Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 08/09/2016
Número: 36/2016
Dia: 08/09/2016
Hora d’inici: 09.00 h.
Hora de fi: 10.00 h.
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor Juli Fernández Iruela
Regidor Senyor Xavier Rocas Gutiérrez
Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort
Regidora convidada Senyora Margarita Mauri Junqué
Regidor convidat Senyor Xavier Rangel Martínez
Regidora convidada Senyora Vanessa Palacios Ruiz
Regidora convidada Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Guillem Genover Ribas
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustau Tapias Solà
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 08/09/2016 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 Albert Gómez Casas excusa la seva absència.
El regidor senyor Xavier Rangel Martínez, s’incorpora a la sessió quan s’està tractant el punt
número 2.2.
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 data 01 de setembre de 2016
2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Llicències d’ obres majors
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2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 568A1/2015
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: JOIKIM 98 SL
NIF: B17534496
Representat per PDO
Obra: Modificació projecte per construcció habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: PASSATGE TERESA FERRER I SERRAS, 0
Nucli: CALELLA
Expedient: 568A1/2015
Condicions:
- Atès que aquesta llicència contempla modificacions respecte la llicència inicial
aprovada en data 4 de febrer de 2016, es mantenen les mateixes condicions de llicència.
Núm Visat: 2016401513
P.E.M.: 229.793,25 €
2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 102/2016
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
Titular: COM.PROP. COLUMBOS
NIF: E17093527
Representat per AQS
Obra: Treballs de reconstrucció de mur de tancament de finca
Carrer: PASSEIG DE LA TORRE, 56-58
Nucli: CALELLA
Expedient: 102/2016
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 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.
Núm Visat: V/W.16.1566
P.E.M.: 5.256 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 204,98 €
2.1.3 Aprovació prèvia. Expedient 38/2016
Acords
Primer.- L’aprovació prèvia del projecte d'actuacions específiques d'ampliació d'habitatge i
construcció d'annex, a la finca situada al polígon 2, parcel·la 18, del terme municipal de
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Palafrugell, amb número d’expedient 38/2016, presentat per MPB, en representació de JNE, amb
les següents condicions:
- Donar compliment als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, Departament de Cultura, i Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de (l’habitatge/Local
Comercial/Oficina.), 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 9.9 del
Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei
8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual
s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- 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.

2.1.4 Aprovació prèvia. Expedient 63/2016
Acords
Primer.- L’aprovació prèvia del projecte de restauració dels camins oberts en els terrenys del
càmping, a la finca situada al Camí Font d’en Xecu núm. 1 de Palafrugell, amb número
d’expedient 63/2016, presentat per JVB, en representació de Kim’s Kamping, SL, amb les
següents condicions:
-

Donar compliment als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, i del Departament de Cultura, i Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.
Donar compliment a l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, de data 23 d’agost de 2016, pel que:
o En l’execució dels treballs, caldrà dur a terme les mesures preventives i correctores
definides en l’estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) presentat.
o Les terrasses s’hauran d’executar amb contrapendent, hauran de tenir pendent cap
a l’escòrrec de la pròpia terrassa, en comptes de cap al talús en terraplè.
o L’execució de les plantacions i hidrosembra s’haurà de realitzar durant el període
comprès entre setembre i abril (període hàbil), exceptuant els dies de glaçada.
o S’haurà de preveure regs de manteniment (mínim un any) per tal de garantir el
correcte desenvolupament de les plantacions, i la reposició de les baixes que
s’hagin produït durant el període de manteniment.
o Donat que els treballs es realitzaran en una zona d’alt risc d’incendis forestals,
durant l’execució caldrà extremar les precaucions i emprendre les mesures
preventives necessàries d’acord amb el que estableix el decret 64/1995, de 5 de
setembre, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.

