Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 25/10/2018
Número: 46/2018
Dia: 25/10/2018
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 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
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 25/10/2018 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.
El regidor senyor Jonama s’incorpora quan s’estava tractant el punt número 12 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 18 d’octubre 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 125/2018
Acords:
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: JLR
Obra: Construcció de piscina integrada al jardí de la casa entre mitgeres situada al carrer Vinya
Vella, 16
Carrer: C VINYA VELLA, 16
Nucli: CALELLA
Expedient: 125/2018
Condicions:
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'inici de les obres.
- 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 euros 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 125/2018).
- 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: JVT - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 42.797,25 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.669,09 €

2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 26/2018
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Acords:
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:

GID
JMD
Representat per MVR
Obra: Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: C JULIVIA, 62
Nucli: CALELLA
Expedient: 26/2018
Condicions:
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'inici de les obres.
- Condicionada a donar compliment a l’article 76 de l’Ordenança Municipal dels
civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el que 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 10.000 euros 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 26/2018).
- 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.
- 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.
- D’acord amb l’Informe del Servei d’Acció en l’Habitat urbà de la Generalitat de
Catalunya es recomana:
•
•

Pintar les façanes d’un color terrós i pintar o revestir el vas interior de la piscina d’un color
verdós.
Realitzar les plantacions prenent com a referència el patró de les formacions vegetals
pròpies del lloc (espècies, distàncies, densitat i forma de distribució).

Tècnic director de l’obra: HHP - Arquitecte
Núm Visat: 2018 401145
P.E.M.: 256.224 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 9.992,74 €
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2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 42/2018
Acords
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: BEN CONTENTA, SL
Representat per LMT
Obra: Rehabilitació estructural a causa d'aluminosi i reforma distribució interior d'un habitatge
unifamiliar PB+1PP
Carrer: CM FONT D'EN XECU, 12
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 42/2018
Condicions:
- Aquesta llicència s’aprova amb la documentació presentada telemàticament el dia 28
de setembre de 2018.
- Condicionada a realitzar el control dels treballs per un arqueòleg, amb la resolució
favorable del Servei d’arqueologia de la Generalitat, atès la seva ubicació en la unitat
arqueològica A-06-Llafranc.
- 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 6.000 euros 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 42/2018).
- 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.
- Condicionada a presentar la documentació de data 28 de setembre de 2018, visada i
signada digitalment.
Tècnic director de l’obra: LMT - Arquitecta
Núm Visat: 2018 400243
P.E.M.: 120.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 4.680 €
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2.1.4 Llicència d'obres majors expedient 48/2018
Acords
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: EVIDENTS PROJECT MANAGEMENT SL
Representat per PDO
Obra: Construcció casa unifamiliar aïllada i piscina
Carrer: C TENERIFE, 36 - PTGE TERESA FERRER I SERRAS, 2-4
Nucli: CALELLA
Expedient: 48/2018
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.
- 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 10.000 euros 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 48/2018).
- 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.
- D’acord amb l’Informe del Servei d’Acció en l’Habitat Urbà de la Generalitat de
Catalunya, es recomana:
•
•

Pintar les façanes d’un color terrós i pintar o revestir el vas interior de la piscina d’un color
verdós.
Realitzar les plantacions prenent com a referència el patró de les formacions vegetals
pròpies del lloc (espècies, distàncies, densitat i forma de distribució).

Tècnic director de l’obra: PDO - Arquitecte
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P.E.M.: 343.183 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 13.384,14 €

2.1.5 Llicència d'obres majors expedient 100/2018
Acords
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: PALASERVEIS SL
Representat per JPA
Obra: Reforma i condicionament interior d'un local que es destinarà a magatzem
Carrer: C TORROELLA, 136 PBJ
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 100/2018
Condicions:
- Aquesta llicència únicament autoritza les obres pel què caldrà sol·licitar i obtenir
llicència per posar en funcionament l’activitat.
- 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: MHD - Enginyera
Núm Visat: E1800452 - 15/06/2018
P.E.M.: 61.006,20 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.379,24 €

