Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 30/08/2018
Número: 38/2018
Dia: 30/08/2018
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
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
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
No Assisteixen
Regidor Senyor Albert Gómez Casas

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 30/08/2018 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.
- El Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós arriba en el punt 4.1 de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president sotmet a la
consideració dels assistents l’esborrany de les actes de les sessions anteriors següents:
- Ordinària de 23 d’agost de 2018.
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2.Serveis municipals
2.1 Ocupació via pública
2.1.1 Ocupació de la via pública anual BAR GREY
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2018, a favor de :
CONTRIBUENT:
JMM
DNI/NIF:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ:
CARRILET, 31 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

Taxa OVP

Tercera

Anual

Terrassa descoberta 13 m2 25,30 €

CONCEPTE

TEMP. MÒDUL SUP.

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

COEF.(5)

13 m2 3

TARIFA DTE.

TOTAL

41,67%

137,05 €

DTE.

TOTAL

41,67%

27,41 €

El total d’aquest import (164,46 €) 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.

2.1.2 Ocupació de la via pública RESTAURANT MARMARA
Acords
Acta de la Junta de Govern Local del dia 30/08/2018

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

Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública de Setmana Santa al 31 d’octubre de 2018, a
favor de:
MACHUALAN 2013 SL

CONTRIBUENT:

B55171276
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SANTA ROSA, 3-5 – 17211 LLAFRANC
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

Taxa OVP

Primera

Temporada Terrassa descoberta 10 m2

TARIFA

TOTAL

27,90 €

279,00 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Temporada

12,79 €

10 m2

2

25,58 €

Tercer. Atès que l’import corresponent a la taxa d’ocupació de la via pública per a la temporada
2018 ja ha estat liquidat d’acord amb la Junta de Govern Local en sessió del 3 de març de 2015
en la que s’autoritzava l’ocupació pels anys 2015-2018.
Quart. Aquesta autorització s’atorga condicionada a què s’adoptin les mesures oportunes
per donar compliment a l’ordenança municipal reguladora del soroll i a l’horari de
tancament de l’establiment a les 23.00 hores.
Cinquè. 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.
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada.

3. Contractació
3.1 Subministrament parcial de l'enllumenat de Nadal, any 2018. Aprovació de l'expedient i
convocatòria
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament parcial de l’enllumenat de Nadal
de l’any 2018 per la licitació de procediment obert, amb un valor estimat de contracte de
41.322,31 euros, més el 21% d’IVA (8.677,69 euros), que fa un total IVA inclòs de 50.000 euros.
L’import d’aquest valor estimat correspon al pressupost de licitació, donat que no s’han previst
modificacions.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa a l’aplicació pressupostària anomenada “71 1650 62300
ADQUISICIO ELEMENTS MOBLES ENLLUMENAT NADAL” del pressupost municipal d’enguany.
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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, 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.

4. Recursos humans
4.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTIVA) Escoles velles de Llofriu
Acords
Primer. Aprovar els següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Escoles Velles de Llofriu i Retecork:
−
−

Informe de visita a l’edifici de les Escoles velles de Llofriu
Pla d’emergència Escoles velles de Llofriu i Retecork

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. Benestar social
5.1 Conveni de cessió d’espais a la Fundació TRESC per endegar un projecte de
restauració de bicicletes, finançat per la Fundació la Caixa i Clipper’s Live. 2018-2020
Acords
Primer.- Aprovar la signatura de l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Fundació TRESC per a la cessió d’espais a la Fundació TRESC per endegar un
projecte de restauració de bicicletes, finançat per la Fundació la Caixa i Clipper’s Live. 2018-2020.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
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6. Educació
6.1 Conveni entre el Dep. d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell per a la ubicació de
les aules de l'extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes de Girona a Palafrugell, en un edifici de
titularitat municipal.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, per a la ubicació de les aules d’extensió de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Girona en el Centre Municipal d’Educació.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La vigència d’aquest conveni ho serà des de la data de la seva signatura i mentre es destini a la
finalitat educativa per a la qual es cedeix i els efectes ho seran des de la utilització del mateix per
a la finalitat educativa per a la qual es destina, tot això de conformitat amb el que disposen els
articles 159.3.d) i 162.3 de la Llei 12/2009, d’educació.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
7. Ipep
7.1 Hores extraordinàries Havaneres Tamariu
Acords
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extres per l’organització de la cantada d’havaneres de
Tamariu.
C2. Auxiliar Administrativa. FB
DATA
Dissabte,
setembre
Dissabte,
setembre

