Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 15/09/2016
Número: 37/2016
Dia: 15/09/2016
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 15/09/2016 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.
La regidora senyora Margarita Mauri Junqué, s’incorpora a la sessió quan s’està tractant el punt
número 4.3.

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 08 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 85/2016
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: GB ARTESANOS GASTRONOMICOS SLU
NIF: B17451972
Representat per GBC
Obra: Instal·lació d'una fàbrica de conserves de fruita i plats preparats
Carrer: C TREFI, 12
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 85/2016
Condicions:
- Condicionada a resoldre el butlletí 18/2016, per a la realització d’obres sense llicència
consistents en l’ampliació de nau industrial, a la finca situada al carrer Indústria núm. 5-7.
- Aquesta llicència únicament contempla l’execució de les obres pel que caldrà
sol·licitar i obtenir autorització 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.
Núm Visat: E1600449
P.E.M.: 13.280,95 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 517,96 €

3. Medi ambient
3.1 Sol·licitud de subvenció foment de la fracció orgànica ARC 2016
Acords
Primer. Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts (TES/1770/2016) per a projectes de prevenció i
preparació per a la reutilització de residus municipals.
Segon. Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació de la via pública STOLLIS CENTRO DE BUCEO - canvi de titular
Acords
Primer. Modificar el titular de l’ocupació de la via pública, corresponent a l’establiment Stollis
Centro de Buceo, a favor de :
CONTRIBUENT:MP
DNI/NIF:
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SITUACIÓ D’OCUPACIÓ:PASSEIG DEL MAR, 26 – 17212 TAMARIU

4.2 Memòria valorada obres reposició enllumenat públic de Palafrugell Fase XI. Aprovació.
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de reposició de l’enllumenat públic de
Palafrugell Fase XI, redactada per l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament i que es composa
de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució
per contracte de setanta-vuit mil set-cents vuitanta-set euros i trenta-quatre cèntims d’euro
(78.787,34 €).

4.3 Memòria valorada obres reposició enllumenat públic Palafrugell Fase XII. Aprovació
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de reposició de l’enllumenat públic de
Palafrugell Fase XII, redactada per l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament i que es composa
de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, pressupost i plànols, amb un pressupost d’execució
per contracte de dinou mil quatre-cents onze euros i vint cèntims d’euro (19.411,20 €).

5. Secretaria
5.1 Horaris d'obertura i tancament de l'Ermita de Sant Sebastià
Acords
Instar a l’empresa MAS DEL REI SLU perquè a partir de la data en què rebin aquesta notificació
mantinguin tancada l’ermita de Sant Sebastià i només s’obri amb motiu de visites o cerimònies o
bé que en cas de voler mantenir oberta l’ermita, instal·lin un sistema de seguretat mitjançant
càmeres de videovigilància dins l’edifici.
Les persones responsables de l’hostatgeria seran els encarregats i obrir a petició dels visitants.

5.2 Creació de la comissió redactora de la modificació de l'Ordenança del Civisme i la
Convivència
Acords
Primer- Iniciar l’expedient per a la modificació de l’Ordenança Municipal del Civisme i la
Convivència.
Segon.- Crear la Comissió d’estudi per la redacció de la modificació, que estarà integrada pels
següents membres:
Presidència: l’Alcalde o el regidor d’aquest Ajuntament en qui delegui.
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Vocals:
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 1 membre designat pel grup d’Entesa
- 1 membre designat pel grup de CIUTADANS
- El Cap de la Policia Local.
- El sergent responsable en matèria de civisme, designat pel cap.
- Un/a assessor/a jurídic de l’Ajuntament.
- El secretari municipal, que també actuarà com a secretari de la comissió, o funcionari en qui
delegui.
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial d’aquest reglament, abans de la qual haurà
d’haver finalitzat el seu treball.
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions informatives del Ple,
d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.

5.3 Creació de la comissió redactora per la modificació del ROM i redacció d'un codi ètic de
conducta
Acords
Primer- Iniciar l’expedient per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal i la redacció d’un
codi ètic de conducta.
Segon.- Crear la Comissió d’estudi per la redacció de la modificació, que estarà integrada pels
següents membres:
Presidència: l’Alcalde o el regidor d’aquest Ajuntament en qui delegui.
Vocals:
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 1 membre designat pel grup d’Entesa
- 1 membre designat pel grup de CIUTADANS
- La tècnica responsable en matèria d’organització i recursos humans
- Un/a assessor/a jurídic de l’Ajuntament.
- El secretari municipal, que també actuarà com a secretari de la comissió, o funcionari en qui
delegui.
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial d’aquest reglament, abans de la qual haurà
d’haver finalitzat el seu treball.
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions informatives del Ple,
d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.
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6. Contractació
6.1 Devolució de fiança, del contracte de servei públic, concessió administrativa, gestió de
la deixalleria, recollides selectives i porta a porta
La Junta de Govern Local acorda per:
Primer.- RETORNAR la garantia de 14.014,27,- euros, per garantir el servei del contracte i una
fiança de 3.121,38,- euros, per garantir el subministrament del contracte, a l'esmentada empresa,
prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades
en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.