2.1.6 Llicència d'obres majors expedient 111/2018
Acords:
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: Construcció edifici plurifamiliar en testera amb garatge
Carrer: C GELPI, 8
Nucli: CALELLA
Expedient: 111/2018
Condicions:
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- Aquesta llicència s’atorga amb la documentació presentada telemàticament en data
26 de setembre de 2018.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’edifici, 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 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 6.000 euros 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 111/2018).
- 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: JJHC - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 1.354.356 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 52.819,88 €

2.1.7 Llicència d'obres majors expedient 119/2018
Acords
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: APE
MG-BC
Obra: Reforma d'habitatge unifamiliar
Carrer: C ISAAC PERAL, 14
Expedient: 119/2018
Condicions:

Nucli: LLAFRANC

- 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.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
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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: MG-BC - Arquitecte Núm Visat: --P.E.M.: 24.000 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 936 €

2.1.8 Llicència d'obres majors expedient 104/2018
Acords:
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:

FW
MRDW
Representat per JVC
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C MONTAGUT, 12
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 104/2018
Condicions:
- Aquesta llicència s’atorga amb la documentació presentada telemàticament el dia 2 d’octubre de
2018.
- Efectuar l'Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament
abans de l'inici de les obres.
- 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 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 6.000 € en concepte de garantia per la correcta reposició de les obres
d'urbanització. (Expedient 104/2018).
- 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.
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- 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 presentar la documentació de data 2 d’octubre de 2018, visada i signada
digitalment.
Tècnic director de l’obra: XMM - Arquitecte Núm Visat:
2018401733
P.E.M.: 357.561 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 13.944,88 €

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Oferiment de cessió de dues porcions de terreny, de 49,32 m2 i 16,80 m2, destinades a
sistema viari, a la finca del carrer Rascassa núm. 8, de Llafranc, presentat pel senyor XOR i
per la senyora MMF, representats pel senyor MRM. Acceptació.Acords
Primer. Acceptar l’oferiment de cessió de 49,32 m2, situats al carrer Rascassa, i 16,80 m2, situats
al carrer de Monturiol, a Llafranc, que totalitzen 66,12 m2, destinats a sistema viari, presentat pel
senyor XOR i per la senyora MMF, representats pel senyor MRM, que provenen de la major finca
núm. 5024, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell al foli 107 del volum 3297 de l’arxiu,
llibre 817 de Palafrugell, amb codi IDUFIR 17014000199904, i amb referència cadastral núm.
5983103EG1358S0001ZT
Segon. Estimar la sol·licitud d’ocupació i ús temporal de la part de la parcel·la cedida amb front al
carrer de Monturiol, en els termes descrits a l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal,
senyor Jordi Font Bel, i per l’Arquitecte Tècnic Municipal, senyor Lluís Hugas Marcó, transcrits en
aquest mateix acord.
Tercer. 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 les dues
porcions citades, destinades a sistema viari, a la finca situada al carrer Rascassa núm. 8, a
Llafranc, en el ben entès que aquest document de cessió també haurà de ser formalitzat pel
representant que nomeni l’entitat Caixabanc, SA, amb aportació del document que acrediti
suficientment la seva representació, amb la finalitat que es terrenys que s’ofereixen en cessió a
l’Ajuntament ho siguin lliures de qualsevol càrrega o gravamen.
Quart. Notificar aquest acord al senyor XOR, a la senyora MMF, al senyor MRM i a l’entitat
Caixabank, SA.
Cinquè. Notificar també aquest acord 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
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l’Ajuntament dels terrenys oferts en cessió.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació via pública
4.1.1 Ocupació de la via pública EL CAFE DEL CENTRE - liquidació
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2018, a favor de :
CONTRIBUENT: UASB
DNI/NIF:
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: VALLS, 26 – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE TEMP.
Taxa OVP

Anual

TIPUS

UT.

TARIFA

REC

TOTAL

Màquina recreativa infantil

1

171,20 €

15 %

196,88 €

El total d’aquest import (196,88 €) 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.

4.1.2 Ocupació de la via pública anual L'OCCITÀ
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2018, a favor de :
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CONTRIBUENT: JTG
DNI/NIF:
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: VALLS, 8 – 17200
PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Primera

Anual

Terrassa descoberta

8 m2

34,80 €

278,40 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

8 m2

2

43,86 €

El total d’aquest import (322,26 €) 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:
c) 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.
d) 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.

