Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 31/10/2018
Número: 47/2018
Dia: 31/10/2018
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
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 assisteix
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 31/10/2018 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 Pau Lladó s’incorpora a la sessió quan s’estava tractant el punt número 15.3 de
l’ordre del dia i la regidora senyora Roser Massaguer en el punt 14 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 25 d’octubre de 2018
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2. Urbanisme - gestió d'obres
2.2. Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 124/2018
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: NKM
Representat per XCA
Obra: Reforma i ampliació d'un habitatge en testera
Carrer: C TERRAL, 19
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 124/2018
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 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: XCA - Arquitecte
Núm Visat: 2018402071
P.E.M.: 27.069,69 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.055,72 €

2.2.2 Llicència d'obres majors expedient 23/2018
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: CRM
Obra: Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, piscina i pou
Carrer: C TER, 12
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 23/2018
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Condicions:
- Aquesta llicència s’aprova amb la documentació presentada telemàticament en data
17 d’octubre de 2018.
- 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 6.000 € 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 23/2018)
- 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: IAP i RVA - Arquitectes
Núm Visat: --P.E.M.: 175.950 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 6.862,05 €

2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 96/2018
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: BUASIR SA
Representat per MOT
Obra: Tanca parcel·les 2, 3 i 4. Fase I
Carrer: C EL SALVADOR, 4-6 I 10
Nucli: TAMARIU
Expedient: 96/2018
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.
- 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.
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Tècnic director de l’obra: AFC - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 9.596,79 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 374,27 €

2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 98/2018
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: LIM
Representat per ARQUITECTURA FERRES MARCO SL
Obra: Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: C SANT RAMON, 44
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 98/2018
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 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: JFM - Arquitecte
Núm Visat: --P.E.M.: 74.650,28 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.911,36 €

2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 115/2018
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: GORDON PROPIEDADES SL
Representat per MXR
Obra: Habitatge adossat amb piscina
Carrer: C CELEBANTIC, 8

Nucli: LLAFRANC
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Expedient: 115/2018
Condicions:
- Aquesta llicència s’aprova amb la documentació presentada telemàticament en data
23 d’octubre 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 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 € 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 115/2018)
- 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: MXR - Arquitecta Núm Visat: --P.E.M.: 617.074,65 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 24.065,91 €

2.3. Pròrrogues d’obres majors
2.3.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 413/2015
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: EMC
Representat per JRC
Obra: Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres per a tres habitatges, aparcaments i trasters.
Carrer: C FREDERIC MARTI CARRERAS, 32
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 413/2015
Condicions:
- Aquesta pròrroga es correspon al període de finalització de les obres i és vàlida fins
el 29 de setembre de 2019.
Tècnic director de l’obra: JRC - Arquitecte
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Núm Visat: 2015 401580

2.3.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 151/2016
Acords
Concedir la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular:

NBI
FM
Representat per CPD
Obra: Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Carrer: C AVIA CATALANA, 6 Nucli: TAMARIU
Expedient: 151/2016
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 27 de setembre de 2019, i es correspon al període
de finalització de les obres.
Tècnic director de l’obra: Garces de Seta Bonet Arquitectes. SLP
Núm Visat: 2017401360
3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Memòria valorada per a la construcció d'una vorera al c August Pi Sunyer de Calella
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la construcció d’una vorera al carrer August Pi i Sunyer,
a Calella 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 18.511,73 euros.

4. Contractació
4.1 Contracte mixt millora equipaments informatics i infraestructures TIC - LOT 2.
Correcció d'errors.
Acords:
Primer. Aprovar la correcció del NIF B17496738, de l’empresa Estanys Blaus, com adjudicatari del
LOT 2, del contracte de millora dels equipaments informàtics de l’Ajuntament de Palafrugell
Segon. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document annex amb detall
de la puntuació obtinguda.

4.2 Adhesió al contracte marc d'assegurances de l'ACM
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S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia.

4.3 Obres substitució xarxa aigua potable carrer Marçal Trinxeria i un tram carrer Bailen.
Devolució fiança
Acords
Primer. Retornar la garantia de 3.243,51€, a l'empresa Aglomerats Girona SA, amb número NIF
A17207168, per les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable del carrer Marçal de la
Trinxeria i un tram del carrer Bailen, prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament, en
el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un
número de compte de la seva titularitat corresponentment acreditada.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

4.4 Obra substitució xarxa aigua potable i repàs asfàltic Av.Garcia Lorca. Devolució fiança.
Acords
Primer. Retornar la garantia de 3.070,59 €, a l'empresa Aglomerats Girona SA, amb número NIF
A17207168, prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al un número de compte de la
seva titularitat corresponentment acreditada.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament als
corresponents efectes oportuns.

