Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 13/09/2018
Número: 40/2018
Dia: 13/09/2018
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
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 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
Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu

Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 13/09/2018 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 6 de setembre de 2018.
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2. Urbanisme – gestió d’obres
2.1 Llicències d’obres majors
2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 67/2018
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: CAMH
Representat per AOL
Obra: Ampliació d'habitatge unifamiliar entremitgeres
Carrer: C PONENT, 16
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 67/2018
Condicions:
- 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.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 67/2018)
- 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: AOL - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 136.756,50 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 5.333,50 €

2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 87/2018
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: LMP
Obra: Construcció habitatge unifamiliar adossat
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Carrer: C DARÓ, 5
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 87/2018
Condicions:
- En relació als elements sortints representats a la façana posterior s’informe, que
d’acord amb l’article 32 del Pla especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de
Palafrugell, “…No s’admeten plans enretirats, ni elements sortints del pla de façana, amb
excepció de les canaleres, els baixants, i les cornises….”
- 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.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 87/2018)
- 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.
- 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: MPB - Arquitecte Núm. Visat:
2018401150
P.E.M.: 82.365 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 3.212,24 €

2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 118/2018
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: ALLELAC PROMOCIONS, SL
Representat per JMDI
Obra: Enderroc habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C GELPI, 8-10
Nucli: CALELLA
Expedient: 118/2018
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 118/2018)
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- 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: JJHC - Arquitecte Núm. Visat:
2018401777 - 31/07/2018
P.E.M.: 10.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 390 €

2.1.4 Llicència de parcel·lació expedient 1/2018
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència de parcel·lació que tot seguit s’esmenta a favor de la persona que igualment
s’indica, amb les condicions que expressament es determinen i amb el pagament previ de les
taxes que s’assenyalen:
Titular: CPR
Obra: Parcel·lació d'una finca: Finca A (Superfície 134 m2): c. Ample, 92. Finca B (Superfície 107
m2): c. Daró, 5
Carrer: C AMPLE, 92 - C DARÓ, 5
Nucli PALAFRUGELL
Núm. exp.: 1/2018 de Parcel·lacions urbanístiques

2.1.5 Informació pública. Projecte Actuacions Especifiques al Paratge La Musclera a nom
de MERIGON, SL.
Acords
Primer.- Sotmetre el Projecte d'Actuació Específica per a la construcció d'un trull d'oli d'oliva i
magatzem de maquinària agrícola situat al polígon 8 parcel·la 212 del Paratge La Musclera de
Palafrugell, presentat per MERIGON, SL, a un període d’informació pública pel termini d’un mes,
disposant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a la seu electrònica
de l’administració municipal.
Segon.- Sol·licitar els informes respectius als departaments de les administracions competents en
matèria de cultura, d’agricultura i ramaderia, de medi ambient, a l’administració hidràulica, i al
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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Tercer.- Transcorregut el termini indicat sotmetre novament l’expedient a la Junta de Govern
Local per la seva aprovació prèvia, trametent-lo posteriorment a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per a l’aprovació definitiva.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a MERIGON, SL

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Memòria valorada per a la instal·lació de 3 línies de vida a la coberta del Pavelló
Poliesportiu de Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la instal·lació de 3 línies de vida a la coberta del Pavelló
Poliesportiu de Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte, amb el 21% d’iva
inclòs, de 26.219,04 euros.

3.2 Projecte de tractament urbà dels carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avellí, a
Palafrugell. Aprovació inicial
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de tractament urbà dels carrers Cervantes, Progrés i Serra
i Avellí, a Palafrugell, amb un pressupost d’execució per contracte de 509.999,97 euros, amb el
21% d’IVA inclòs.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Tercer.- Notificar aquest acord l’àrea de Serveis Municipals, a l’àrea de Medi Ambient i a la Policia
Local, i sol·licitar que emetin els corresponents informes en l’àmbit de les seves competències
respectives.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació via pública
4.1.1 Ocupació de la via pública Cavallers, 11 - liquidació
- Queda sobre la taula.
4.1.2 Ocupació de la via pública BAR LA MORERA - liquidació per sobreocupació
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- Queda sobre la taula.
4.1.3 Ocupació de la via pública BAR LA VELA - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.4 Ocupació de la via pública BAR PALET - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.5 Ocupació de la via pública EL CARRERÓ - liquidació sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.6 Ocupació de la via pública HOTEL LLAFRANC - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.7 Ocupació de la via pública RESTAURANT GRETEL - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.8 Ocupació de la via pública RESTAURANT JANI - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.9 Ocupació de la via pública RESTAURANT L'ARC - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.
4.1.10 Ocupació de la via pública SNACK BAR ES DOFI - liquidació per sobreocupació
- Queda sobre la taula.