5. Secretaria
5.1 Convocatòria de subvencions pels alumnes d'ensenyaments musicals en centres del
municipi de Palafrugell pel curs 2018-2019
Acords
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions pels alumnes d’ensenyaments musicals en
centres del municipi de Palafrugell pel curs 2018-2019.
Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
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a) Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions pels alumnes d’ensenyaments
musicals en centres del municipi de Palafrugell pel curs 2018-2019.
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les següents persones:
- Infants i joves, les edats dels quals estiguin incloses entre els 7 i 18 anys, des de Iniciació a la
Música IV, i quatre cursos de grau elemental i sis de grau professional, d’acord amb el pla
d’estudis vigent.
- Alumnat comprès en altres franges d’edat sempre que compleixin el requisit de cursar els
estudis complerts, és a dir, com a mínim llenguatge musical, instrument i cant coral i conjunt
instrumental quan correspongui.
Els beneficiaris s’hauran d’haver matriculat en centres d’ensenyament musical degudament
autoritzats i inscrits al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estiguin
ubicats al municipi de Palafrugell.
S’entén per ubicats al municipi aquells que efectivament imparteixin les classes dins el terme
municipal.
c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel motiu que el nombre de
persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats subvencionades són
homogènies en relació a les seves característiques.
En conseqüència, els imports de les subvencions seran els següent:
Concepte

Import subvenció anual per alumne/a

0.-Programa bàsic
0. ) Iniciació 1, 2 i 3
0.a) Iniciació 4
0.b) Instrument 1/2 hora.
0.c) Cant coral
0,d) Grup instrumental

No es subvenciona
90,00
63,00
18,00
45,00

1,-Programa elemental
1.a) Llenguatge musical
1,b) Instrument 3/4 hora.
1,c) Instrument 1 hora.
1.d) Cant coral
1.e) Grup instrumental

90,00
117,00
189,00
18,00
45,00
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2.-Programa professional
2.a) Llenguatge musical
harmonia.
2.b) Instrument 1 hora.
2.c) Cant coral
2.d) Grup instrumental

/
90,00
189,00
18,00
45,00

d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33
3200 48907.
L’import màxim de les subvencions a atorgar no podrà superar el límit de l’aplicació
pressupostària habilitada a l’efecte en el pressupost municipal, que s’estipula pel curs 2018-2019
en 40.000 euros.
e) Despeses subvencionables
Seran despeses subvencionables les quotes mensuals corresponents al servei que presti el
centre d’ensenyament.
A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat si s’ha abonat efectivament l’import
que correspon a aquest concepte.
En cas que l’alumne no finalitzi el curs escolar, el total de la subvenció es reduirà
proporcionalment als mesos no realitzats.
f) Termini de presentació de sol.licituds
Les subvencions es podran sol·licitar al centre d’ensenyament con es matriculi l’alumne durant el
període de matriculació corresponent.
g) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l’article 5 de les bases generals, caldrà presentar els
següents:
Còpia del document de matricula al centre, en el qual constaran les dades personals i el
curs i programes matriculats.
h) Justificació
Per a justificar les subvencions serà suficient l’acreditació per part del centre d’ensenyament, que
l’alumne ha assistit al curs al qual estava matriculat i que l’import de la subvenció s’ha deduït de
les quotes mensuals proporcionalment als mesos que duri el curs en qüestió.
i) Percentatge subvencionable respecte el cost total
Les subvencions cobriran com a màxim el 50% dels cost anual total del curs que es tracti.
j) Òrgan instructor
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La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació.
k) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 3 mesos des de la fi
del termini de presentació d’instàncies.
l) Pagament de la subvenció
El pagament es farà directament al centre d’ensenyament a on estigui realitzant la formació
l’alumne, el qual actuarà com a entitat col·laboradora i es compensaran directament amb l’import
de les quotes del centre d’ensenyament per part de l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler d’anuncis
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

6. Assessoria jurídica
6.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada per la societat Seguros Catalana Occidente SA. Desestimació.
Acords:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
societat Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

6.2 Sol·licitud de cancel·lació de la servitud d’aigües que grava la finca registral número
31.696. Aprovació.
Acords
Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la cancel·lació de la
servitud que, com a procedent per segregació de la major finca registral 5811, actualment grava
la finca registral 31696, inscrita al foli 207, del llibre 951, del tom 3485, inscripció 2ª, a nom de
l’Ajuntament de Palafrugell.