4.5 Obres de millora del carrer Quatre Cases, a Palafrugell. Devolució fiança.
Acords
Primer. Retornar la garantia de 4.194,22€, a l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, amb
número NIF B17612748, per les obres de la memòria valorada per a la millora del carrer Quatre
Cases a Palafrugell, prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament, 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.

5. Recursos humans
5.1 Aprovació de documents elaborats pel servei de prevenció aliè PREVENACTIVA SLU
(SP ACTIVA)
Acta de la Junta de Govern Local del dia 31/10/2018

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

Acords
Primer. Aprovar el següent document elaborat per PREVENACTIVA SLU (SPACTIVA), amb
l’objecte de complir amb la normativa vigent en matèria preventiva:
1.- General:
- Memòria d’activitats preventives. Tercer trimestre de 2018
Segon. Donar trasllat del contingut d’aquest acord a PREVENACTIVA SLU (SP ACTIVA).

6. Assessoria jurídica
6.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la senyora
MFP pels danys i perjudicis patits com a conseqüència d’una caiguda. Desestimació.
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora MFP.

6.2 Expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada per a la restauració de la
realitat física alterada, en relació a les actuacions realitzades al Paratge Els Plans, a
Palafrugell. Requeriment definitiu.
Acords
Primer.- Requerir al senyor DPF perquè en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la
data de recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat procedint a la retirada de la tanca
vegetal plantada sense llicència municipal i contra planejament, a la parcel·la 75 del polígon 6 del
cadastre de rústega, al Paratge Els Plans, al terme municipal de Palafrugell, fent-li l’advertiment
que, en cas contrari, se l’imposarà una multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis fins
aconseguir el compliment de l’ordre de restauració, i tot això sens perjudici que ho pugui portar a
terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

7. Cultura
7.1 Subvenció 2018 a l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
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Entitat: Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell
Objecte: coordinació i organització de la programació anual de sardanes a Palafrugell
Subvenció sol·licitada: 270 €
Subvenció concedida: 270 €
Import a justificar: 270 €
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Bestreta: No
Aplicació pressupostària: 41.3340.48909 Subvenció Associació Cultura i Sardanista
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.
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.
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Tercer. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

7.2 Hores extres del personal de l'Àrea de Cultura per a l'Street Jazz, la Diada Nacional de
Catalunya i el 24è Festival de Jazz Costa Brava
Acords
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’àrea de
Cultura per a l’organització i realització dels esdeveniments: Street Jazz Costa Brava + Fira de
Vins i Caves de Catalunya (31 d’agost i 1 i 2 de setembre i 8 i 9 de setembre de 2018), Diada
Nacional de Catalunya (11 de setembre de 2018) i 24è Festival de Jazz Costa Brava (de l’11 al 14
d’octubre de 2018):
Treballador/a
Aux. Adm. 1 C2
Aux. Adm. 2 C2
Tècnic TMP C2
Administrativa C1
Productor ex. C1
Cap de l’Àrea A1
IMPORT TOTAL

HE Normal

HE Nocturna

3

HE Festiva
7
7
19
16
19
8

HE Festiva
Nocturna

TOTAL

4
4
4

149,66 €
149,66 €
497,86 €
458,28 €
574,47 €
251,28 €
2.081,21 €

8. Educació
8.1 Convocatòria X Premi Escolar de Pintura Rodolfo Candelaria. 2018-2019.
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia.

8.2 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Fundació Girona, Univertitat i
Futur i l'Ajuntament de Palafrugell per el Projecte Rossinyol.
S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia.

