Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 13/10/2016
Número: 41/2016
Dia: 13/10/2016
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 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 13/10/2016 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 senyor Albert Gómez i Casas excusa la seva absència.
El senyor Lluís Pujol i Mascort s’incorpora quan s’està tractant el punt número 4.1 de la sessió.
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:
La sessió ordinària de data 06 d’octubre de 2016.
2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
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2.1.1 Expedient obra major 460/06. Devolució garantia
Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest ajuntament per la
societat Unnim SGAI, SAU, donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb número
d’expedient Annex 460/06, prèvia 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.

2.1.2 Expedient llicència d'obra major 221/06. Aprovació devolució garantia.
Acords
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 15 de setembre de 2016, amb registre
d’entrada número 11193/16, pel senyor JTS, i retornar la garantia de 6.000.-€, dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número
221/06, prèvia 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.

2.2 Llicències d’obres majors
2.2.1 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 742/2003
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: ELEUTHERA SL
NIF: B36009645
Representat per DAPL
Obra: rehabilitació del Mas Can Catalanet Pol. 1 Parc. 127
Carrer: PRAGE SOBIRA Pol 001 Par. RU 00127
Nucli: LLOFRIU
Expedient: 742/2003
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 31 de desembre de 2016.
Núm Visat: --2.2.2 Llicència de pròrroga d'obra major expedient 742A1/2003
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: ELEUTHERA SL

NIF: B36009645
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Representat per DAPL
Obra: rehabilitació del belvedere de Mas Can Catalanet
Carrer: PRAGE SOBIRA Pol 001 Par. RU 00127
Nucli: LLOFRIU
Expedient: 742A1/2003
Condicions:
- Aquesta pròrroga és vàlida fin el 31 de desembre de 2016.
Núm Visat: --2.2.3 Llicència d'obres majors expedient 79/2016
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: JMCS
RTS
Representat per MOT
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat i piscina
Carrer: C SALVADOR, 2
Nucli: TAMARIU
Expedient: 79/2016
Condicions:
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d’aquest
Ajuntament, abans de l’inici de les obres.
- 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 79/2016)
- Condicionada a aportar certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a l'acabament
de la totalitat de les obres d'urbanització, d’acord amb el Projecte de millores d’urbanització del
carrer Tordera, Salvador i Dèntol (PAU a 2.6), aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
data 24 de novembre de 2015, i de la seva recepció per part de l’administració actuant, així com a
fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions d'ús
de tota l'edificació o parts d'aquesta condicionant-les a la subrogació per part de la persona
adquirent o concessionària.
- 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 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.
- Es condiciona la primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades, a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, d’acord amb l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Aquesta condició ha de constar
en les escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de
constar en la inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa
aplicable.
- 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.
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- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Núm Visat: 2016 401395
P.E.M.: 431.960 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 16.846,44 €
2.2.4 Llicència d'obres majors expedient 65/2016
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: MARC
Representat per SOD
Obra: ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres
Carrer: C MANUEL DE FALLA, 22
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 65/2016
Condicions:
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació, 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 CLOB 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.
Núm Visat: O/W.16.0865
P.E.M.: 6.471,91 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 252,40 €
2.2.5 Llicència d'obres majors expedient 112/2016
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: JPMR
Representat per FPE
Obra: Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C ILLA NEGRA, 14
Nucli: TAMARIU
Expedient: 112/2016
Condicions:
- Condicionada a no superar el nivell natural del terreny en el límit amb les parcel·les
veïnes.
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- 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 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del CLOB 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.
Núm Visat: 2016 401664
P.E.M.: 30.865,83 €
I.C.I.O. liquidat: 1.203,77 €
2.2.6 Llicència d'obres majors expedient 110/2016
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: GMRT
Representat per TQS
Obra: Reforma interior parcial d'habitatge unifamiliat aparellat
Carrer: AV BALDOMER GILI I ROIG, 61
Nucli: CALELLA
Expedient: 110/2016
Condicions:
- 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: --P.E.M.: 14.136,92 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 551,34 €