5. Contractació
5.1 Devolució garantía definitiva Exp. 61/2016 - Enginyeria de sistemes audiovisuals, SL
Acords
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada per import de 2.260,52€ a l'empresa Enginyeria
de Sistemes Audiovisuals, SL amb NIF B63020846, prèvia la presentació de l’original de la carta
de pagament corresponent al número d’operació 320160009356, amb import de 2.260,52€,
corresponent a l’aval atorgat per Avalis de Catalunya, SGR, amb número en el registre especial
d’aval 010000013364.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.
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5.2 Devolució de garantía definitiva Exp. 5/2015 - PNSP - Construccions Leinad 2001 SL
Acords
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada, per import de 3.707,31€ a l'empresa
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL amb NIF B17668179, prèvia la presentació de l’original de
la carta de pagament, amb número d’operació 320150009435 amb import de 3.707,31€, en el
supòsit de garanties dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un número
de compte de la seva titularitat corresponentment acreditadaSegon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

6. Recursos humans
6.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTIVA): Oficina de Turisme de Tamariu
Acords
Primer. Aprovar els següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- Oficina de Turisme de Tamariu:
−
−
−
−
−
−

Avaluació de Riscos
Pla d’emergències
Planificació de mesures preventives
Planificació de mesures correctores
Suport Formatiu Atenció al públic
Planificació de la formació per lloc de treball

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.

6.2 Aprovació documentació presentada per SP ACTIVA relativa a l'Oficina de Turisme de
Llafranc
Acords
Primer. Aprovar els següents documents elaborats per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
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1.- Oficina de Turisme de Llafranc:
− Avaluació de Riscos
− Pla d’emergències
− Planificació de mesures preventives
− Planificació de mesures correctores
− Suport Formatiu Atenció al públic
− Planificació de la formació per lloc de treball
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.

7. Cultura
7.1 Sol·licitud Fons Català de Cooperació. Pròrroga de presentació justificació de
l'aportació al projecte 2907
Acords
Primer.- Aprovar la pròrroga de presentació de la justificació del projecte 2907 Agenda
Llatinoamericana 2017.
Segon.- Informar del present acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

7.2 Sol·licitud Creu Roja. Pròrroga presentació de justificació del projecte de cooperació a
l'Equador 2016
Acords
Primer.- Aprovar la pròrroga de presentació de la justificació del projecte de cooperació ‘Foment
del desenvolupament socioeconòmic a través de l’enfortiment de les capacitats productives i
l’impuls de les emprenedories associatives a sis parròquies de la província de Loja, Equador’.
Segon.- Informar del present acord a l’entitat Creu Roja.

8. Ipep
8.1 Sol·licitud de subvenció pròrroga Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, (AODL)
2018-2019. Ocupació i Formació.
Acords
Primer. Aprovar el Pla de Treball presentat per TS, “Pla de treball anual AODL 2018-2019”.
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Segon. Aprovar la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL),
mitjançant de convocatòria de subvenció 2018 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

8.2 Sol·licitud de subvenció pròrroga Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)
2018-2019. Turisme
Acords
Primer. Aprovar el Pla de Treball presentat per MMA “Pla de treball anual AODL 2018-2019”
Segon. Aprovar la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL),
mitjançant de convocatòria de subvenció 2018 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Sol·licitud anul·lació derivació de responsabilitat IVTM a nom Sr. MBP. Desestimació
Acords
Primer.-Desestimar la sol·licitud d’anul·lació presentada a nom del senyor MBP i en conseqüència
ratificar la liquidació pendent número 1015928 en fase executiva en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