8.3 Concessió directa de subvenció a l'Institut Frederic Martí Carreras - 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: INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS
Objecte: dotació aula d’informàtica
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Subvenció sol·licitada: 6.500 euros
Subvenció concedida: 6.500 euros
Import a justificar: 6.500 euros
Percentatge de finançament: 100%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 33.3200.78001
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:
8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
9. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
10.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
11.
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)
12.
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.
13.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
14.
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 el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.
Quart. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
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9. Ipep
9.1 Acord indemnitzacions personal IPEP per fires i esdeveniments fora de l'horari laboral.
Milà i Munich.
Acords
Primer.- Aprovar les següents indemnitzacions per assistència a fires i/o campanyes de promoció
de la destinació turística.
−

Promoció destinació a Milà. 1 persona / 1 mitja jornada

−

Promoció destinació a Munich. 1 persona / 1 mitja jornada

9.2 Acord indemnitzacions per assistència a fires i/o campanyes de promoció fora l'horari
laboral. Fira wedding a Palafrugell.
Acords
Primer.- Aprovar les següents indemnitzacions per assistència a fires i/o campanyes de promoció
de la destinació turística:
−

Fira Wedding a Palafrugell, dies 23, 24 i 25 de novembre: 4 persones – mitja jornada
cadascuna – Total: 4 mitges jornades.

9.3 Adhesió a la pròrroga de 2018 de l'acord retributiu relatiu a la contractació de persones
en situació d'atur en el marc del Programa Treball i Formació.
Acords
Primer.- Adherir-se a la pròrroga de 2018 de l’acord de 2016 subscrit per l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la
Unió General de Treballadors de Catalunya en data 25 de juny de 2018, relatiu a la contractació
de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats, en el marc del
Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

10. Joventut
10.1 Pròrroga presentació justificació econòmica 2017 Associació Recreativa de Festes de
Calella
Acords
Primer. Aprovar la pròrroga de presentació de la justificació econòmica presentada per
l’Associació Recreativa Festes de Calella, en data 24 de setembre de 2018 (TAOENT
2018015483), corresponent a la subvenció rebuda a l’exercici 2017.
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10.2 Esmena a l’import de concessió de subvenció a l’Associació de Veïns del Carrer
Ample
Acords
Primer: esmenar l’error en l’import de la concessió de subvenció a l’Associació de Veïns del
Carrer Ample, NIF G17651506, quedant de la següent manera:
Objecte: Realitzar les activitats anuals de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.479 €
Subvenció concedida: 1.479 €
Import a justificar: 4.950 €
Percentatge de finançament: 30 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2018
Aplicació pressupostària: 31.9240.48910
Segon: traslladar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció.

11. Pla de barris
11.1 Aprovació liquidació i tancament de la subvenció a favor de la CCPP La Sauleda Portal
15
Acords
Primer.- Aminorar l’import total de la subvenció concedida, per acord de Junta de Govern Local, a
la Comunitat de Propietaris la Sauleda Portal 15, amb NIF H17216912, per realitzar obres de
millora i rehabilitació de l’edifici situat al carrer Campillos 21, de Palafrugell, que resta consolidada
en la quantia de 171.558,87 euros.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despesa per import de 29.439,23 euros en concepte de
tercer i últim pagament de la subvenció atorgada a càrrec de l’aplicació 20 1520 780001 del
Pressupost de despeses.
Tercer.- Ordenar el pagament final de la subvenció atorgada, d’acord amb els criteris de
pagament de les bases aprovades, per import de 29.439,23 euros al número de compte corrent
que la Comunitat de Propietaris ha obert a tal efecte.

11.2 Aprovació liquidació i tancament de la subvenció a favor de la CCPP La Sauleda Portal
10
Acords
Primer.- Aminorar l’import total de la subvenció concedida, per acord de Junta de Govern Local, a
la Comunitat de Propietaris la Sauleda Portal 10, amb NIF H17275488, per realitzar obres de
millora i rehabilitació de l’edifici situat al carrer Carrilet 35, de Palafrugell, que resta consolidada en
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la quantia de 153.215,42 euros.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despesa per import de 22.941,02 euros en concepte de
tercer i últim pagament de la subvenció atorgada a càrrec de l’aplicació 20 1520 780001 del
Pressupost de despeses.
Tercer.- Ordenar el pagament final de la subvenció atorgada, d’acord amb els criteris de
pagament de les bases aprovades, per import de 22.941,02 euros al número de compte corrent
que la Comunitat de Propietaris ha obert a tal efecte.