2.2.7 Llicència d'obres majors expedient 118/2016
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: NMCGN
Representat per AJC
Obra: Construcció d'una escala exterior en un habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: MONTAGUT, 18
Nucli: TAMARIU
Expedient: 118/2016
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Condicions:
- 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: --P.E.M.: 6.000.€
I.C.I.O. pendent de liquidar: 234 €
2.2.8 Llicència d'obres majors expedient 119/2016
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: ACV
Representat per MRL
Obra: Reforç volta estructural en forjat sostre planta baixa superfície de 61,30 m2
Carrer: C PROGRES, 45Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 119/2016
Condicions:
- 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.16.1836
P.E.M.: 4.904 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 191,25 €
2.2.9 Llicència d'obres majors expedient 121/2016
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: TBM
Obra: Rehabilitació parcial de teulada
Carrer: C TORRES JONAMA, 52
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 121/2016
Condicions:
- 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/P.16.0053
P.E.M.: 5.735 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 223,66 €
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2.2.10 Llicència d'obres majors expedient 609A1/2011
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: KB
Representat per JAH
Obra: Modificació projecte per construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C PIC NEULOS, 9-11
Nucli: TAMARIU
Expedient: 609A1/2011
Núm Visat: 2011 402303
2.2.11 Llicència d'obres majors expedient 275A1/2015
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: CD
Representat per JRR
Obra: Modificacio de projecte reforma i ampliació d'habitage
Carrer: C SA RONCADORA, 29
Nucli: TAMARIU
Expedient: 275A1/2015
Núm Visat: 2015400686
3. Secretaria
3.1 Associació Club Triatló Palafrugell. Alta
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, ASSOCIACIÓ CLUB TRIATLÓ
PALAFRUGELL, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
163 ASSOCIACIÓ CLUB TRIATLÓ PALAFRUGELL

3.2 Autorització JOR sacrifici bestiar oví
Acords
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Primer. Autoritzar al Sr. JOR a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per a sacrifici de
bestiar oví, i d’acord amb la normativa vigent.
Segon. El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que regenta.

4. Contractació
4.1 Proposta d’adjudicació i emissió del contracte mixt d’Instal·lació, manteniment i
subministrament d’energia per a una caldera de biomassa de l’escola Torres Jonama del
Municipi de Palafrugell a través d’una empresa o micro-empresa de serveis energètics,
assignació de la direcció d’obra, planificació i execució, i emissió de certificacions de
seguiment d’obra.
Acords:
Previ.- Ratificar l’exclusió del procediment de l’empresa Servei Instal·lacions Tècniques Empordà,
SL, atès que presenta ofertes on s’excedeixen els preus unitaris màxims, infringint el que preveu
l’article 84 del Reglament de contractes de les Administracions Públiques i l’annex 3 del Plec de
clàusules administratives, oferint un preu unitari de Manteniment preventiu superior al licitat, i
també un preu de manteniment correctiu i garantia total superior al licitat.
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa 2Dos Calor & Energia, SL amb NIF B55102883 i domicili
al c/ Bisbe Lorenzana, 49, 17002 Girona, el contracte mixt “d’instal·lació, manteniment i
subministrament d’energia per a la caldera de biomassa de l’escola Torres Jonama de municpi de
Palafrugell a través d’una empresa o micro empresa de serveis energètic”, a l'empresa 2Dos Calor
& Energia, SL pels preus que consten a la seva proposta i que es detallen a continuació, incloses
les tasques i gestions necessàries per la legalització final de la instal·lació, seguint el format “AsBuilt”, i els plecs de clàusules administratives particulars, el de prescripcions tècniques i el projecte
executiu, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 33.3230.22130 (gestió energètica) i 72170062200
(instal·lació) amb les següents prestacions del contracte:
Valor
pressupostat

Prestacions
Contracte

P1

(Base
Imposable)

Gestió Energètica –
Venda Tèrmica

Unitats

Preus (iva
exclòs) €

Preus (iva
inclòs) €

0,0260

€/kWh

5.353’92(*)

6.478’24

0

€/any

0’00

0

0

€/any

0’00

0’00

5.353’92

6.478’24

(Previsíó Anual)

P2

Manteniment
Preventiu
(Previsió Anual)

P3

Manteniment
Correctiu i garantía
total
(Previsió Anual)

P1+
P2+

Subtotal Prestacions
Energètiques
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P3

(Previsió Anual)

P4

Subministrament i
instal·lació caldera
biomassa (pagament
segons CFO)