6.2 Segona pròrroga del contracte dels serveis preventius de socorrisme i vigilància a les
platges del Port Bo, Canadell, Port Pelegri, Llafranc i Tamariu, per la temporada 2017
La junta de govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar l’actual contracte de serveis preventius de socorrisme i vigilància a les platges
del Port Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, adjudicat a Creu Roja Espanyola a
Palafrugell (CIF: Q 2866001-G), pel termini d’un any (2017), amb les mateixes condicions
econòmiques que el contracte actual.

7. Benestar social
7.1 Acord de col·laboració per a la realització de pràctiques al Centre de Mediació i
Convivència
Acords
Primer,. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor JSE per a la
realització de pràctiques, sota la seva responsabilitat, al Centre de Mediació i Convivència, de
Palafrugell.
Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és la mateixa que la del període de pràctiques, és a dir del 19 de
setembre de 2016 fins el 30 de novembre de 2016.

8. Cooperació
8.1 Ajuda econòmica a Creu Roja per a la resposta d'emergència davant el terratrèmol a
l'Equador
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: Creu Roja
Objecte: Ajuda econòmica per a la resposta d’emergència davant el terratrèmol a l’Equador
Subvenció sol·licitada: 3.000 €
Subvenció concedida: 3.000 €
Import a justificar: 3.000 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Bestreta: 100 % (Ajuda d’emergència)
Aplicació pressupostària: 10.2311.48900 Ajudes al desenvolupament

9. Cultura
9.1 Previsió d'hores extraordinàries del personal de l'Àrea de Cultura per a la Diada
Nacional de Catalunya i per al 22è Festival de Jazz Costa Brava
Acords
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea de
Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de la Diada Nacional de Catalunya:
Treballador

Extra
festiva

Tècnic 1
Tècnic 2
Administrativa
Auxiliar ad. 1
Auxiliar ad. 2
TOTAL

Cost econòmic

4
4
4
4
4
20

83,28 €
83,28 €
87,96 €
83,28 €
83,28 €
421,08 €

Segon.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea de
Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del 22è Festival de Jazz Costa Brava.

Treballador

Tècnic 1
Tècnic 2
Administrativa
TOTAL

Extra
festiva

Extra festiva
nocturna

8
8
7
23

4
4
4
12

Cost econòmic

255,80 €
255,80 €
248,21 €
759,81 €

10. Ipep
10.1 Canvi de venda producte parada 4.088 del Mercat Setmanal.
Acords
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Primer.- Estimar la proposta del senyor ND per canviar el tipus de producte de venda , autoritzantlo per a la venda de roba de confecció, especialment magrebina, per a home i dona.

10.2 Revocació llicència temporal venda no sedentària a nom de RFB
Acords
Primer.- Revocar l’autorització de la llicència temporal per a la venda no sedentària en el nucli de
Llafranc a la senyora RFB.

11. Esports
11.1 Atorgament donatiu Fundació Oncolliga Girona per l'Oncotrail 2016 de l'equip integrat
per membres de la corporació i treballadors municipals
Acords
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses en concepte de donatiu a favor de la Fundació
Oncolliga Girona (G17808098) per import de 1.000,- euros a càrrec de l’aplicació 10.9120.22608
“Despeses Alcaldia” del pressupost de despeses 2016.

12. Gestió tributària
12.1. Reclamacions
12.1.1 Reclamació JALM aprovar exempció ivtm i desestimar devolució
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
l'exercici 2017 i posteriors, a nom del senyor LM, JA, pel vehicle amb matrícula --7595-JPL.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de devolució al haver gaudit de l’exempció pel vehicle amb
matrícula 0576DZX.