HORES
1

de
De 11 a 12.00h

1

de
De 16 a 22.00h

CONCEPTE
Cantada
d’havaneres
Tamariu
Cantada
d’havaneres
Tamariu

hores i tipus
de
1HF
de
6HF

7.2 Ampliació tipus de producte en venda. Parada P02 Mercat del peix

Acords
Primer.- Estimar la proposta del senyor JAGV, d’ampliar de forma temporal la venda per als
següents productes: Peix i mol·lusc enllaunats, pop envasat al buit i fumet de peix, tots ells
elaborats per empreses que compleixen la legislació vigent, i d’acord amb les condicions que
s’estableixen:
- S’estableix un període de prova de 3 mesos, passats els quals es farà una valoració per
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determinar-ne la seva possible continuïtat.
- Els productes hauran de tenir el seu registre sanitari i complir amb la normativa alimentària
vigent.
- L’espai destinat a la venda dels nous productes no podrà superar 80 cm lineals de mostrador, es
col·locaran de forma separada del producte fresc, amb una barrera física.
- En cas que el producte requereixi conservació en fred caldrà col·locar-lo en una vitrina
refrigerada o una cambra de refrigeració per mantenir la temperatura necessària, no es podrà
posar sobre el mostrador tot i que aquest estigui refrigerat o s’hi hagi cobert amb gel.
- Aquestes condicions no eximeixen d’altres possibles obligacions establertes per les normatives
vigents.
Segon.- Notificar a la persona interessada per als efectes que correspongui.

7.3 Excedència parada número 1.040 del mercat setmanal
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud d’excedència al mercat setmanal presentada per la senyora NMF fins al
31 de maig de 2019.
Segon.- Notificar a la interessada per als efectes que correspongui.

7.4 Conveni de cooperació formativa entre l'IPEP i l'empresa Baix Empordà Assistència a
Domicili S.C.C.L per la formació pràctica en centres de treball.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ipep i l’empresa Baix Empordà Assistència a
Domicili S.C.C.L (BEAD), per tal que la senyora SAM, alumna, pugui fer 80 hores de pràctiques a
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
Segon.- Facultar el 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 Estimació substitució comptador i facturació errònia c. 4466667 a nom de ERE
Acords
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Primer.- Requerir a SOREA SA de forma immediata que procedeixi a practicar les següents
actuacions:
•
Corregir administrativament l’error advertit i també sol·licitar autorització a l’altre propietari
afectat per poder corregir materialment aquest error (La sentència considera acreditat que la
sortida del comptador corresponent a l’apartament de la part actora estava erròniament connectat
a les canalitzacions de l’altre apartament).
•
Que es verifiqui els consums reals dels apartaments afectats a fi de determinar si el
recurrent ha abonat alguna quantitat que no li corresponia en els últims quatre anys a comptar
des de la reclamació administrativa i en el cas que així sigui se li reintegri la quantitat resultant.
Segon.- Notificar el present acord a SOREA SA. I a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament.

8.1.2 Reclamació PP baixa rebut taxa per entrada de vehicles desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la senyora PAP.

8.1.3 Deixar sense efecte acord JGL 12/07/18
Acords
Primer.- Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 12/07/18.
Segon.- Informa a la senyora AZZ, que l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
té efectes per l’any 2019.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada pels efectes oportuns.

8.1.4 Reclamació FPV. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua c. 9373064 període
3r trimestre 2017.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessat i a SOREA.

8.1.5 Reclamació AMSD. Desestimació sol·licitud devolució imports liquidacions d'aigua
pagades c. 4474099.
Acords
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Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessada i a SOREA.