Total
129.500’00

Instal·lació
Projectada

156.695’00

Millores revistes sobre el projecte executiu (apartat P5) :
Descripció Mesura
d’eficiència
Energètica

Estalvi
Previst

Justificació

Inversió Prevista
(iva exclòs) €

Zonificació,
impulsió a
temperatura
variable i control
integral amb telegestió

80.000 kWh
(38’8%)

Control horari de funcionament
del sistema i zonificació de
funcionament (4-5 zones)

11.000’00

Actuacions de
sensibilització als
usuaris

20.000 kWh

Edició de tríptics, 16 sessions
teòrico-formatives i instal·lació
d’un monitor informatiu del estat
de funcionament del sistema a
l’entrada de l’escola

4.000’00

(9’7%)

(*) Previsió de compra anual de 205.898 kWh/any
Acreditació de menor petjada de carboni en el desplaçament del serveis tècnics qualificats,
expressada en tones de C02, i acreditació de menor petjada de carboni en el transport,
expressada en kg de C02 per tona d’estella subministrada, amb gestió a partir de l’empresa Lignia
Biomassa Sl, amb origen al massís del Montgrí.
Segon.- Assignar als serveis tècnics de l’àrea de secretaria de l’Ajuntament la direcció facultativa
del projecte d’obra i designar-los com a unitat responsable del contracte, a qui correspondrà
supervisar l'execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions que cregui
oportunes per a assegurar l'adequat compliment del contracte,
Tercer.- Acordar la planificació de les actuacions en base al desenvolupament de les següents
dates:
-

Inici durant la primera setmana del mes de Novembre 2015

-

Posada en marxa del sistema amb by-pass incorporat i primeres proves de funcionament
durant la última setmana mes de Desembre 2015

-

Finalització Primera setmana mes de Gener 2016.

Quart.- Informar a l’empresa interessada que d’acord amb els percentatges aprovats a l’acord del
ple en data 29 de març de 2016, les certificacions de seguiment d’obra corresponents al
subministrament i instal·lació de la caldera (P4), es validaran amb la següent distribució:
Any

Percentatge Import amb IVA €

2016

48’78

76.435’82

2017

Resta

80.259’18

(import màxim)
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Total

100’00

156.695’00

(import ofert)

Seguint les següents certificacions:
-

Primera certificació. Maçoneria

-

Segona certificació. Recepció Caldera de Biomassa

-

Tercera Certificació. Posada en Marxa del sistema

L’adreça de facturació de les obligacions derivades del contracte és l’Ajuntament de Palafrugell,
edifici Can Bech, carrer Cervantes n. 16, de Palafrugell, a l’atenció de l’àrea d’Intervenció.
Cinquè. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Sisè. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document annex amb detall
de la puntuació obtinguda.
Setè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

5. Assessoria jurídica
5.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys i perjudicis
interposada pel senyor FFJ. Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel
senyor Francesc Frigola Juscafresa.

5.2 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials i físics
interposada per la senyora FT. Desestimació
Acords
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
senyora FT.
5.3 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials al
vehicle matrícula 7439-GWB, interposada pel senyor RPSRA. Desestimació.Acords
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel
senyor RPSRA, per manca de legitimació activa.
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5.4 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, per danys i perjudicis,
interposada per la senyora AMED. Desestimació.Acords
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per
la senyora AMED.

5.5 Expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física
alterada, en relació a les obres portades a terme per la societat AESIDO TAC, S.L. al carrer
Mestre Sagrera número 15-25, a Palafrugell. a) Imposició de multa coercitiva. b) Nou
requeriment.
Acords
Primer.- Imposar a la societat AESIDO TAC, S.L. una multa coercitiva de mil euros (1.000 €), per
l’incompliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el dia 11 d’agost de 2016.
Segon.- Requerir novament a la societat AESIDO TAC, S.L. perquè en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, portin 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 carrer Mestre Sagrera número 15-25, a Palafrugell, portant a
terme la retirada del rètol instal·lat a la coberta, fent-los l’advertiment que un cop transcorregut
aquest termini sense que hagin donat compliment al contingut d’aquest acord, aquests treballs els
podrà portar 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 d’una nova multa
coercitiva amb nous terminis d’execució, que es reiterarà fins aconseguir el compliment de l’ordre
de restitució.