9.1.2 Reclamació HD. Estimació devolució liquidació aigua c. 9453713 període 4t. trim/2017
per fuita i compensació de la devolució amb deute pendent.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2017/04, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 9453713
PERÍODE CONSUM
FACTURAT I PAGAT
2017/04
281,06

NOVA
LIQUIDACIÓ
151,37

DIFERÈNCIA A RETORNAR
129,69

Segon.- Aprovar la devolució per import de 129,69 euros.
Tercer.- Aprovar la compensació de la devolució per import de 129,69 euros amb el deute
pendent
Quart.-Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
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9.1.3 Reclamació JMM. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua c. 4468941 període
2017/004.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessat i a SOREA.

9.1.4 Reclamació ERE. Aprovació i devolució noves liquidacions aigua c. 4466667.
- Queda sobre la taula.
9.1.5 Aprovació varis exempció IVTM per discapacitat. Exp. 12/18
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

12414
14094

JPF
DMG

-6752-JST
-6661-KCG

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

9.1.6 Sol·licitud devolució part proporcional IVTM a nom Sra. FG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora FG, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2018

N ú m e r o Matrícula
Rebut
960222
B-6606-UJ

Concepte I m p o r t
principal
IVTM
34,42€

Recàrrec

Total a retornar

1,72€

36,14€

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
tresoreria.

9.1.7 Sol·licitud anul·lació Taxa Recollida Escombraries a nom societat Banc de Sabadell.
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Estimació
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut pendent a nom de la societat Banc de Sabadell amb NIF
A08000143, en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials, tal com es detalla
seguidament :
Exercici
2018

Número rebut
1007124

Objecte Tributari
C. Pi i Margall, número 14

Import
584,80€

Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor MRS en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials com a local sense activitat, corresponent a l’exercici 2018, per import de
60,00€, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Modificar el padró corresponent .
Quart.- Notificar el següent acord a la persones interessades i als departaments d’intervenció,
activitats i tresoreria.

9.1.8 Reclamació JOGB. Estimació devolució liquidació aigua c. 4460886 període 2018/01
per fuita.
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: : 4460886
PERÍODE
2018/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.387,28

NOVA
LIQUIDACIÓ
418,00

DIFERÈNCIA A RETORNAR
969,28

Segon.- Aprovar la devolució per import de 969,28 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

9.2 Aprovació final liquidacions definitives quotes urbanístiques PMU 4.8 Chopitea
Acords
Primer.- Aprovar les següents liquidacions definitives en concepte de quotes urbanístiques del
projecte d’obres d’urbanització del sector PMU 4.8 carrer Chopitea i Avda. Antoni J. Rovira a
Calella de Palafrugell.
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Finca
resultant

Participació
Urbanització

Participació
Diferència a
paga r
Participació
adjudicacions indemnització

JMT

3

86.315,96

47.831,66

8.607,36

724,09

143.479,0
7

ANIES SA

3

47.254,90

25.514,28

4.732,29

396,59

77.898,06

1

157.871,78

15.724,24

1.324,31

174.920,3
3

MOLOOS SA

4

65.494,62

3.894,50

6.528,56

549,21

76.466,89

XAVCOMA SL
RIT
JCF
NCF
JPC
JSC
MCSC
MSC

5
9

46.356,95
46.188,58

17.164,53
14.478,22

4.624,71
4.605,50

389,05
387,44

68.535,23
65.659,74

1.964,28

197,24

16,59

2.178,11

VENUSMAL SL
MGG
MCG
MCG
MCG
ACG
JCG

7

29.969,26

2.983,37

250,98

33.203,61

2

79.805,79

7.956,64

669,36

55.959,91

4.707,62

88.431,79
730.772,8
2

PROPIETARIS
FZT

INVERSIONE
PATRIMONIALES
FINANCIERAS SL

Participació
Total
Servituds

S
Y

561.222,12

TOTAL

108.883,17

Segon.- Requerir als interessats el pagament de les quantitats derivades del present acord.