11.3 Aprovació liquidació i tancament de la subvenció a favor de la CCPP La Sauleda Portal
14
Acords
Primer.- Aminorar l’import total de la subvenció concedida, per acord de Junta de Govern Local, a
la Comunitat de Propietaris la Sauleda Portal 14, amb NIF H17298522, per realitzar obres de
millora i rehabilitació de l’edifici situat al carrer Campillos 19, de Palafrugell, que resta consolidada
en la quantia de 193.680,17 euros.
Segon.- Aprovar el reconeixement de despesa per import de 33.174,47 euros en concepte de
tercer i últim pagament de la subvenció atorgada a càrrec de l’aplicació 20 1520 780001 del
Pressupost de despeses.
Tercer.- Ordenar el pagament final de la subvenció atorgada, d’acord amb els criteris de
pagament de les bases aprovades, per import de 33.174,47 euros al número de compte corrent
que la Comunitat de Propietaris ha obert a tal efecte.

12. Policia Local
12.1 Subvenció directe Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l’import que s’indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat:
Objecte:

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafrugell
finançar les activitats realitzades per l’ Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Palafrugell

Subvenció sol·licitada:
Subvenció concedida:

4.200 €
4.200 €
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Import a justificar:
Percentatge de finançament:
Termini de justificació:
Bestreta:
Aplicació pressupostària:

4.200 €
100 %
31 de desembre de 2018
no hi ha bestreta concedida
81.1320.48900

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:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import de la seva procedència.
c) La relació classificada de les depeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin les despeses.
d) 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).
e) 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.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les depeses superiors a 2.500 €.
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000€, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions.
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 el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.
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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 €, ordenar la seva publicació al
BOP.

13. Gestió tributària
13.1 Reclamacions
13.1.1 Sol.licitud exempció IVTM a nom Sr. DCE per discapacitat. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel
turisme matrícula -9367-DFY, a nom del senyor DCE 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.

13.1.2 ASS, recurs de reposició contra liquidació d'IBI exercicis 2008 a 2011.Desestimat.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

13.1.3 FSC, devolució recàrrec pagat, IBI 2017. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar a les persones interessades.

13.1.4 Reclamació CEP aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa per entrada de
vehicles
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom CEP per un import de 186,00 segons el
detall següent:
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Any
2015
2016
2017

Rebut
787.806
858.107
938.071

Concepte
Taxa per entrada de vehicles cr Pau Claris, núm.15
Taxa per entrada de vehicles cr Pau Claris, núm.15
Taxa per entrada de vehicles cr Pau Claris, núm.15
Total..................................:

Import
62,00.62,00.62,00.186,00.-

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 1.003.605.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

13.1.5 Reclamació CG. Estimació devolució liquidació aigua c. 4474072 període
2017/03 per fuita.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2017/03, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474072
PERÍODE
2017/03

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.047,71

NOVA
LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA A RETORNAR
469,20
578,51

Segon.- Aprovar la devolució per import de 578,51 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

13.1.6 Reclamació EHEY. Estimació nova liquidació aigua c. 4474358 període 2016/01 i
2016/02 per error de lectura.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2016/01 amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4474358

Període
2016/01

Consum facturat i
pagat
58,19

Nova liquidació
163,99

Diferència a
ingressar
105,80
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Segon.- Donar de baixa la liquidació, corresponent al període 2016/02, que figura pendent de
pagament, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4474358
PERÍODE
2016/02

CONSUM REAL
772,48

Tercer.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4474358
PERÍODE
2016/02

NOVA FACTURA
165,02

Quart.- L’ ingrés corresponent a les noves liquidacions, per import de 270,82 euros, s’haurà de fer
efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.
Cinquè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

13.1.7 Reclamació FPE recurs acord JGL 27/09/18 desestimar
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor FPE.
Segon.- Notificar el següent acord a l’interessat, pels efectes oportuns.

13.1.8 Reclamació LBP. Estimació devolució liquidació aigua c. 4455263 períodes 2018/02
per fuita.
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat en concepte de subministrament
d’aigua, corresponent al període 2018/02, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4455263
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PERÍODE
2018/02

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
599,93

NOVA
LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA A RETORNAR
231,31
368,62

Segon.- Aprovar la devolució per import de 368,62 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent de l’ interessat.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

13.1.9 Reclamació MFS aprovar devolució d'ingressos indeguts IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora MFS per un import de
360,01 Euros en concepte de pagament duplicat, rebuts d’IBI i segons el detall següent:
Cognoms i Nom

Import Pagat

Import Correcte

944,37 €

FS, M

Import a retornar

584,36 €

-360,01€

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.

