Acta de la Junta de Govern Local
Identificació
Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 03/11/2016
Número: 44/2016
Dia: 03/11/2016
Hora d’inici: 9.00 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 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
S’excusa:
Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 03/11/2016 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.

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 27 d’octubre de 2016.

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances
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2.1.1 Devolució garantia expedient llicència obra major 555/2014
Acords
Primer.- APROVAR la devolució de la garantia de tres mil euros (3.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor John William Maundrell, donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 555/14, 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.

3. Contractació
3.1 Adjudicació contracte d'obres per la construcció de dues pistes de pàdel a les
instal·lacions de la Piscina Municipal
Acords
Primer. Ratificar l’exclusió del procediment a les empreses que a continuació es detallen, per no
haver acreditat la solvència tècnica requerida a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives
particulars: Xavier Alsina SA, Galitec Desarrollos Tecnológicos SL, Serveis Instal·lacions
Tècniques Empordà SL, Salvador Serra SA i Argón Informàtica SA.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa Equipamientos Deportivos, SA el contracte de les obres
corresponents a la memòria valorada per a la construcció de dues pistes de pàdel a les
instal·lacions de la piscina municipal, fase 1 i 2 a Palafrugell, per mitjà de procediment obert, pel
preu 55.960,48€ (46.248,33€ més 9.712,15€ d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
62.3400.62204 de l’exercici 2016, 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.

4. Administració electrònica i ciutadana
4.1 Sol.licitud per concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona, de subvencions
per polítiques de participació ciutadana
Acords
Ratificar la Resolució de l’alcaldia número 2016/2004, de data 28 d’octubre.

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 al carrer Mestre Sagrera
número 9, a Palafrugell. a) Desistiment i arxiu llicència. b) Requeriment retirada rètol
Acords
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Primer.- Tenir per desistida a la societat Corbí Electrodomèstics, S.L. de la sol·licitud de llicència
d’obres annex número 272/2015, i en conseqüència disposar l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Requerir a la societat Corbí Electrodomèstics, 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 9 de Palafrugell, portant a terme la
retirada del rètol instal·lat a la façana, sense llicència municipal i contra planejament, fent-los
l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que hagin 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.

5.2 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 al carrer Amadeu Vives
número 46, a Llafranc. a) Declaració de desistiment. b) Requeriment inicial. c) Tràmit
d’audiència.
Acords
Primer.- Tenir per desistit al senyor IFG, en representació del senyor MH, de la sol·licitud de
llicència d’obres menors expedient 473A2/2014, per a la reforma de l’accés a un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina, a la finca situada al carrer Amadeu Vives número 46, a Llafranc.
Segon.- Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que el
senyor MH ha portat a terme, sense la corresponent llicència municipal, a la finca situada al carrer
Amadeu Vives número 46, a Llafranc.
Tercer.- Nomenar instructor d’aquest expedient al senyor Jordi Font Bel, arquitecte municipal, i
secretari al senyor Albert Pareras Agustí, funcionari d’administració general, als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament.
Quart.- Requerir inicialment al senyor MH perquè en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, s’ajusti a la legalitat portant a terme la
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat en relació a les obres consistents
en la reforma de l’accés i obres de construcció al pati, realitzades a la finca situada al carrer
Amadeu Vives número 46, a Llafranc, sense disposar del corresponent títol habilitant i contra
planejament, fent-li l’advertiment de què en cas contrari ho 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 prèvia de multes coercitives de manera reiterada per nous
terminis, fins aconseguir el compliment de l’ordre de restauració.
Cinquè.- Obrir un període d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la data de
recepció del trasllat d’aquest acord, perquè els implicats puguin formular totes les al·legacions i
presentar tots els documents que creguin convenients per a la defensa dels seus interessos.
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6. Educació
6.1 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut la Bisbal per a la realització de
pràctiques de formació per part d’una alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil, a l’escola bressol municipal Tomanyí.
Segon.- Acceptar l’alumna proposada, SJA, per a la realització de les pràctiques del Cicle
Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil, del 2 de novembre al 30 de desembre de 2016,
ambdós inclosos, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h., a l’escola bressol municipal
Tomanyí.

7. Ipep
7.1 Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a
Catalunya (JENP2016), convocatòria de l’ordre TSF/1911/2016
Acords
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil
expedient 2016/JENP/SPOO/0224, per a la contractació de 10 joves titulats en pràctiques.
Segon.- Establir el compromís de garantir l’execució tècnica del projecte amb la direcció tècnica
adecuada, a iniciar abans del 15 de novembre de 2016 i data màxima de finalització 15 de maig
de 2017.