2.2 Pròrrogues d’obres majors
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2.2.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 460/06
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS SAU
NIF: A65934101
Representat per NPV
Obra: construcció d'edifici plurifamiliar (6 habitatges i 6 places d'aparcament)
Carrer: C PONENT, 18
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 460/2006
Condicions:
- Aquesta llicència s’atorga a efectes de tramitació de la llicència de primera ocupació.
Núm Visat: 2006 404185
2.2.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 8/2008
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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: FMC
Obra: Reforma i ampliació d'un habitatge aïllat i piscina
Carrer: C GAROINA, 2
Nucli: CALELLA
Expedient: 8/2008
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 31 de desembre de 2016.
Núm Visat: 2007 407113
3. Serveis municipals
3.1 Ocupació de la via pública anual SOM DE DOS
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2016, a favor de:
CONTRIBUENT: SLC
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:SANT SEBASTIÀ, 87 – LOCAL 4 – 17200 PALAFRUGELL
4. Contractació
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4.1 Pròrroga del contracte dels serveis preventius de socorrisme i vigilància a les platges
del Port Bo, Canadell, Port Pelegri, Llafranc i Tamariu.- Aprovació
Acords
Primer.- Ampliar el servei de socorrisme i vigilància a les platges del Port Bo, Canadell, Port
Pelegrí, Llafranc i Tamariu, adjudicat a Creu Roja Espanyola a Palafrugell, del dia 12 al 30 de
setembre de 2016 (de dilluns a diumenge), amb horari de 11:00 a 19 hores, per valor de
11.532,52 € (IVA inclòs).

4.2 Adjudicació del servei d'educacors de carrer
Acords
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, NIF: F17444225, amb domicili
al carrer Ronda Universitat, 22 2on (08007) BARCELONA, el contracte del servei d’educadors de
carrer, mitjançant procediment obert, pel preu de 54.842,00 € exempts d’IVA, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 61 3370 22706 (despeses Joventut per prestació dels serveis
educadors de carrer) i 52 2310 22706 (despeses Benestar Social per prestació del servei
educadors de carrer), d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base a la
motivació que s’inclou a l’annex, amb una durada des de l’inici de la prestació del servei amb una
durada de 4 anys a executar dins dels següents períodes:
De l’1 de setembre de 2016 fins al 30 de juny de 2017.
De l’1 de setembre de 2017 fins al 30 de juny de 2018.
De l’1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019.
De l’1 de setembre de 2019 fins al 30 de juny de 2020.

4.3 Servei per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres
d'execució del Projecte de millora urbana del Passeig Cipsela a Llafranc, Fase 1 i 2
Es proposa a la junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis per a la direcció facultativa i coordinació
de seguretat i salut de les obres d’execució del Projecte de millora urbana del Passeig de Cipsela
a Llafranc, Fase 1 i 2, amb un valor estimat de 64.000,00 euros, sense IVA (tipus aplicable del
21%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 1500 61903, i aprovar la seva tramitació urgent.
L'adjudicació del present contracte està condicionada a la prèvia adjudicació de les obres del
Projecte de millora urbana del passeig de Cípsela a Llafranc, Fase 1 i 2 i a l’existència de crèdit
adequat, suficient i disponible a l'aplicació pressupostària 211532.61903 “Fase I Infraestructura del
Passeig” i “Fase II Urbanització del Passeig” pressupost de l’exercici 2016, que vindrà
determinada per l’acord d’adjudicació de les obres.
Atès el caràcter plurianual, en els exercicis següents serà necessari consignar el crèdit
pressupostari suficient i adequat per fer front a les despeses corresponents.
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4.4 Correcció de la publicació al perfil del contractant del plec de clàusules administratives
particulars del contracte d'obres corresponen a la Memòria valorada per a la millora del
carrer Quatre Cases a Palafrugell
Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Publicar el text corresponent al plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres corresponen a la memòria valorada per a la millora del carrer
Quatre Cases, a Palafrugell aprovat per la Junta del dia 18/08/2016 al perfil del contractant.