12.1.2 SA, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Àrea d’Intervenció.
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12.1.3 JAAG, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Estimada.
Acords
Primer. Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 3501119EG1430S0060PX, objecte carrer Ample, 144, esc. C 02 2.
Segon. Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 831747.
Tercer. Generar una nova liquidació a nom del senyor A (núm. 874991), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

12.1.4 MZ, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Estimada.
Acords
Primer. Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 3004101EG1430S0038OO, objecte tributari carrer Barcelona, 1 Esc. 2 04 2.
Segon. Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 856399.
Tercer. Generar una nova liquidació a nom del senyor Z (núm. 875318), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

12.1.5 GM, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Estimada.
Acords
Primer. Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 3601101EG1430S0036DU, objecte tributari carrer Ample, 89 Esc. 1 06 1.
Segon. Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 846147.
Tercer. Generar una nova liquidació a nom de la senyora M (núm. 874979), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
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11.1.6 SGM, modificació valor cadastral d'una finca. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Comunicar a l’interessat que es farà trasllat del recurs presentat al Centre de Gestió
Cadastral i Cooperació Tributària de Girona i una vegada es resolgui, aquest Ajuntament
procedirà, si s’escau, a fer la modificació que correspongui a l’impost.

12.1.7 FEAEA, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família
nombrosa. Estimada.
Acords
Primer. Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016 en relació a la finca amb referència
cadastral 3210118EG1431S0010BR, objecte tributari carrer Cases noves, 80 esc. 2 01 2.
Segon. Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 830433.
Tercer. Generar una nova liquidació a nom del senyor A (núm. 874977), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

12.1.8 Aprovació ingressos indeguts concepte IVTM per baixa vehicle a nom Sra. SAM
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora SAM, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Número rebut

810548

Concepte
IVTM

Matrícula
-7834-BDR

Import a retornar
34,42€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.

12.1.9 Reclamació DL desestimar exempció ivtm
Acords
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Desestimar la sol·licitud de l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica presentada
pel senyor LB, D pel vehicle amb matrícula 0324JLN, per gaudir de l’exempció en el vehicle
-7826-HBP.

12.1.10 Anul.lació rebut IAE a nom Arrels Ct Finsol S.A. segons resolució agència tributària
Acords
Primer.-Donar de baixa el rebut pendent a la recaptació municipal a nom d’ ARRELS CT FINSOL
S.A. amb NIF A61650867, tal com es detalla seguidament:

Número
rebut
869487

Exercici
2015

Epígraf

Quota
municpal
833.1
“Promoció 4.317,83€
Immobiliària terrenys”

Recàrrec
Provincial
1.295,35€

Total Deute
5.613,18€

13. Comptabilitat i pressupost
13.1 Sorea, sa.- Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors del mes d'agost de
2016.- Aprovació.
Acords
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’agost de 2016, grans consumidors,
que importa la quantitat total de SETANTA-SIS MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-IQUATRE CÈNTIMS ( 76.176,24 €) .
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
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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.

13.2 Relació O/2016/75 JG:15/09/2016. Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/75 per
un import total de 826.304,74 euros.
Aplicació

2016 11 9200 22100

2016 31 9240 22100

2016 32 4300 22100

2016 33 3230 22110

2016 33 3230 22120

2016 33 3230 22121

2016 34 3230 22100

2016 46 3340 22100

2016 71 1650 22100

2016 72 1700 22714

2016 72 1700 22714

Import

Text lliure

44.551,72 TOTAL ENDESA JUNY
8.796,53 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
408,97 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
284,72 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
772,50 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
1.684,34 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
1.129,06 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
568,38 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
1.314,74 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
29.592,48 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL.
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
JUNY 2016 (SG)
53.322,64 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS JUNY 2016
(MA)
8.141,01 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS MATERIA
ORGANICA JUNY 2016 (MA)
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2016 41 3300 22609

7.260,00

2016 41 3300 22609

9.075,00

2016 71 1610 22101

139.702,86

2016 71 1610 22101

10.725,78

2016 71 1610 22101

42.324,51

2016 71 1610 22101

248.621,22

2016 46 3340 62700

8.336,07
5.110,09

2016 46 3340 62700

3.225,98

2016 21 1500 61905

7.246,39

PERE GIRALT SAGRERA SA. OBRA CIVIL
ADDICIONAL RADARS DE LLOFRIU (UR)

2016 71 1640 62201

8.947,95
6.345,24

2016 71 1640 62201

2.602,71

TOTAL CONSVIDAL
CONSVIDAL SL. MUR CEMENTIRI
MUNICIPAL (AS) CONSVIDAL SL.
CONSTRICCIO MUR AL CENMENTIRI
MUNICIPAL (AS)
CONSVIDAL SL. MUR CEMENTIRI
MUNICIPAL (AS) CONSVIDAL SL.
CONSTRICCIO MUR AL CENMENTIRI
MUNICIPAL (AS)