8. Joventut
8.1 Subvenció a l'Associació Pi Verd per la realització de les activitats de l'entitat
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 Veïns Pi Verd
Objecte: Realització de les activitats anuals de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.114€
Subvenció concedida: 1.114 €
Import a justificar: 6.400 €
Percentatge de finançament: 17,40%
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
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Aplicació pressupostària: 31.9240.48904
Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:
A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el
cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.

8.2 Subvenció a l’Associació de Veïns Vilaseca Bruguerol per a la realització de les
activitats de l'entitat
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 Veïns Vilaseca Bruguerol
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Objecte: Realització de les activitats de l’entitat
Subvenció sol·licitada: 1.053,05 €
Subvenció concedida: 1.053,05€
Import a justificar: 1.053,05 €
Percentatge de finançament: 100 %
Termini de justificació: 31 de desembre de 2016
Aplicació pressupostària: 31.9240.48913
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
B) respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap
cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor
normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la
realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del
beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de
comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el
model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:
8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
9. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb
identificació de l'import i la seva procedència.
10.La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents
originals que acreditin aquestes despeses.
11.Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats
d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
seguretat social (tc1 i tc2)
12.Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel
qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
13.Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
14.En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi
constar el percentatge imputat.
Quart. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el
moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000 euros, ordenar la seva
publicació al BOP de girona.
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9. Gestió tributària
9.1 Reclamacions
9.1.1 Aprovació i compensació d'ingressos indeguts IVTM a nom Sr. EGV
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EGV, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2016

Rebut
815617

Matrícula
GI-5772-BN

Concepte
IVTM

Total a retornar
15,48€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté el senyor
EGV ( Número rebut 858520) amb la recaptació municipal.

9.1.2 Aprovació ajut en concepte de la Taxa LLar infants a nom Sra. LG
Acords
Primer.- Compensar l’ajut econòmic d’import 486,50€ amb els deutes en concepte de la Taxa Llar
d’Infants a nom de la senyora LG, d’acord amb el següent detall:
Núm.
rebut
877725
875496
877249

Exercici

Concepte

Import

Matrícula Curs 2016-2017
Mensualitat setembre 2016
Mensualitat octubre 2016
Total ...................

Taxa Llar Infants
Taxa Llar Infants
Taxa Llar Infants

171,30€
157,60€
157,60€
486,50€

9.1.3 Aprovació d'ingressos indeguts IVTM a nom Sr. BEAO. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor BEAO, tal com segueix a
continuació:
Exercici

Número rebut Concepte

2016

810706

IVTM

Matrícula
GI-1419-BM

Import
principal
68,83€

Recàrrec
6,89€

Total a
retornar
75,72€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
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9.1.4 Aprovació d'ingressos indeguts IVTM a nom Sr. SGG. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor SGG, tal com segueix a
continuació :
Exercici
2016

Número
autoliquidació
MT16-342742

Concepte

Matrícula

IVTM

-8003-JSX

Import a
retornar
70,15€

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

9.1.5 Aprovació exempció IVTM varis per minusvalidesa. Exp.8/2016
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
12433
12389

DNI

Titular

Matrícula

MRT
CVA

GI-2911-BT
GI-0412-BJ

Segon.- Modificar el padró corresponent.

10. Comptabilitat i pressupost
10.1 Propostes de despesa. Aprovació. Y/2016/43. JGL 03.11.2016
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

220160015808 2016 71 1500 62300
220160015809 2016 71 1532 21000

Import

Text lliure
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES BAIX
EMPORDA SL. CONSTRUCCIO I
INSTAL·LACIÓ BARANA AL CARRER
1.058,75 MIRAMAR (AS)
2.280,85 MOSAICOS PLANAS SA.
SUBMINISTRAMENT DE TERRAZO DE 36
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220160015811 2016 71 1650 61900