13.1.10 Reclamació MCEP. Estimació nova liquidació aigua c. 4468092 període
2017/04 per fuita.
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: : 4468692
PERÍODE
2017/04

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
1.427,95

NOVA
LIQUIDACIÓ DIFERÈNCIA A RETORNAR
654,15
773,80

Segon.- Aprovar la devolució per import de 773.80 euros.
Tercer.- Compensar la diferència a retornar per import de 773,80 euros corresponent al període
2017/04, amb el rebut pendent de pagar per import de 1.911,32 euros corresponent al període
2017/03, resultant un import a ingressar de 1.137,52 euros.
Quart.- L’ ingrés per import de 1.137,52 euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea
c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el 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.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas,
les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General tributària.
Cinquè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

13.1.11 Sol.licitud bonificació IVTM a nom ARF. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del
vehicle matrícula B-8765-HZ, a nom del senyor ARF amb efectes de l’any 2018 i posteriors.
Segon.- Donar de baixa el rebut pendent a nom del senyor ARF, tal com es detalla seguidament:
Exercici
2018

Número rebut
968289

Concepte
IVTM

Matrícula
B-8765-HZ

Import Principal
80,90€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments de Tresoreria i Intervenció.

14. Tresoreria
14.1 Sorea SA Padró de subministrament d'aigua del tercer trimestre de 2018.
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al 3r. trimestre de 2018 que importa la
quantitat total de DOS MILIIONS CINC-CENTS TRENTA CINC MIL CENT VINT-I-DOS EUROS
AMB DINOU CÈNTIMS ( 2.535.122,19 €).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,3 de la llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària i articles 23 i ss. del Reglament General de Recaptació aprovat per Reial
Decret 939/2005 de 29 de juliol, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : del 5 de novembre de 2018 a l’11 de gener de 2019.
- Modalitat de cobrament: SOREA SA en qualitat d’òrgan recaptador, encarregat de la gestió de
la taxa.
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- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c/ Rajola, 53 baixos, telèfon 972 300255
Palafrugell.
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment , el que determinarà l’exigència dels interessos de demora i els
recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, General
Tributària, i en el seu cas les costes del procediment (article 161, apart. 1,3,4).

14.2 Sorea SA - Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors del mes de
setembre de 2018
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2018, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUARANTA SET MIL SEIXANTA NOU EUROS,
AMB NORANTA SIS CÈNTIMS ( 47.069,96 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

15. Comptabilitat i pressupost
15.1 Relació O/2018/94 JG:31/10/2018 Certificacions d'obres. Aprovació
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Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2018/94
de certificacions d’obres per un import de 31.648,70 euros.
.
Aplicació
2018 21 1510 62203

2018 61 3370 63200

Import
Text lliure
8.463,55 IBERLANS INMUEBLES Y REFORMAS SL. CERT.
2,OBRA ""ADEQUACIO PLANTA PIS EDIFICI ENERGIA.
ESCOLA DE MUSICA"" (UR)
23.185,15 ARCADI PLA SA. CERT.8, OBRA 04/2017 ""REFORMA
CAN GENIS"" (UR)
31.648,70

TOTAL

15.2 Propostes de despesa.- Y/2018/46.- Aprovació.- JGL. 31.10.2018
Acords:
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les
condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:
N. Operació

Aplicació

Import

220180015745 2018 21 1510 64000

1.391,50

220180015747 2018 46 3330 22604

2.325,00

220180015748 2018 71 1500 62300

2.649,90

220180015750 2018 62 3400 64000

13.934,99

220180015751 2018 71 1532 61901

2.107,22

220180015752 2018 71 1500 62300
TOTAL RELACIO

1.410,98
23.819,59

Text lliure
GEO3 SA. AIXECAMENT TOPOGRAFIC
SOLAR ENTRE C.METAL.LURGIA I CAMI DE
L’ERM (UR)
SAEZ REVUELTA ANTONI. SERVEI APATS
JAZZ&ROUGE FESTIVAL JAZZ COSTA
BRAVA 2018 (CU)
LLENAS BOIX OSCAR. CONFECCIO I
INSTAL·LACIÓ DE XAPA CORTEN
CORBADA PER ROTONDA
C.METAL.LURGIA AMB ENERGIA (AS)
BCR ARQUITECTES SC. HONORARIS
AVANTPROJECTE I PROJECTE EXECUTIU
EQUIPAMENT PISTA CICLISME
C.METAL.LURGIA (UR)
ARIDS BOFILL SA. SUBMINISTRAMENT
FORMIGO PER REPARACIO DE FERM EN
MAL ESTAT AL PASSEIG DE LA TORRE
(AS)
FUNDICION DUCTIL FABREGAS SA.
SUBMINISTRAMENT DE 15 UNITATS DE
REIXES DE FUNDICIO PER REPARACIO A
VIALS (AS)

15.3 Relació O/2018/93 JG:31/10/2018 Reconeixement de despesa. Aprovació
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Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2018/93 de
reconeixement de despesa d’import total 576.583,03 euros.