6.3 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
AOM pels danys i perjudicis patits com a conseqüència d’una caiguda. Desestimació.
Acords:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor
AOM.
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7. Benestar social
7.1 Alta comptador per exclusió residencial. ECB
Acords
Primer.- Aprovar que SOREA formalitzi la contractació de caràcter extraordinari sense aportar la
documentació establerta a l’apartat segon del l’article 11 del Reglament del servei municipal
d’abastament d’aigua potable de Palafrugell, a nom de la senyora ECB i per a l’immoble del carrer
Tramuntana, s/n, Polígon 2, Parcel·la 121, de Llofriu.
Segon.- Notificar aquest acord a Sorea i al Defensor del Ciutadà, i comunicar-ho a l’Àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

7.2 Alta comptador d'aigua per vulnerabilitat. CGR
Acords
Primer.- Aprovar que SOREA formalitzi la contractació de caràcter extraordinari sense aportar la
documentació establerta a l’apartat segon del l’article 11 del Reglament del servei municipal
d’abastament d’aigua potable de Palafrugell, a nom del senyor CGR per a l’habitatge situat al
carrer Campillos,18 B de Palafruell.
Segon.- Notificar aquest acord a Sorea.

8. Cultura
8.1 Preus públics dels espectacles del Festival Temporada Alta 2018 a Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar l’establiment dels següents preus públics per al Festival Temporada Alta 2018 a
Palafrugell, que seran vigents fins a la seva modificació expressa:
Data
5/10
1/12

Espectacle
El color de la llum
Les noies de Mossbank Road

Preu
18,00 €
36,00 € platea / 20,00 €
amfiteatre

Descomptes: Atur 20%, família monoparental 15%, família nombrosa 15%, invitació 100%, jubilats
i més de 65 anys 15%, menors de 26 anys 15% i TR3SC 15%.

9. Educació
9.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Caviglass Muntatges per al
Projecte Singular de l'alumne FGR.
Acta de la Junta de Govern Local del dia 25/10/2018

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

Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre Caviglass Muntatges i l'Ajuntament de Palafrugell,
per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular
L’Aprenent de l’Institut Baix Empordà.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si s’escau), una vegada s’hagi formalitzat.

9.2 Subvenció a la Universitat de Girona, Fundació Girona, Universitat i Futur en motiu del
projecte Rossinyol, curs 2017-2018.
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: Universitat de Girona, Fundació Universitat i Futur
Objecte: projecte Rossinyol
Subvenció sol·licitada: 350€
Subvenció concedida: 350€
Import a justificar: 350€
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 33.3200.48913 Subvenció Projecte Rossinyol
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
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4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel RD 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Aprovar la pròrroga del conveni regulador de les condicions de col·laboració entre la
Universitat de Girona, la Fundació Girona, Universitat i Futur i l’Ajuntament de Palafrugell per a la
realització del Projecte Rossinyol per al curs 2017-2018. La durada del conveni és d’un curs
acadèmic i serà prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, excepte que una de les
parts presentés una sol·licitud de resolució formal, que haurà de notificar-se amb una antelació de
dos mesos, a la data de finalització inicial del conveni, o de les seves pròrrogues en el seu cas.
Quart. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000 euros, ordenar la seva
publicació al BOP de Girona.

9.3 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Bar Restaurant Pingüins
per al Projecte Singular de l'alumne RMF.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre el Bar Restaurant Pingüins i l'Ajuntament de
Palafrugell, per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte
singular L’Aprenent de l’Institut Frederic Martí Carreras.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si s’escau), una vegada s’hagi formalitzat.

10. Joventut
10.1 Esmenar nom entitat concessió subvenció activitats d'estiu per a joves de 12-18 anys
-Estiu Jove 2018Acords
Primer: esmenar l’error en el nom de l’associació a la qual es va atorgar la subvenció per al Casal
total i substituint aquest per Actua Associació d’Usuaris i Amics de les Aules de Teatre i Cinema
de Palafrugell, NIF G55152128, quedant de la següent manera:
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Entitat: ACTUA ASSOCIACIÓ D’USUARIS I AMICS DE LES AULES DE TEATRE I
CINEMA DE PALAFRUGELL
Objecte: SUBVENCIÓ A ORGANITZADORS D’ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES
DE 12 A 18 ANYS
Subvenció sol·licitada: 1.000 €
Subvenció concedida: 1.000 €
Import a justificar: 5.000 €
Percentatge de finançament: 20%
Aplicació pressupostària: 61.3370.48900
Bestretes: 500 € (50%)
Segon: realitzar tots els canvis a nivell pressupostari i comptable que es derivin d’aquest acord.
Tercer: traslladar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció, Departament de Comptabilitat.