6. Educació
6.1 Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell
per al projecte "Una oportunitat per acreditar".
Acords
Primer, aprovar el conveni col·laboració entre Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell, per al projecte “Una oportunitat per acreditar”, en el
marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària
obligatòria.
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Aquest conveni no comporta despesa pública municipal.
La durada d'aquest conveni és de l’1 de setembre de 2016 fins el 31 d’agost de 2017.

6.2 Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del
Baix Empordà (Centre Ocupacional Tramuntana) per a la realització d’activitats a l’escola
d’educació infantil municipal Tomanyí.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà a través
del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, per a la realització d'activitats a l'escola
d'educació infantil municipal Tomanyí per una durada d'un total de 10 mesos. S'iniciarà el dilluns 3
d'octubre de 2016 i s'acabarà el dilluns 30 de juny de 2017 ambdós inclosos).

7. Joventut
7.1 Rectificació acord de Junta de Govern Local del 26 de maig i punt tercer del conveni
amb AREC-Escola Galligants
Acords
Primer: rectificar el punt tercer de l’acord de Junta de Govern Local, de 26 de maig de 2016, i el
conveni de col·laboració (punt segon, apartat pactes) quedant així: “Que l’Ajuntament de
Palafrugell per a tal fi cedeix i posa a la seva disposició pel dret d’ús els locals, aules i
instal·lacions de Can Genís, situades al C. Progrés, 13 de Palafrugell, en un total de 35 hores
setmanals, els plànols i certificat de solidesa dels quals s’ajunten a aquest conveni.”

7.2 Pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà referent al Programa
de Garantia Juvenil
Acords

Primer.- Prorrogar el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de
Palafrugell per continuar amb la implementació del programa de Garantia Juvenil entre la població
jove de Palafrugell, amb vigència des del 27 de maig de 2016 fins al 26 de maig de 2017.
Segon.- Assignar la despesa de 2.000 € d'aquest conveni, a parts iguals, a les partides:
- 61.3370.22611 (Àrea de Joventut): 1.000 €
- 32.4310.22702 (IPEP): 1.000 €
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Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l'execució d'aquest acord.

7.3 Associació de Carrossaires 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: ASSOCIACIÓ DE CARROSSAIRES DE PALAFRUGELL
OBJECTE: CESSIÓ DE 3 NAUS I DESPESES ORDINÀRIES DE L’ACTIVITAT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 2.300 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 2.300 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.949,22 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 77,98%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 1 de desembre de 2016
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 61.3370.48902
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.
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6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.