8.1.6 Reclamacions Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts per baixa ivtm 30 08 18
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació, tal
com segueix a continuació:
DNI

Rebut

Titular

IVtm

B17438961

955.680
956.537
957.983
964.500
964.834

MBZ
FBC
Construccions Puigdal SL
JMC
LML

8036FRZ
C5983BJP
GI5688AP
0588DVN
B0748UC

I
m
Prin
34,42
2,11
57,64
16,30
34,42

Recàr-r
ec
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00

Total a
retornar
34,42
2,22
57,64
16,30
34,42

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els compte bancari dels
interessats.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar a les persones interessades i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

8.1.7 Reclamació Rosalia Becerra aprovar devolució d'ingressos indeguts IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora RBL per un import de-502,17 Euros en concepte de pagament duplicat, segons el detall següent:
Rebut

Cognoms i Nom

Import Pagat

Import Correcte

Import a retornar

974.760

RBL

502,71 + 457,01= 959,72

457,01

- 502,17

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

8.1.8 Reclamació MCG aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MCGL, per un import de ---------65,21 €, concepte d’IVTM corresponent al rebut núm. 961.539.
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte facilitat per la
interessada.

8.1.9 Requeriment retribució definitiva SUARA SERVEIS SCCL curs escolar 2016/2017.
Aprovació
Acords
Requerir el pagament de la retribució definitiva corresponent al curs 2016-2017 a Suara Serveis
SCCL (CIF F17444225), per import de 1.647,13 euros, d’acord amb el següent detall:
Liquidació definitiva curs escolar 2016-2017 de
l’Escola Bressol municipal “Els Belluguets.
Part fixa
Part variable
Liquidació pagada acompte
Total despeses
Total a pagar

Import
197.537,97 €
102.880,00 €
300.418,00 €
298.770,87 €
1.647,13 €

9. Comptabilitat i pressupost
9.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/37.- JGL 30.08.2018
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

220180011691 2018 46 3330 22604

1.176,12

220180011694 2018 41 3380 22609

3.250,00

220180011695 2018 46 3330 22604

6.534,00

220180011696 2018 52 2310 22611
220180011697 2018 72 1700 22714

2.556,00
1.159,94

Text lliure
AGUSTI SOLES LLUIS. DIPTICS FESTIVAL DE
JAZZ COSTA BRAVA 2018 (CU)
COLLA CASTELLERA MARRECS DE SALT.
ACTUACIONS MARRECS DE SALT FESTA
MAJOR I DIADA NACIONAL CATALUNYA (CU)
BTM SOUND SL. INSFRAESTRUCTURA TECNICA
STREET JAZZ COSTA BRAVA 2018 (CU)
ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL IL.LUSIONS.
INFANTS BECATS CASAL ESTIU AGOST 2018
(BS)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS DEIXELLERIA

MAIG 2018 (MA)
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220180011786 2018 11 9200 22707
TOTAL RELACIO

1.200,00
15.876,06

BOLEA LOPEZ EMILIO. JORNADA FORMATIVA
SOBRE
COMPAREIXENCES
JUDICIALS
PESONAL POLICIA DIA 24.09.2018 (SG)

9.2 Relació O/2018/72 JG:30/08/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/72 de
reconeixement de despesa d’import total 677.953,77 euros.
Aplicació
2018 72 1621 22712
2018 72 1700 22714

2018 72 1700 22714
2018 72 1700 48001
2018 20 1522 78001

2018 20 1522 78001

2018 20 1522 78001

2018 51 3120 48908

Import
Text lliure
140.540,05 URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA RESIDUS JULIOL
2018 (MA)
12.173,35 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. FORM.
FRACCIO
REBUIG.
TRACTAMENT
RESIDUS
MUNCIPALS JULIOL 2018 (MA)
71.624,35 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. TRACTAMENT
RESIDUS JULIOL 2018 (MA)
12.166,15 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
QUOTA EXERCICI 2018 (MA)
80.252,85 COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 14.
40% SUBVENCIO REHABILITACIO EDIFICI I MEMORIA
VALORADA. JG:31/05/2018 (PB)
65.137,20 COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 10.
40%
SUBVENCIO REHABILITACIO
EDIFICI I
MEMORIA VALORADA. JG:31/05/2018 (PB)
71.059,82 COMUNITAT PROPIETARIS LA SAULEDA PORTAL 15.
40% SUBVENCIO REHABILITACIO EDIFICI I MEMORIA
VALORADA. JG:31/05/2018 (PB)
225.000,00 FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN. APORTACIO
3r.TRIMESTRE PER LA GESTIO DE LA RESIDENCIA
GERIATRICA
677.953,77

