les obres efectuades a la parcel·la 156 del Polígon 1 del cadastre de rústega,
situada al Paratge S’Oliova, terme municipal de Palafrugell, acordades per acord de la Junta de
Govern Local pres en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2012, que fou ratificat per acord de la
Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2017, consistents en
l’ampliació de 17,16 m2 d’una barraca, fent-li l’advertiment de què en cas contrari s’imposarà una
nova multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis, fins aconseguir el compliment de
l’ordre de restauració acordada, i tot això sens perjudici que ho pugui executar l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

3.3 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 a la finca situada al carrer de
Pep Ventura número 8-10, a Llafranc. a) Requeriment inicial. b) Tràmit d’audiència.
Acords
Primer.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que la
societat Inversiones Capital Inmobiliario, S.L. ha portat a terme a la finca situada al carrer de Pep
Ventura números 8-10, a Llafranc, terme municipal de Palafrugell, consistents en la construcció
d’una tanca metàl·lica, sense disposar del corresponent títol habilitant i contra planejament.
Segon.- Nomenar instructor d’aquest expedient al senyor Jordi Font Bel, arquitecte municipal i
secretari al senyor Albert Pareras Agustí, funcionari d’administració general, als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament.
Tercer.- Disposar la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat en relació a
les obres realitzades per la societat Inversiones Capital Inmobiliario, S.L., sense disposar del
corresponent títol habilitant i contra planejament, a la finca situada al carrer de Pep Ventura
números 8-10, a Llafranc, terme municipal de Palafrugell, consistents en la construcció d’una
tanca metàl·lica.
Quart.- Requerir inicialment a la societat Inversiones Capital Inmobiliario, S.L. 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 la restauració de la realitat física alterada, efectuant la retirada de la tanca metàl·lica
construïda sense disposar del corresponent títol habilitant i contra planejament, a la finca situada
al carrer de Pep Ventura números 8-10, a Llafranc, terme municipal de Palafrugell, fent-los
l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que hagin donat compliment al
contingut d’aquest requeriment, aquests treballs els podrà portar a terme l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal,
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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.
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.

3.4 Requeriment efectuat a la societat Casa Calella, S.L. perquè executi els treballs
contemplats a la llicència d’obres majors expedient número 39/2017. Aprovació.
Acords
Primer.- Requerir inicialment a la societat Casa Calella, S.L. perquè en el termini de deu dies a
comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, iniciïn els treballs
contemplats a la llicència d’obres expedient número 39/2017, corresponents a les obres de millora
del carrer dels Castellets, a Calella de Palafrugell, terme municipal de Palafrugell, entre les quals
s’hi contemplen els treballs d’establilització i millora del talús existent que limita la finca amb el
carrer dels Castellets, a Calella de Palafrugell, fent-los l’advertiment que en cas contrari aquests
treballs seran executats per l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària, a expenses de la
societat Casa Calella, S.L., sota la direcció de l’arquitecte municipal.
Segon.- Obrir un període d’audiència de deu dies a comptar des de l’endemà de la data de
recepció 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.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

4. Ipep
4.1 Sol·licitud de subvenció del Programa Treball i Formació, convocatòria de 2018
(ref.BDNS 417807)
Acords
Primer.- Aprovar la presentació, en el marc del programa Treball i Formació, de la sol·licitud de
subvenció, i la realització de les accions incloses, referents a la contractació de 13 persones en
situació d’atur, i de formació, d’acord amb la convocatòria TSF/2265/2018 per a l’any 2018 per la
realització de les següents accions:

Acció

Contractes
Cost previst
preassignats del Projecte

Subvenció total
sol·licitada
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Línia PANP 6 mesos 5

49.836,10 €

49.186,00 €

38.954,48 €

38.434,40 €

5

51.035,90 €

49.186,00,-€

1

19.477,24 €

19.217,20,-€

159.303,72 €

156.023,60 €

(amb 60 hores de
formació transversal)

Línia PANP 12 mesos 2
(amb 60 hores de
formació transversal)

Línia PRGC 6 mesos
(amb 60 hores de
formació transversal)

Línia DONA12 mesos
(amb 60 hores de
formació transversal)

Segon.-Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió del import
subvencionable per la participació en el programa de 13 persones, segons el desglòs presentat, i
que es regiran, pel que fa a la part de treball, per l’acord retributiu vigent de l’Associació Catalana
de Municipis.
Tercer.-Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, la disposició de crèdit suficient, i
l’execució dels projectes sol·licitats amb la direcció tècnica adequada.

5. Gestió tributària
5.1 Reclamacions
5.1.1 Sol.licitud exempció IVTM varis per discapacitat. Estimació exp. 13/18
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2019 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
Registre DNI-NIE

Titular

Matrícula

16135
16129

AAEA
JBZ

-6603-DKX
-7281-HRW

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer .- Notificar a les persones interessades i als departaments d’intervenció i tresoreria.