8. Pla de barris
8.1 Atorgament subvenció a la comunitat de propietaris de l'edifici del carrer carrilet núm.
26 de palafrugell en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions de
rehabilitació i equipament d'elements col•lectius dels edificis d'especial interès i amb
caràcter excepcional de l'àmbit d'intervenció del pla de barris La Sauleda - carrer Ample.
Aprovació.Acords
Primer.- Aprovar l'atorgament de subvenció per import de fins a 145.978,89 euros per a la
rehabilitació de l’edifici i l’atorgament de subvenció per import de 1.754,50 euros per al pagament
de la memòria valorada, a la Comunitat de Propietaris La Sauleda portal 5, amb CIF H17275546 a
càrrec del crèdit disponible existent a l’aplicació pressupostària 20.1522.78001 i d’acord amb les
bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions.
Segon.- Ordenar el pagament en el termini d’un mes del 40% de la subvenció atorgada per a la
rehabilitació i del 100% del cost de la memòria valorada, d’acord amb els criteris de pagament de
les bases aprovades, per import de 58.391,56 euros i 1.754,50 euros respectivament, els
pagaments es realitzaran al número de compte corrent que la comunitat de propietaris ha obert a
tal efecte.
8.2 Atorgament subvenció a la comunitat de propietaris de l'edifici del carrer carrilet núm.
28 de palafrugell en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions de
rehabilitació i equipament d'elements col•lectius dels edificis d'especial interès i amb
caràcter excepcional de l'àmbit d'intervenció del pla de barris La Sauleda - carrer Ample.
Aprovació.Acords
Primer.- Aprovar l'atorgament de subvenció per import de fins a 101.882,55 euros per a la
rehabilitació de l’edifici i l’atorgament de subvenció per import de 1.754,50 euros per al pagament
de la memòria valorada, a la Comunitat de Propietaris La Sauleda portal 6, amb CIF H17275157 a
càrrec del crèdit disponible existent a l’aplicació pressupostària 20.1522.78001 i d’acord amb les
bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions.
Segon.- Ordenar el pagament en el termini d’un mes del 40% de la subvenció atorgada per a la
rehabilitació i del 100% del cost de la memòria valorada, d’acord amb els criteris de pagament de
les bases aprovades, per import de 40.753,02 euros i 1.754,50 euros respectivament, els
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pagaments es realitzaran al número de compte corrent que la comunitat de propietaris ha obert a
tal efecte.
8.3 Atorgament subvenció a la comunitat de propietaris de l'edifici del carrer Campillos
núm. 23 de Palafrugell en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions de
rehabilitació i equipament d'elements col·lectius dels edificis d'especial interès i amb
caràcter excepcional de l'àmbit d'intervenció del pla de barris la sauleda - carrer ample.
Aprovació.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l'atorgament de subvenció per import de fins a 179.625,97 euros per a la
rehabilitació de l’edifici i l’atorgament de subvenció per import de 1.754,50 euros per al pagament
de la memòria valorada, a la Comunitat de Propietaris La Sauleda portal 16, amb CIF H17280736
a càrrec del crèdit disponible existent a l’aplicació pressupostària 20.1522.78001 i d’acord amb les
bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions.
Segon.- Ordenar el pagament en el termini d’un mes del 40% de la subvenció atorgada per a la
rehabilitació i del 100% del cost de la memòria valorada, d’acord amb els criteris de pagament de
les bases aprovades, per import de 71.850,39 euros i 1.754,50 euros respectivament, els
pagaments es realitzaran al número de compte corrent que la comunitat de propietaris ha obert a
tal efecte.

9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Sol.licitud devolució d'ingressos indeguts concepte ICIO a nom del Sr. JTS
Es proposa a la Junta de Govern local:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del Senyor JTS, tal com segueix a
continuació:
Exercici

Número liquidació

2016

221/06

Concepte

Import a retornar

ICIO

3.456,72€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté el senyor
JTS amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar tal com es detalla
seguidament:
NIF

CONCEPTE

REBUT
IMPORT
COMPENSAT COMPENSAT

40499170B

Impost sobre Vehicles de

826031

TOTAL A RETORNAR

183,54€

3.273,18€
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Tracció Mecànica

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

9.1.2 EAA, 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 3501118EG1430S0165OU, objecte tributari carrer Ample, 130 Esc. 1 02 3.
Segon, donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 830561.
Tercer, generar una nova liquidació a nom del senyor EAA (núm. 877431), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

9.1.3 JMLM, 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 3511109EG1431S0004DQ, objecte tributari carrer Ramir Medir, 3 Esc. 1 01 2.
Segon. Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 844567.

9.1.4 AYEA, 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 3004126EG1430S0013MD, objecte tributari carrer Carrilet, 24 esc. 1 03 1.
Segon, donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 856334.
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Tercer, generar una nova liquidació a nom del senyor AYEA (núm. 877432), aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

9.1.5 Fundació privada Bisbe Tomàs de Lorenzana, exempció en l'Impost sobre béns
immobles de l'exercici 2016. Estimada.
Acords
Primer, aprovar l’exempció de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici
2016, en relació a la finca amb referència cadastral 2912101EG1421S0001DJ, carrer Mestre
Sagrera, 88.
Segon, donar de baixa el rebut núm. 839964, d’import 611,04 euros.

9.1.6 SK, 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 3903205EG1430S0009ZS, objecte tributari carrer Barris i Buixó, 60 Esc. 1 02 1.
Segon, aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2016 a nom del senyor SK, per un import total de 78,87 euros, corresponents al 50 % de
l’import total de la quota pagada en el rebut 843769.
Tercer, informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.

9.1.7 Aprovació exempció varis concepte IVTM per minisvalidesa. Estimació exp. 7/18
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2017 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
Número
registre

DNI

Titular

Matrícula
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11700
11714

MMM
TRH

-8148-CZF
GI-089874

Segon.- Modificar el padró corresponent.