10.2 Convei amb l'Associació AFATRAM per a l'ús del Punt Òmnia
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’associació AFATRAM per a l’ús del Punt
Òmnia, amb vigència des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019.
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

10.3 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes en entitats col·laboradores
Acords
Primer: aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona.
Segon: SBP, alumna d’Educació Social de la UdG, haurà de realitzar 180 hores de pràctiques al
servei Treball de carrer des del mes de novembre de 2018 fins a l’abril de 2019.
Tercer: facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

10.4 Conveni de pràctiques de caràcter professional del programa europeu Eurodissea,
participant EE
Acords
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Primer: aprovar el conveni de pràctiques entre el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament
de Palafrugell i la participant en el programa EE (Wallonie, Bèlgica). La formació pràctica de
caràcter professional s’iniciarà el 5 de novembre de 2018 i finalitzarà el 7 d’abril de 2019.
Segon: facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

10.5 Conveni de pràctiques de caràcter professional del programa europeu Eurodissea,
participant MM
Acords
Primer: aprovar el conveni de pràctiques entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
l’Ajuntament de Palafrugell i la participant en el programa MM (Açores, Portugal). La formació
pràctica de caràcter professional s’iniciarà el 5 de novembre de 2018 i finalitzarà el 7 d’abril de
2019.
Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

10.6 Conveni pràctiques UdG
Acords
Primer: aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona.
Segon: AR, alumna d’Educació Social de la UdG, haurà de realitzar 180 hores de pràctiques a
l’Espai Jove des del mes de novembre de 2018 fins a l’abril de 2019.
Tercer: facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

11. Gestió tributària
11.1 Reclamacions
11.1.1 Reclamació Hereters de FPP aprovar devolució d'ingressos indeguts IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom Hereters de FPP per un import de
150,36 euros en concepte d’IBI i corresponent al rebut núm. 844.435.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat pel
senyor JLG.
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Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

11.1.2 Sol.licitud bonificació IVTM a nom Sra. AMFG. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud de bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -7044-KJV, a nom de la senyora AMFG.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

11.1.3 Sol.licitud devolució Taxa Plaques i patents a nom Associació Vinya Vella. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la Comunitat Propietaris Associació
de Veïns Vinya Vella amb NIF G17100926, tal com segueix a continuació:
Número rebut
1019673

Exercici
2018

Concepte
Taxa Utilització de Plaques i Patents

Import a Retornar
42,00€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i al departament de tresoreria i
.intervenció.

11.1.4 Sol.licitud exempció IVTM a nom Sra. JPP. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
vehicle matrícula -4600-HTS a nom de la senyora JPP amb efectes de l’any 2019 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

11.1.5 Aprovar liquidacions cànon explotació aparcament soterrani Espai de Descans SL
Acords
Primer.- Aprovar les liquidacions del cànon per la concessió i explotació d’un aparcament
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soterrani al sector PA 1.5 “Accés a Palafrugell”, plaça Modest Cuixart de Palafrugell, a nom de la
societat ESPAI DE DESCANS, segons el detall següent:
Cànon Període

Import

Juny de 2017 a Juny de 2018

1.218,09

Segon.- Informar a la interessada que l’ingrés s’haurà de fer efectiu una vegada li sigui notificada
de manera expressa la liquidació corresponent.