Aplicació
2018 33 3200 61900

Import
Text lliure
27.340,88 2DOS CALOR ENERGIA SL. EXECUCIO DEL
MAGATZEM I DESMENTELLAMENT DIPOSIT

2018 71 1650 21000

18.534,43

2018 72 1700 22714

8.695,83

2018 71 1650 21000

17.891,13

2018 20 1522 61908

6.945,40

2018 21 1510 64000

10.992,85

2018 71 1610 22101

144.065,51

2018 71 1610 22101

45.281,60

2018 71 1610 22101

15.153,74

2018 81 1330 20600

8.735,99

2018 71 1610 22101

8.616,71

SOTERRAT ESCOLA TORRES JONAMA (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. MANTENIMENT
ENLLUMENAT PUBLIC AGOST 2018 (AS)
CONSORCI TRACTAMENT SOLIUS. FORM FRACCIO
ORGANICA AGOST 2018 (MA)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. MANTENIMENT
ENLLUMENAT PUBLICS SETEMBRE 2018 (AS)
B45 APARELLADORS SCP. DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ
D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT OBRA URB.
CR.EL CARRILET / JA FACTURAT (UR)
FALCO HUGUET ARQUITECTES. ADEQUACIO I
MILLORA ENTRADA I ESPAI POLIVALENT ESCOLA
BARCELO I MATAS (UR)
SOREA SA. RETRIBUCIO FIXA 3ER TRIMESTRE 2018
(SG)
SOREA SA. RETRIBUCIO CONSERVACIO
COMPTADORS I ESCOMESES 3ER TRIMESTRE 2018
(SG)
SOREA SA. RETRIBUCIO VARIABLE 3ER TRIMESTRE
2018 (SG)
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. SERVEI
CONTROL RADAR A LLOFRIU SETEMBRE 2018 (PO)
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. CANON DE L'AIGUA
US ABASTAMENT 3r TRIMESTRE 2018

25.213,58 TOTAL XALOC
2018 12 9320 22709

2018 81 1330 22710

28,42

XARXA LOCAL MUNICIPIS DIPUTACIO DE GIRONA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE SETEMBRE
2018
25.185,16 XARXA LOCAL MUNICIPIS DIPUTACIO DE GIRONA.
LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE SETEMBRE
2018
56.205,78 TOTAL CAIXABANK 2010

2018 12 0110 91300

54.402,34 CAIXABANK. QUOTA 4t TRIMESTRE 2018 PRESTEC
EXTRAORDINARI INVERSIONS 2010
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2018 12 0110 31000

1.803,44

CAIXABANK. QUOTA 4t TRIMESTRE 2018 PRESTEC
EXTRAORDINARI INVERSIONS 2010

43.038,07 TOTAL CAIXABANK 2014
2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000

37.919,28 CAIXABANK. QUOTA 4t TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2014
5.118,79 CAIXABANK. QUOTA 4t TRIMESTRE 2018 PRESTEC
INVERSIONS 2014

43.159,01 TOTAL BBVA 2016
2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000
2018 12 9320 22610

41.250,00 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2016
1.908,46 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2016
0,55 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2016
39.791,38 TOTAL BBVA 2017

2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000
2018 12 9320 22610

38.562,90 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2017
1.227,93 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2017
0,55 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2017
38.073,76 TOTAL BBVA2018

2018 12 0110 91300
2018 12 0110 31000

2018 52 2313 22612

2018 52 2310 22609

37.900,00 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2018
173,76 BANCO BILBAI VIZCAYA ARGENTARIA. QUOTA 3r
TRIMESTRE 2018 PRESTEC INVERSIONS 2018
7.034,88

BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIARIA SETEMBRE 2018
(BS)
11.812,50 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA TERCER TRIMESTRE
2018. JG:08/02/2018 (BS)
576.583,03

TOTAL
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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 8 de novembre de 2018.

L’alcalde.
El secretari.
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