5. Assessoria jurídica
5.1 Expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada per a la restauració de la
realitat física alterada, en relació a les obres portades a terme a la finca situada al Paratge
Ros Lluny número 6, al terme municipal de Palafrugell, propietat del senyor JRC. a)
Requeriment inicial. c) Tràmit d’audiència.
Acords
Primer.- Requerir inicialment al senyor JRC perquè en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, porti a terme tots els treballs
necessaris per a la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres executades a la
finca situada al Paratge Ros Lluny número 6, terme municipal de Palafrugell, portant a terme
l’enderroc de la part ampliada de l’edificació annexa amb una superfície de 32,63 m2, que no s’ha
enderrocat, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que hagi donat
compliment al contingut d’aquest acord, aquests treballs els portarà a terme l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, i
tot això sens perjudici de la imposició prèvia de multes coercitives de manera reiterada per nous
terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre de restitució.
6. Cultura
6.1 Subvenció a l'AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella, per a l'edició de la Revista
Es Còdol
Acords
Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella
Objecte: Edició de la revista Es Còdol
Subvenció sol·licitada: 900 €
Subvenció concedida: 900 €
Import a justificar: 900 €
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Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: Subvencions Entitats Culturals (41.3300.48903)

7. Educació
7.1 Beques individuals per a l'assistència d'alumnes amb situacions soicioeconòmiques
desafavorides a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals cursats a centres
autoritzats pel Departament d'Ensenyament, de Palafrugell per al curs 2016-2017.
Acords
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la convocatòria de beques per a l'assistència de nois i noies que es trobin amb
necessitats socioeconòmiques desafavorides a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals
cursats centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament del municipi de Palafrugell al curs
2016-2017, que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides..
Segon.- Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificación de subvencions
municipals.
a) Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a per a l'assistència de nois i noies
ensenyaments musicals d'iniciació i elementals cursats centres autoritzats pel Departament
d'Ensenyament del municipi de Palafrugell al curs 2016-2017.
b) Destinataris
Podran optar a aquestes beques, els nois i noies empadronats a Palafrugell i que compleixen els
requisits següents:
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de formar part d’una unitat familiar amb uns
ingressos que no superin quatre vegades el SMI. En cas que la unitat familiar tingui més de tres
membres, aquesta quantitat s’incrementarà en 2.000 euros anuals per persona, a partir del 4t
membre de la unitat familiar.
Membres unitat familiar límit ingresos:
Família de 2 membres

24.460,80€

Família fins a 3 membres 36.691,20€
Família fins a 4 membres 38.691,20€
Família fins a 5 membres 40.691,20€
Família fins a 6 membres 42.691,20€
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La proposta per aquestes ajudes contempla el SMI (Salari Mínim Interprofessional) que, per
aquest any 2016, és de 9.172,80 €/anuals (655,20 €/mensuals x 14).
Es denegarà l’ajut sol·licitat si qualsevol membre de la unitat familiar acredita saldos mitjos
bancaris de l’any 2015 superiors a 10.000 €.
c) Quantia de les beques
L’import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost del curs. No es bequen les matrícules.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 33.3200.48910, fins a un límit total de 5.000 euros.
e) Despeses subvencionables
L’import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost mensual de les quotes del servei, per
aquest curs escolar 2016-2017.
No es bequen les matrícules.
Les beques són compatibles amb les subvencions generals aplicables a tots els alumnes que
realitzin ensenyaments musicals al municipi.
f) Termini de presentació de sol.licituds
Els pares o representants legals de l’alumnat hauran de presentar la sol·licitud de la beca (annex
1), amb la documentació necessària, a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, del dia 10
d’octubre al 31 d’octubre de 2016.
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:
-

Imprès de sol·licitud,

-

Certificat de convivència

-

Certificat emès per l’Escola de Música on hi consti:
· Acreditació de matrícula de l’alumnat, d’entre 7 i 16 anys, amb continuïtat a
l’itinerari curricular en base a la LOE, així com assignatures a les quals està
matriculat i imports d’aquestes.
· En el cas d’alumnat que ja ha estat matriculat en anys anteriors, acreditació
d’estar al corrent de pagament de les anteriors matrícules i mensualitats.