1.788,22

220160015812 2016 33 3230 21200

1.285,92

220160015814 2016 11 9200 22707

1.200,00

220160015815 2016 46 3340 22604

1.287,00

220160015816 2016 46 3340 22614

2.420,00

220160015817 2016 52 2312 22606

1.090,00

220160015818 2016 52 2310 48000
TOTAL RELACIO

3.079,82
15.490,56

PASTILLES PER REPARACIONS A LA VIA
PUBLICA (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
REPOSICIO DE LINIES D' ENLLUMENAT AL
CARRER DE LA LLUM PER ROBATORI (AS)
APLICACIONS ECO ENERGETIQUES SL.
REPARAR I SUBSTITUIR VALVULA
MESCLADORA TERMOSTATICA CALDERA
LLAR INFANTS TOMANYI (AS)
MATAS BALAGUER JOSEP. ACCIO
FORMATIVA PERSONAL AJUNTAMENT
NOVA LLEI REGIM JURIDIC I
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (SG)
NOVARA HOTELS SL. MARIDATGE JAZZ I
ROUGE 22È FESTIVAL DE JAZ COSTA
BRAVA (CU)
COBOSMIKA COMPANY SL.
REPRESENTACIO ESPECTACLE DE DANSA
NMNW NEITHER MAN NOR WOMAN DIA
4.11.2016 AL TMP (CU)
NOVARA HOTELS SL. CELEBRACIO DIA
INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN (BS)
RESIDENCIA VILAMONTGRI SL. ESTADA AL
CENTRE SR. EMILI RODRIGUEZ
NOGUEROL-SRA NELIDA OFELIA DIAZ DEL
8 AL 31.07.2016 (BS)

10.2 Relació O/2016/90 JG:03/11/2016 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2016/90 per
un import total de 29.965,14 euros.
Aplicació

Import

2016 61 3370 22200

7.558,69
738,41

2016 52 2310 22200

366,76

2016 44 3321 22200

228,09

2016 41 3300 22200

329,17

2016 33 3200 22200

517,59

2016 33 3200 22200

162,27

2016 31 9240 22200

61,64

Text lliure

TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
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2016 12 9320 22200

96,82

2016 11 9200 22200

269,60

2016 11 9200 22200

3.631,63

2016 81 1300 22200

954,17

2016 34 3230 22200

202,54

2016 32 3120 22615

11.532,52

2016 81 1300 22713

10.873,93

TOTAL RELACIÓ

TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURACIO
CONCERTADA FIXA REGULARTZACIO ANY 2015
CREU ROJA. AMPLIACIO SERVEIS VIGILANCIA I
SOCORRISME PLATGES PER ACORD JUNTA GOVERN
LOCAL 8 SETEMBRE 2016 (IP)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE GRUA
SETEMBRE 2016 (PO)

29.965,14

11. Assumptes urgents
11.1 Secretaria
11.1.1 Conveni de pràctiques amb l'INS Baix Empordà
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Baix Empordà, per a la formació
pràctica en Centres de Treball; per tal que per tal que EGD, alumne de Gestió administrativa
orientat a l’àmbit jurídic, pugui realitzar 100 hores de pràctiques a l’Àrea de Secretaria de
l’Ajuntament de Palafrugell a partir del dia 7 de novembre de 2016 i fins el dia 10 de març de 2017
Segon.- Facultar el senyor alcalde per tal de formalitzar el conveni.

11.2 Contractació
11.2.1 Resolució recurs de reposició interposat per Aglomerats Girona SA
Acords
Desestimar el recurs de reposició interposat per AGLOMERATS GIRONA, SA, per considerar
ajustada a dret la puntuació atorgada de 0,5 punts, en el subcriteri e) de la memòria constructiva,
en sotmès a judici de valor, en base a la motivació i fonaments exposat en l’acta d’obertura del
sobre 3 i a l’informe tècnic de 28 d’octubre de 2016.

11.3 Comptabilitat i pressupost
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11.3.1 Proposta afectació ingressos patrimonials realitzats a inversions previstes a finançar
amb aquests recursos
Acords
Primer.- Anul·lar la retenció de crèdit per venda de patrimoni no inclòs al PPSH que consta a les
següents aplicacions:

Codi

Aplicació

21.1500.61909 Inversions camins de ronda

21,1500,68201 Obra coberta finca c/Ample

Venda de Patrimoni no
inclòs al PPSH
parcel·la sobrera via
pública c/Illa Blanca
parcel·la sobrera via
pública c/Illa Blanca
venda parcel·la sobrera
c/Roella
venda parcel·la sobrera
c/Roella
Total

Import
3.986,44
1.577,62
1.993,22
1.993,22
9.550,50

Segon.- Anul·lar la retenció de crèdit per venda de patrimoni inclòs al PPSH que consta a les
següents aplicacions:

Codi

Aplicació

21,1500,61901 Obres carrer Quatre cases
21,1500,68201 Obra coberta finca c/Ample
21,1600,61908 Sanejament Tamariu

Venda de Patrimoni
inclòs al PPSH
venda
de
parcel·la
sector circumval·lació
venda
de
parcel·la
sector circumval·lació
venda
de
parcel·la
sector circumval·lació

Total

Import
140.000,00
40.000,00
30.000,00
210.000,00

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció pels seus efectes oportuns.

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 10 de novembre de 2016.

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