11.2 Liquidacions rendes octubre 2018. Aprovació.
Acords
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Codi
55012
40
13001
11201
11400

Concepte
Cànon concessió aparcament Espai de Descans SL
Entrada de vehicles
IAE- Imposts Activitats Econòmiques
IBIU- Impost sobre béns immobles urbans
IIVTNU- Impost increment valor terreys – plusvàlua

Import
1.218,09
86,80
2.075,56
7.663,27
42.223,80

13002
11300
134
39917
39101
110
12
33901
61
33105

IAE- Recàrrec per a la Diputació
IVTM-Impost vehicles tracció mecànica
Llar d’Infants Belluguets
Multa coercitiva
Sanció administrativa
Taxa cementiri municipal
Taxa altres expedients o documents
Taxa ocupació domini públic Edifici Energia
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa utilització Teatre
Total general

478,98
149,74
127,60
300,00
8.300,00
47,40
28,50
2.773,38
4.266,26
720,00
70.459,38

12. Comptabilitat i pressupost
12.1 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2018/45.- JGL 25.10.2018
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:
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N. Operació

Aplicació

Import

220180015469 2018 46 3330 22604

1.169,73

220180015470 2018 44 3321 62500

3.267,00

220180015471 2018 52 2312 22606

1.620,00

220180015472 2018 81 1340 63202

1.633,50

220180015473 2018 81 1340 63202
TOTAL RELACIO

3.094,74
10.784,97

Text lliure
OPERA LLOGUERS SL. LLOGUER
MATERIAL JAZZ ROUGE 2018 (CU)
ALVARO RUIZ PERE. DISSENY DIRECCIO I
CONCEPTE DE LA FASE 1 DEL PROJECTE
DE SENYALISTICA DE LA BIBLIOTECA (BI)
NOVARA HOTELS SL. APAT DIA
INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 2018
(CU)
BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS
SL. SUBMINISTRAMENT BALISES
ESPECIALS PER DEMANDES VEÏNALS I
ACTUACIONS PROPIES (PO)
LACROIX SEÑALIZACION SA.
SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIO
VERTICAL PER DEMANDES VEÏNALS I
ACTUACIONS PROPIES (PO)

12.2 Relació O/2018/91 JG:25/10/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/91 de
reconeixement de despesa d’import total 345.175,94 euros.

Aplicació

Import

Text lliure

40.449,92 TOTAL BS PRESTEC 2009
2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000

39.965,83 BANCO SANTANDER. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS BANESTO 2009
484,09 BANCO SANTANDER. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS BANESTO 2009
42.529,44 TOTAL BS PRESTEC 2015

2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000

41.255,87 BANCO SANTANDER. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS BANESTO 2015
1.273,57 BANCO SANTANDER. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS BANESTO 2015
43.213,83 TOTAL BBVA PRESTEC 2016

2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000

41.250,00 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2016
1.963,28 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2016
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2018 12 9320 22610

0,55

BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2016

38.052,11 TOTAL BBVA PRESTEC 2017
2018 12 0110 91300

37.900,00 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2017
152,11 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2017

2018 12 0110 31000

39.812,24 TOTAL BBVA PRESTEC 2018
2018 12 0110 91300

38.562,90 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2018
13,54 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2018
1.235,25 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2018
0,55 BANCO BILBAO VIZCAYA. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018
PRESTEC INVERSIONS 2018

2018 12 0110 31000
2018 12 0110 31000
2018 12 9320 22610

56.378,53 TOTAL CAIXABANK PRESTEC 2010
2018 12 0110 91300

54.402,33 CAIXABANK. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2010
1.976,30 CAIXABANK. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2010

2018 12 0110 31000

43.026,27 TOTAL CAIXABANK PRESTEC 2014
2018 12 0110 91300

37.730,51 CAIXABANK. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2014
5.295,76 CAIXABANK. QUOTA 2n TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2014

2018 12 0110 31000

2018 34 3230 22001
2018 21 1500 61905

26.221,50 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO BELLUGUETS
SETEMBRE 2018 (ED)
15.492,00 SERRALLERIA FANASL. SUBMIISTRAMENT I
COL.LOCACIO BARANA AMB PASSAMA (UR)
345.175,94

TOTAL

13. Assumptes urgents
13.1 Gestió tributària
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13.1.1 Aprovar l'addenda anual a aquest conveni de col·laboració entre l'Escola de Música
de Palafrugell SL i l'Ajuntament de Palafrugell.
Acords
Primer.- Aprovar l’addenda anual a aquest conveni de col·laboració entre l’Escola de Música de
Palafrugell SL i l'Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

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 31 d’octubre de 2018

L’alcalde.
El secretari.
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