-

Fotocòpia de la declaració de la renda de l’IRPF del 2015 de tots els membres de la
unitat familiar.

-

En cas que no s’hagi presentat la declaració de l’IRPF caldrà aportar autorització de
totes les persones de la unitat familiar perquè l’Ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la
informació tributària que consta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

-

Fotocòpia del llibre de família
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-

Carnet de família monoparental (en el cas d’acreditar aquesta condició).

-

Comunicat de rendiments i patrimoni dels membres de la unitat familiar expedit per les
entitats bancàries o caixes d’estalvi, on tinguin compte obert, on s’informi del saldo mig del
darrer trimestre del 2015 així com el saldo a 31 de desembre de 2015.

-

En cas d’empat, es valoraran les sol·licituds que demostrin que, entre tots els membres
de la unitat familiar, són propietaris, com a màxim, d’una finca destinada a habitatge.

La manca de qualsevol document dels que requereix el punt anterior comportarà l’exclusió del
sol·licitant en la convocatòria des del principi.
Les sol·licituds hauran d’estar revisades i signades pels pares o tutors legals, i s’haurà de fer
constar que les dades aportades són certes.
i) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell.
j) Termini de resolució i notificació
La resolució de les beques sol·licitades es farà el 10 de novembre de 2016 i serà mitjançant acord
de Junta de Govern Local, comunicant-ho en data posterior a les persones sol·licitants i a l’Escola
de Música, per tal que en tinguin constància. La beca es concedirà amb efectes retroactius des
de l’inici del curs escolar, dia 1 d’octubre de 2016.
k) Pagament de la subvenció
La subvenció atorgada al beneficiari i s’abonarà en el compte bancari que expressament informi a
tal efecte.
Per a justificar la beca rebuda, el centre d’ensenyament lliurarà prèviament un certificat trimestral
en el qual es farà constar quins estudis s’han cursat.
L’Ajuntament reconeixerà les obligacions de pagament de les beques per trimestres i ordenarà el
seu pagament una vegada es lliuri el certificat per part del centre d’ensenyament conforme
l’alumne continua cursant els estudis, d’acord amb el següent calendari.

Beques primer trimestre

Pagament mes de gener

Beques segon trimestre

Pagament mes d’abril

Beques tercer trimestre

Pagament mes de juliol

7.2 Sol·licitud per concórrer de la subvenció als ens locals gironins per a despeses de
funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2015-2016.
Acords
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona de poder concórrer a la convocatòria oberta en règim
de concurrència competitiva de l’any 2016, per a l’atorgament de subvencions destinades a
despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, del curs 2015-2016, amb la
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presentació de dues sol·licituds, una per a cadascun dels centres educatius municipals 0-3, Llar
d’Infants Tomanyí i Escola bressol Els Belluguets.
8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Propostes de despesa. Aprovació. Y/2016/34. JGL 08.09.2016
Acords
Primer. 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

220160011428 2016 72 1700 22714

1.847,53

220160011429 2016 11 9200 21200

2.627,65

220160011592 2016 34 3230 22604

1.951,51

220160011593 2016 34 3230 22604
TOTAL RELACIO

3.225,60
9.652,29

Text lliure
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA. RECOLLIDA
RESIDUS ESPECIALS DEIXELLERIA JULIOL 2016 (MA)
SARDIÑA RAMOS JOSE ANTONIO. SUBMINISTRAMENT
FLUORESCENTS LED PER LA BIBLIOTECA (AS)
TOTOCI EDUCACIO LLEURE ESPORT SL.
CONTRACTACIÓ EDUCADORA SUPORT TOMANYI
20H/SETMANA SETEMBRE-OCTUBRE 2016 (ED)
ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURAL IL·LUSIONS
CONTRACTACIO EDUCADORA SUPORT TOMANYI
30H/SETMANA SETEMBRE-OCTUBRE 2016 (ED)