9.3 Suspensió del Procediment de reintegrament de la subvenció a l'Ateneu de Palafrugell
del projecte interètnic de salut comunitària a Chocó (Colombia)
Acords
Primer.- Deixar sense efectes l’acord de Junta de Govern del 21 de juny de 2018 per el qual
s’inicia el procediment de reintegrament, per import de 2.824,10 euros, de la subvenció que es va
atorgar per acord de Junta de Govern del 20 d’abril de 2017 a favor de l’Ateneu de Palfrugell.
Segon.- Notificar el present acord a l’ Ateneu de Palafrugell i a les àrees d’Intervenció, Tresoreria i
Cultura.

10. Comptabilitat i pressupost
10.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/39. JGL 13.09.2018
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:
N. Operació

Aplicació

Import

Text lliure
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220180012604 2018 11 9200 21200

220180012605 2018 21 1500 61905

220180012606 2018 11 9200 62500

220180012613 2018 41 3340 22613
TOTAL RELACIO

CEBRIA PONS NARCÍS. MUNTATGE SOSTRE
1.069,64 PLAQUES DE GUIX AL MERCAT (AS)
MASSACHS OBRE SI PAISATGES SLU. REPARACIO
AFECTACIONS PER PLUGES AL CAMI DEL MAS
2.198,04 ROMA DE LLOFRIU (UR)
OFIMON SUBMINISTRAMENTS SL. MOBILIARI PER
MEDI
AMBIENT
PEL
NOU
PERSONAL
I
1.710,36 REDISTRIBUCIO DE L’ÀREA (MA)
CENTRE FRATERNAL SOCIETAT CULTURAL.
COL·LABORACIÓ BALLS SETMANALS AL CENTRE
2.000,00 FRATERNAL 2018
6.978,04

10.2 Relació O/2018/78 JG:13/09/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/78 de
reconeixement de despesa d’import total 373.660,92 euros.
Aplicació

Import

2018 12 0110 91300

43.026,27
37.336,13

2018 12 0110 31000

5.690,14

2018 12 0110 91300

56.737,96
54.402,33

2018 12 0110 31000

2.335,63

2018 72 1621 22712

24.438,28

2018 72 1621 63300

6.872,81

2018 72 1621 22712

147.940,42

2018 72 1700 22714

13.735,69

2018 81 1330 20600

7.332,00

Text lliure
TOTAL CAIXABANK
CAIXABANK.
QUOTA
INVERSIONS 2014
CAIXABANK.
QUOTA
INVERSIONS 2014

1T/2018

PRESTEC

1T/2018

PRESTEC

TOTAL CAIXABANK
CAIXABANK.
QUOTA
1T/2010
EXTRAORDINARI INVERSIONS 2010
CAIXABANK.
QUOTA
1T/2010
EXTRAORDINARI INVERSIONS 2010

PRESTEC
PRESTEC

URBASER SA.
DESPESES DEIXELLERIA
EXERCICI 2017. S'APLICA ABONAMENT PEL
MATEIX PEDIODE (MA)
FITOR FORESTAL SL. SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE AMAGACONTENIDORS A LA PLACA
DEL POBLE I AL CARRER MIGUEL HERNANDEZ
(MA)
URBASER SA. COST DIRECTE DEL SERVEI MES
DE AGOST 2018 / A-1 SERVEI DE RECOLLIDA
RESIDUS (MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESTA FRACCIO REBUIG AGOST 2018 (MA)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
CAMERES RADAR LLOFRIU JULIOL 2018 (PO)
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2018 71 1532 21001
TOTAL

73.577,49

PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEIS
DE
MANTENIMENT VIALS MES DE AGOST 2018 (AS)

373.660,92

10.3 Relació O/2018/79 JG:13/09/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/79
de certificacions d’obres per un import de 128.894,07 euros.
Aplicació
2018 61 3370 63200
2018 21 1330 62200

Import
Text lliure
29.448,62 ARCADI PLA SA. CERT. 7, OBRA 04/2017 ""
REFORMA CAN GENIS"" (UR)
99.445,45 CONSTRUCCINS FUSTE SA. CERT.4, OBRA
08/2017, ""PROJECTE D' APARCAMENT CARRERS /
XAREMBECO-SANTA MARTA DE LLAFRANC"" (UR)
128.894,07

TOTAL

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 20 de setembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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