TOTAL

9.3 Aprovació liquidacions tributs municipals derivats gestió urbanística
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions per tributs municipals derivades de la gestió d’expedients
d’urbanisme per sol·licitud de llicències d’obres que consten incloses en la remesa ICIO 02/2018 ,
d’acord amb el següent detall
Concepte
Impost sobre construcció instal·lació i obres
Taxa gestió residus deixalleria municipal

Import
8.028,49
525,07
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Taxes per llicències urbanístiques
Taxa per ocupació via pública per obres
TOTAL

2.911,10
396,5
11.861,16

9.4 Aprovació liquidació addicional corresponent a l'aportació a realitzar per l'Ajuntament
de Begur pel subministrament d'aigua potable a habitatges de Begur.
Acords
Primer.-Aprovar la liquidació addicional corresponent a l’aportació a realitzar per l’Ajuntament de
Begur pel subministrament d’aigua potable a habitatges de Begur des del municipi de Begur del
sector Aigua Gelida corresponent a l’any 2016 per import de 4.745,57 euros.
Segon.- Informar a l’interessat que la liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la notificació del
corresponent document liquidador.

9.5 Liquidacions rendes agost 2018.- Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
40
11201
11300
11400
39907
61
80
32101
39101
20007
46201
20503

Import
88.40
735,14
130,43
5.110,20
10.406,05
260.78
1.104,30
1.066,80
4.461,00
15,00
4.745,57
47.828,57
75.952,24

Concepte
Entrada de vehicles
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans
IVTM-Impost vehicles tracció mecànica
IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua
Execució Subsidiària
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa per ocupació via pública
Taules i cadires
Sanció Administrativa
Despeses bancàries
Aportació Ajuntament Begur serveis Aigua Gelida
Ingressos deute liquidació aigua pòlissa 4470493
Total general

10. Assumptes urgents
10.1 Llicències d’obres majors
10.1.1 Llicència Obra Major exp. 55/2018
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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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: PS i/o KMC
Representat per FLG
Obra: Habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: C GENERAL CASTAÑOS, 61
Expedient: 55/2018
Condicions:

Nucli: PALAFRUGELL

−

Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, 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.
− 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.
− Condicionada a presentar, previ a l’inici dels treballs, un document d’acceptació d’un dipòsit
signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteixi la correcta destinació dels residus
per tipus, tal com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
En el document hi ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit.
Tècnic director de l’obra: FLG
Núm Visat: ---P.E.M.: 150.064,95 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 5.852,53 €

10.2 Contractació
10.2.1 Pròrroga contracte servei de consergeria i manteniment de primer nivell a l'extensió
de l'Escola Oficial d'Idiomes de Girona a Palafrugell - 2018/2019
Acords
Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de consergeria i manteniment de primer nivell a
l’extensió de l’escola oficial d’idiomes de Girona a Palafrugell a l’empresa GIROPARK, SAU amb
NIF A17213539, pel període de l’1 de setembre de 2018 a 30 de juny de 2019.
Segon.- Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària 33.3200.22704 – Servei
consergeria escola oficial d’idiomes, per l’exercici 2018 i 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.
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10.2.2 Alienació de la finca 30856 situada a la parcel·la 3.3 del sud 1.12 "Brugueres 2", del
terme municipal de Palafrugell
Acords
Primer. Aprovar l’expedient d’alienació de la finca 30856 situada a la parcel·la 3.3 del sud 1.12
“Brugueres 2”, del terme municipal de Palafrugell, mitjançant concurs obert, amb un preu mínim
de compraventa, sobre el que poden ofertar els licitadors a l’alça, de 199.149,71€, de conformitat
amb l’article 138.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las Administracions
Públiques, en relació a l’article 166.1 del TRLUC i l’article 225.1 del RLUC.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
Tercer. Convocar licitació pública a través del perfil del contractant per tal que les empreses que
compleixen les condicions de capacitat i solvència en els termes dels plecs aprovats puguin
presentar oferta.

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 6 de setembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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