8.2 Relació O/2016/70 JG:08/09/2016. Reconeixement de despesa.- Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/70 per
un import total de 326.939,74 euros.
Aplicació
2016 81 1300 22713
2016 34 3230 22001
2016 71 1630 22710
2016 21 1510 22608
2016 21 1510 64000

2016 33 3200 61900

Import
10.873,9
3
27.981,5
0
114.178,5
7
6.185,8
7
13.158,7
5

Text lliure
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE GRUA
JUNY 2016 (PO)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO SERVEIS ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS JUNY 2016 (ED)
URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA JUNY 2016
(AS)
DIEYLI COSTA BRAVA SL. TRABALLS REALITZATS AL
CARRER BEGUR (UR)
BCR ARQUITECTES SC. HORARIS REDACCIO
PROJECTE OBRES MILLORA URBANA PS CIPSELA A
LLAFRANC (UR)

7.551,0
1 TOTAL EXPERT LINE SL
7.551,0 EXPERT LINE SL. . REPARACIO DEL TERRA
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2016 33 3200 61900
2016 71 1650 21000

2016 61 3370 22700
2016 52 2310 22700
2016 46 3340 22700

0 LINOLEUM DE LA LLAR INFANTS BELLUGUETS. (AS)
0,01 EXPERT LINE SL. . REPARACIO DEL TERRA
LINOLEUM DE LA LLAR INFANTS BELLUGUETS. (AS)
20.864,5 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI DE
4 MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC JUNY
2016 (AS)
43.687,4
5
1.044,8
0
652,72

2016 45 3300 22700

1.403,0
2
2.038,3
4
358,23

2016 33 3200 22760

199,03

2016 33 3200 22770

2016 31 9240 22700

2.566,2
6
1.247,6
7
1.910,3
6
59,71

2016 20 2310 22700

210,77

2016 12 9320 22700

298,51

2016 11 9200 22700
2016 10 3360 22700

2.872,7
7
119,41

2016 10 9240 22700

358,22

2016 10 9240 22710

59,70

2016 10 9250 22700

597,03

2016 81 1300 22700

2.029,8
6
5.225,4
5
5.379,2
7
5.225,4

2016 44 3321 22700

2016 32 4320 22700
2016 32 4300 22700

2016 33 3230 22720
2016 33 3230 22730
2016 33 3230 22740

TOTAL EULEN
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
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2016 33 3230 22780
2016 34 3230 22700
2016 34 3230 22710
2016 47 3322 22700
2016 47 3322 22700
2016 52 2312 22710
2016 32 3120 22615
2016 34 3230 22001
2016 71 1500 62300
2016 33 3200 22605
TOTAL

2
5.229,2
0
2.002,5
0
2.002,5
0
298,16

2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
59,71 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)
238,83 EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES JUNY
2016 (AS)

38.662,8 CREU ROJA. 2º PAGAMENT MES DE JULIOL DEL
8 SERVEI DE PREVENCIO,VIGILANCIA,SALVAMENT I
SOCORRISME A LES PLATGES (IP)
24.941,5 SUARA SERVEIS SCCL. GESTIÓ DEL SERVEI
0 ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS JULIOL 2016
(ED)
10.376,9
6 DOUBLET IBERICA SA. COMPRA PODIUM (AS)
8.476,7 AJUNTAMENT DE PALAMOS. 50% PROGRAMA
8 GARANTIA SOCIAL MODALITAT PTT CURS 2015/2016.
JG:26/11/2015
326.939,7
4

9. Temes urgents
Ocupació de la via pública EL CAU - baixa
Acords
Primer. Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública d’una terrassa amb taules i
cadires aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016, davant de
l’establiment anomenat EL CAU, situat al carrer dels Valls, 6 de Palafrugell, a nom de la senyora
MJMB.

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.
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Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 15 de setembre de 2016
L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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