9.1.8 GRG, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles i
compensació amb deutes pendents. Estimada.
Acords
Primer, compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal del senyor Tamarit amb la devolució
d’ingressos indeguts aprovada en la Junta de Govern Local de data 31/3/2016, d’acord amb el següent
detall:
N. liquidació

Ref. Cad.

Import

A compensar

Total

807698/2

7211309EG1471S0002EG

411,10

411,10

0

9.1.9 PMS, modificació dades i titularitats cadastrals, desestimada.
Acords
Primer, desestimar la sol·licitud presentada.
Segon, informar al senyor Martínez que fem trasllat del seu recurs a la Gerència Territorial del
Cadastre a Girona, que és l’organisme competent per resoldre’l.

9.1.10 Reclamació JFCC. Noves liquidacions aigua per fuita. Estimació.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4459761
PERÍODE
2015/04

CONSUM REAL
3.621,16

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4459761
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PERÍODE

NOVA FACTURA
A INGRESSAR

2015/04

944,08

Tercer.- Aprovar una nova liquidació deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: 4459761
PERÍODE

2016/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT

NOVA LIQUIDACIÓ

516,26

206,21

DIFERÈNCIA
A RETORNAR
310,05

Quart.- Aprovar la devolució d’ingressos que figura a l’apartat anterior per import de 310,05 euros.
Cinquè.- Aprovar la compensació entre la diferència a ingressar i la diferència a retornar que figura
als apartat anteriors, resultant un import a ingressar de 634,03 euros que s’haurà d’ingressar 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.

9.1.11 AMJ, donar de baixa rebut en concepte d'Impost sobre béns immobles de l'exercici
2016. Estimada.
Acords
Primer, estimar la sol·licitud presentada i donar de baixa el rebut núm. 846156 a nom del senyor
AMJ.
Segon, generar una nova liquidació per a l’exercici 2016 (876875) a nom del propietari correcte, la
societat Giropedra SL, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
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9.1.12 CCM, devolució del recàrrec i interessos pagats en concepte d'Impost sobre béns
immobles de l'any 2015. Desestimada.
Acords
Primer, desestimar la sol·licitud presentada perquè la liquidació sí va ser notificada.

9.1.13 Sant Roc SA, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns
immobles.Desestimada.
Acords
Primer, desestimar la sol·licitud presentada.

9.1.14 Reclamació CHG revisió Taxa per entrada de vehicles cr. Baix Llobregat
Acords
Primer.- Desestimar la petició realitzada pel senyor CHG.
9.1.15 Reclamació SBR baixa rebut escombraries estimar i aprovar nova liquidació
Acords
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 867.085 a nom de la senyora SBR corresponent a les
escombraries a l'any 2016.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de SBR, per un import de 175,44 Euros, segons el
detall següent :
ANY
2016

CONCEPTE

IMPORT

Article 12è – 3. Locals destinat a comerços de tot tipus que no es
dediquin a la venda o consum d’aliments o begudes.
3.1 Comerços al detall – Botiga de roba – 1er, 2n i 3 Trimestre de 2016
= 4punts x58,48/3Trimestres. Cr. Barris i Buixo, núm. 69 de Palafrugell

175,44

10. Comptabilitat i pressupost
10.1 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2016/40. JGL 13.10.2016
Acords
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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

220160014429 2016 71 1500 62300

220160014430 2016 11 9200 63200

Import

Text lliure

ELKSPORT DISTRIBUCION SL.
SUBMINISTRAMENT DE DOS PORTERIES
1.473,66 D’ALUMINI PER CARRER DARÓ. (AS)
TANCAMENTS MONTRAS PVC ALUMINI 2010 SL.
SUBSTITUCIO FINESTRES ALUMINI OFICINA DE
11.930,03 RECAPTACIÓ (AS)

220160014431 2016 71 1532 21000

EQUINORD SL. REPARACIO CONTENIDORS
1.779,35 SOTERRATS CARRER VILLAAMIL (AS)

220160014432 2016 71 1532 61901

PERE GIRALT SAGRERA SA. TREBALLS DE
REPAS ASFALTIC CARRER ANGEL GUIMERA
7.296,30 (AS)

220160014433 2016 81 1300 22004

BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL.
COMPRA COIXINS BERLINESOS PER VIA
1.621,40 PUBLICA (PO)