5.1.2 Sol.licitud bonificació IAE a nom societat Andorra Software SL. Estimació
Acords
Primer.- Estimar la sol.licitud presentada i en consqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a l’exercici 2018 a nom de la societat Andorra
Software S.L., en relació a l’ epígraf 845.1
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Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Andorra Software S.L., tal
com es detalla seguidament:

any
2018

N ú m e r o Epígraf
rebut
1018498
845.1
electrònica
altres”

“Explotació
per compte

Recàrrec
Provincial
40,39€

Quota
Municipal
175,03€

Total import
215,42€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i a l’àrea d’Intervenció i tresoreria.

5.1.3 Sol.licitud bonificació IVTM a nom Sr. JUP vehicle híbrid. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -2389-KPN, a nom del senyor JUP amb efectes de l’any 2018 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JUP, tal com segueix a
continuació:
Exercici

N ú m . Concepte
Autoliquidació

2018

465911-18

IVTM

Matrícula

Import pagat

-2389-KPN

68,83€

Import
Bonificat
75%
17,21€

Total a
retornar
51,62€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

5.1.4 Sol.licitud varis devolució IVTM per baixa definitiva. Exp.8/18
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
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Any

Núm.
Rebut

Registre NIF-NIE

Titular

Matrícula

2018
2018
2018

959764
967738
970539

16070
15563
14839

MFV
RRM
ATL

B-9427-SS
-0179-BDB
-5764-CNJ

Import

15,49€
15,49€
32,70€
63,68€

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.

6. Comptabilitat i pressupost
6.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/44.- JGL. 18.10.2018
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

220180014912 2018 11 9200 62500

1.006,40

220180014913 2018 61 3370 22606

1.557,49

220180014914 2018 61 3370 21202

1.512,50

220180014915 2018 61 3370 22703

2.112,99

220180014916 2018 72 1700 22609
TOTAL RELACIO

Text lliure
TAPISSERIA MASJOAN SL.
CONFECCIO CORTINES I CANVI DE
MOBILIARI DEL DESPATX DE
L'ALCALDE (PR)
SGAE. DRETS AUTOR DELS GRUPS DE
MUSICA FESTA A LA NIT 2018 (JO)
PERE GIRALT SAGRERA SA.
DESMUNTATGE RETIRADA I
RECICLATGE D'UNA RAMPA A LA
PISTA D'SKATE A LA PLAÇA 11 DE
MARÇ (JO)
REGINCOS SITJAS JOSEP. EQUIP DE
SO DEL CONSELL DE JOVES. PROCES
PARTICIPATIU. (JO)

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
TREBALLS MANTENIMENT ESPECIES
INVASORES FAR ST SEBASTIA I CALA
4.915,63 PEDROSA (MA)
11.105,01

6.2 Relació O/2018/89 JG:18/10/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
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Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/89 de
reconeixement de despesa d’import total 341.121,59 euros.

Aplicació
2018 71 1630 22710
2018 72 1700 22714
2018 81 1330 20600

Import
Text lliure
118.664,03 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA AGOST 2018
(AS)
84.890,55 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. TRACTAMENT
RESIDUS AGOST 2018 (MA)
10.516,99 ALPHANET SECUTIRY SYSTEMS SL. CONTROL
RADAR LLOFRIU AGOST 2018 (PO)
41.645,26 TOTAL ENDESA SETEMBRE

2018 11 9200 22100
2018 32 4300 22100
2018 33 3230 22120
2018 33 3230 22121
2018 34 3230 22100
2018 46 3330 22100
2018 71 1650 22100
2018 33 3230 22100

2018 41 3380 22609

8.233,48

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
351,62 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
683,09 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
643,74 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
411,10 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
1.627,39 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
29.215,21 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)
479,63 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. ENLLUMENAT
PUBLIC I DEPENDENCIES SETEMBRE 2018 (SG)

9.317,00

MUSICS DE CATALUNYA SCCL. ACTUACIÓ
REALITZADA PER L'ORQUESTRA "" MARAVELLA"" EL
DIA 20 DE JULIOL DE 2018. (CU)

58.087,76 TOTAL XALOC JU,IOL
2018 12 9320 22709
2018 81 1330 22710
2018 12 9320 22705

2018 33 3200 48907

1.445,50

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DIPUTACIO DE GIORNA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE JULIOL 2018
56.585,40 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DIPUTACIO DE GIORNA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE JULIOL 2018
56,86 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DIPUTACIO DE GIORNA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE JULIOL 2018
18.000,00 L'ESCOLA DE MUSICA. 1a APORT.CURS 18/19
CONVENI COL. ATORGAMENT SUBV.ALUMNAT
D'ENSENY. MUSICALS. JG:19/05/2015.
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341.121,59
TOTAL

7. Assumptes urgents
7.1 Pla de seguretat i salut per a les obres de millora urbana del carrer Sant Sebastià, entre
Plaça Nova i Camp d’en Prats, a Palafrugell. Aprovació.Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de millora urbana del carrer Sant
Sebastià, entre Plaça Nova i Camp d’en Prats, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa MUGADAS, SLU.

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.

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 25 d’octubre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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