2016 71 1630 22710
2016 71 1532 21001
2016 71 1532 21001
2016 71 1650 21000

MUSICS DE CATALUNYA SCCL .ACTUACIÓ
REALITZADA PER L'ORQUESTRA ""COSTA
BRAVA"" EL DIA 19 DE JULIOL DE 2016 (CU)
MUSICS DE CATALUNYA SCCL IMPORT DE
L'ACTUACIÓ REALITZADA PER
L'ORQUESTRA "" SELVATANA"" EL DIA 20
DE JULIOL DE 2016. (CU)
SOREA SA. RETRIBUCIO FIXA 2ON
TRIMESTRE 2016 (AS)
SOREA SA. M3 FACTURATS 01/04/2016 A
30/06/2016 / M3 FACTURATS 302.230M3 /
-M3 MODIFICATS -758M3. 2N TRIMESTRE
(AS)
SOREA SA CONS ESC COMPT DE 13MM /
CONS ESC COMPT DE 15 A 20MM / CONS
ESC COMPT DE 25 A 30MM / 2N TRIMESTRE
2016 (AS)
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
D'AIGUES. SUBMINISTRAMENT AIGUA EN
ALTA l 2-TRIM-2016 (689.848 m3 X 0.3604)
(AS)
TOTAL AITERM
AITERM 2002 SL. INSTAL.LACIO AIRE
CONDICIONAT AL TEATRE (AS)
AITERM 2002 SL. INSTAL.LACIO AIRE
CONDICIONAT AL TEATRE (AS)

114.178,57 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA
AGOST 2016 (AS)
9.670,51 PERE GIRALT SAGRERA. EQUIP BRIGADA
TEMPORAL MES DE AGOST -16 (AS)
65.486,72 PERE GIRALT. SERVEIS DE MANTENIMENT
MES D'AGOST 2016 (AS)
23.333,79 ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
MES D'AGOST 2016. (AS)
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2016 72 3110 22704

TOTAL

25.380,00 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
SERVEI RECOLLIDA ANIMALS
ABANDONATS EXERCICI 2016 (MA)
826.304,74

13.3 Propostes de despesa. Aprovació. Y/2016/35. JGL 15.09.2016
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

220160011986 2016 21 1510 64002

12.705,00

220160011987 2016 21 1510 64002

12.705,00

220160011988 2016 72 1700 22714

1.358,63

220160011989 2016 72 1700 22714

2.157,90

220160011990 2016 61 3370 22612

1.659,66

220160011991 2016 81 1300 22004

2.731,58

220160011992 2016 71 1532 21000

1.179,75

220160011993 2016 71 1532 61901

7.556,21

220160011994 2016 71 1532 61901

2.000,00

220160011995 2016 71 1500 62300
TOTAL RELACIO

2.896,14
46.949,87

Text lliure
CASADEMONT ALTAMIRA RICARD. REDACCIO
PEU 4 ENTORN DEIXELLERIA (UR)
FIGUERAS I SOLE ADVOCATS. REDACCIO PEU 4
ENTORN DEIXELLERIA (UR)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS DEIXELLERIA
20.04.2016 (MA)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS DEIXELLERIA
AGOST 2016 (MA)
REGINCOS SITJA JOSEP. MATERIAL PER A
TAULA DE DJ (JO)
SAMART SA. SUBMINISTRAMENT 150 PLAQUES
GUAL NUMERADES AMB ESCUT MUNICIPAL (UR)
MAKROPLAS SL. SUBMINISTRAMENT BOSSES
INDUSTRIALS (AS)
JIMENEZ FARELO FRANCISCO.
SUBMINISTRAMENT DE PANOTS BUIXARDATS
PER MILLORES DE VIALS (AS)
PERE GIRALT SAGRERA SA. MILLORA VORERA
ENTORN ESCOLA SANT JORDI. CONSTRUCCIO 3
JARDINERES ACER CORTEN (UR)
BENITO URBAN SLU. ADQUISICIO DE 5 BANCS
MODEL GAVARRES (AS)

14. Urgents
14.1 Contractació per a la prestació del servei de personal professional de suport per a
l'Escola bressol municipal Tomanyí
Es proposa a la junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei contracte la prestació del servei de
personal professional de suport per a l’Escola bressol municipal Tomanyí, amb un pressupost
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estimat de contracte de 167.730,48 euros (corresponent a 12,73 euros per hora de servei amb un
màxim de 3.294 hores l’any, per un total de 4 anys, que corresponen a durada inicial més
possibles pròrrogues), sense IVA (tipus aplicable del 10%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 61 3432 3022604 “despeses contracte extern Tomanyí”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
Tercer.- Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al BOP i al perfil del
contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin presentat ofertes
que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
l’article 152.4 del TRLCSP (únicament en el cas que el plec de clàusules administratives
particulars hagi fet aquesta previsió), procedir a realitzar la classificació de les propostes
presentades i admeses per ordre decreixent així com a requerir documentació d’acord amb allò
que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei.

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 22 de setembre de 2016

L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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