220160014434 2016 81 1330 63202

LACROIX SEÑALIZACION SA. ADQUISICO
1.606,24 SENYALS DIRECCIONALS POBLACIO (PO)

220160014435 2016 41 3300 22613

TURRO ANGUILA JORDI. COORDINACIO I GUIO
EXPOSICO COMMEMORATIVA DELS 100 ANYS
1.089,00 CASAL POPULAR. (CU)

220160014436 2016 46 3340 22604

BTM SOUND SL. INFRAESTRUCTURA TÈCNICA
CONCERTS 22È FESTIVAL DE JAZZ COSTA
8.057,39 BRAVA (CU)

220160014437 2016 21 1510 64000

MARINE DURAN JOSEP. REDACCIO
REPARCEL·LACIÓ PAU a 1.18 TORROELLA6.795,36 MESTRE SAGRERA (UR)

220160014438 2016 12 9320 22706

DURAN SANMARTI JORDI. 60 HORES
EL·LABORACIO CROQUIS CADASTRALS,
CARTOGRAFIA A SIGCA 3 I GRAVACIO SAUCE A
1.815,00 CITRIX (SG)

220160014673 2016 20 2310 63201

220160014701 2016 20 2310 63201
220160014675 2016 12 9200 62600

RIERA GUIX MARC. PROPOSTA HONORARIS
DIRECCIO OBRA DE REFORMA I AMPLIACIO
10.284,64 LOCAL SOCIAL DE LA SAULEDA (UR)
SANCHEZ GONZALEZ DE LA RUBIS ENRIC.
HONORARIS TECNIC DIRECCIO EXECUCIO
10.285,00 MATERIAL CONTROL QUALITAT I
COORDINACIÓ. SIS LOCAL SOCIAL LA SAULEDA
2.596,66 SAGE AYTOS SL PROGRAMARI FIRMADOC
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MOBILE PER SIGNATURA ELECTRONICA DE
DOCUMENTS DESDE MOBIL O TABLET (IN)

220160014692 2016 12 9200 62600
TOTAL RELACIO

PEAKWAY LIVING TECHNOLOGY. REDACCIO
DEL PLA DIRECTOR TIC DE L’AJUNTAMENT DE
9.964,35 PALAFRUGELL
76.594,38

10.2 Relació O/2016/83 JG:13/10/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/83 per un import
total de 678.096,88 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2016 71 1710 21000

43.122,14 CESPA JARDINERIA SL. MANTENIMENT I
CONSERVACIO JARDINERIA MUNICIPAL JUNY 2016
(AS)

2016 52 2310 22609

12.500,00 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDA. SERVEI
ATENCIO PSICOLOGICA ATENCIO A LA FAMILIA
SEGON TRIMESTRE 2016 (BS)

2016 71 1630 22710

114.178,57 URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA SETEMBRE
2016 (AS)

2016 71 1610 22699

508.296,17 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL A1,
DECLARACIO CANON DE L'AIGUA MES D'AGOST
2016

TOTAL RELACIÓ

678.096,88

11. Propostes urgents
11.1 Adjudicació contracte per les obres pel Projecte Reforma i Ampliació del Local Social
La Sauleda, a Palafrugell.
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment a les empreses següents, pels motius que s’han
indicat a la relació de fets d’aquest acord i que a continuació es reprodueixen:
GOMINTEC, SL per no obtenir la puntuació mínima de 20 punts, requerida a la clàusula 16.1 del
PCAP i considerar que no presentar una qualitat tècnica acceptable.
SERVEIS

D’INSTAL·LACIONS

TÈCNIQUES

EMPORDÀ,SL (SEITEC)

atès

que

l’oferta
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presentada no pot ser complerta com a conseqüència de d’inclusió de valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb allò que preveu l’article 152.4 del TRLCSP.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa RUBAU-TARRÉS, SAU el contracte per l’execució del
projecte de reforma i ampliació del Local Social La Sauleda, a Palafrugell, per mitjà de
procediment obert, pel preu de 339.755,66€ (280.789,80€ més 59.965.86€ corresponent al 21%
d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.2310.63201 d’acord amb les demés condicions
de l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Tercer. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

Votacions
Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat
dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el
propi acord.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local
del dia 20 d’octubre de 2016.
L’alcalde, Juli Fernández Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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