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Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 05/10/2017 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 del 28 de setembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres

2.1 Devolució de fiances

2.1.1 Expedient llicència d'obra major 30/2016. Devolució garantia.- Aprovació.Acords
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de sis mil euros (6.000.- €) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor DSA, donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb
expedient número 30/2016, 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.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor DSA, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 Expedient obra major 34/2017. Devolució garantia.- Aprovació.Acords
Primer. - Estimar la sol·licitud presentada en data 10 d’agost de 2017, amb registre d’entrada
número 8754, per la senyora EIC, i retornar la garantia de mil euros (1.000.-€), dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obra major amb expedient
número 34/2017, 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.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora EIC, i a l’àrea de tresoreria d’aquest Ajuntament.

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro, a Palafrugell. Aprovació
inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro, a
Palafrugell, amb un pressupost d’execució per contracte de 900.000,00 euros, amb el 21% d’IVA
inclòs.
Segon.- Sol·licitar informe previ a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments- Regió d’emergències de Girona.
Tercer- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Quart.- Notificar aquest acord d’aprovació al tècnic redactor del projecte i al coordinador d’àmbit
del servei a les persones.
3.2 Projecte per a la substitució de les xarxes de pluvials i residuals al c. Rascassa, a
Llafranc (fase 1 i 2). Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la substitució de les xarxes de pluvials i residuals al
c. Rascassa, a Llafranc (fase 1 i 2), redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea

d’Urbanisme, amb un pressupost d’execució per contracte de 29.859,63 euros, amb el 21% d’IVA
inclòs per a la primera fase i un pressupost d’execució per contracte de 37.149,06 euros, amb el
21% d’IVA inclòs per a la segona fase.
Segon- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació inicial als veïns afectats.
3.3 Projecte per a la construcció de la xarxa de sanejament al passeig del Mar, a Tamariu.
Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la construcció de la xarxa de sanejament al passeig
del Mar, a Tamariu, amb un pressupost d’execució per contracte de 149.961,23 euros, amb el
21% d’IVA inclòs.
Segon.- Sol·licitar informe a l’Àrea de Serveis Municipals.
Tercer.- Sol·licitar autorització al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Servicio provincial de
Costas de Girona.
Quart.- Abans de l’aprovació definitiva del projecte caldrà tenir en consideració els punts detallats
a l’informe emès pels tècnics municipals de data 2 d’octubre de 2017, transcrits en aquest mateix
acord i a les que es puguin derivar del tràmit d’informació pública d’aquest projecte.
Cinquè- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Sisè.- Notificar aquest acord d’aprovació al tècnic redactor del projecte, a l’Àrea de Serveis
Municipals i als veïns afectats per aquest projecte.
3.4 Projecte de millora de la cruïlla del c. Metal·lúrgia a la zona industrial, a Palafrugell.
Aprovació inicial.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de millora de la cruïlla del c. Metal·lúrgia a la zona
industrial, a Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i Obres de l’Àrea d’Urbanisme, amb un
pressupost d’execució per contracte de 249.863,23 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un període
d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació inicial als veïns afectats.
3.5 Pla de seguretat i salut per a les obres d’urbanització del sector del Pla de millora
urbana PMU-3.1 Riera de Llafranc II, a Llafranc

Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’urbanització del sector del Pla de
millora urbana PMU-3.1 Riera de Llafranc II, a Llafranc.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Seitec S.L.
3.6 Pla de seguretat i salut per a les obres d’ampliació d’un tram de vorera del carrer Torres
Jonama, a Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’ampliació d’un tram de vorera del
carrer Torres Jonama, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

4. Secretaria
4.1 Associació ACAPS-GIRONA. Alta
Acords
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, “Associació ACAPS Girona”, que està sota
la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
174 Associació ACAPS Girona
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
4.2 Convocatòria de subvencions pels alumnes d'ensenyaments musicals en centres del
municipi de Palafrugell pel curs 2017-2018
Acords
Primer. - Aprovar la convocatòria de subvencions pels alumnes d’ensenyaments musicals en
centres del municipi de Palafrugell pel curs 2017-2018.
Segon. - Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de conformitat amb
l’article 4 de les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions
municipals:
a) Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions pels alumnes d’ensenyaments
musicals en centres del municipi de Palafrugell pel curs 2017-2018.
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les següents persones:

- Infants i joves, les edats dels quals estiguin incloses entre els 7 i 18 anys, des de Iniciació a la
Música IV, i quatre cursos de grau elemental i sis de grau professional, d’acord amb el pla
d’estudis vigent.
- Alumnat comprès en altres franges d’edat sempre que compleixin el requisit de cursar els
estudis complerts, és a dir, com a mínim llenguatge musical, instrument i cant coral i conjunt
instrumental quan correspongui.
Els beneficiaris s’hauran d’haver matriculat en centres d’ensenyament musical degudament
autoritzats i inscrits al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estiguin
ubicats al municipi de Palafrugell.
S’entén per ubicats al municipi aquells que efectivament imparteixin les classes dins el terme
municipal.
c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel motiu que el nombre de
persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats subvencionades són
homogènies en relació a les seves característiques.
En conseqüència, els imports de les subvencions seran els següent:
Concepte
0.-Programa bàsic

Import subvenció anual per alumne/a
No es subvenciona

0. ) Iniciació 1, 2 i 3
0.a) Iniciació 4
0.b) Instrument 1/2 hora.
0.c) Cant coral
0,d) Grup instrumental
1,-Programa elemental

90,00
63,00
18,00
45,00
90,00

1.a) Llenguatge musical
1,b) Instrument 3/4 hora.
1,c) Instrument 1 hora.
1.d) Cant coral
1.e) Grup instrumental
2.-Programa professional

117,00
189,00
18,00
45,00

2.a) Llenguatge musical /
harmonia.
90,00
2.b) Instrument 1 hora.
189,00
2.c) Cant coral
18,00
2.d) Grup instrumental
45,00
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33
3200 48907.
L’import màxim de les subvencions a atorgar no podrà superar el límit de l’aplicació pressupostària
habilitada a l’efecte en el pressupost municipal, que s’estipula pel curs 2017-2018 en 40.000
euros.
e) Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les quotes mensuals corresponents al servei que presti el
centre d’ensenyament.
A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat si s’ha abonat efectivament l’import
que correspon a aquest concepte.
En cas que l’alumne no finalitzi el curs escolar, el total de la subvenció es reduirà
proporcionalment als mesos no realitzats.
f) Termini de presentació de sol.licituds
Les subvencions es podran sol·licitar al centre d’ensenyament con es matriculi l’alumne durant el
període de matriculació corresponent.
g) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l’article 5 de les bases generals, caldrà presentar els
següents:
Còpia del document de matricula al centre, en el qual constaran les dades personals i el
curs i programes matriculats.
h) Justificació
Per a justificar les subvencions serà suficient l’acreditació per part del centre d’ensenyament, que
l’alumne ha assistit al curs al qual estava matriculat i que l’import de la subvenció s’ha deduït de
les quotes mensuals proporcionalment als mesos que duri el curs en qüestió.
i) Percentatge subvencionable respecte el cost total
Les subvencions cobriran com a màxim el 50% dels cost anual total del curs que es tracti.
j) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació.
k) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 3 mesos des de la fi
del termini de presentació d’instàncies.
l) Pagament de la subvenció
El pagament es farà directament al centre d’ensenyament a on estigui realitzant la formació
l’alumne, el qual actuarà com a entitat col·laboradora i es compensaran directament amb l’import
de les quotes del centre d’ensenyament per part de l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona, al tauler d’anuncis
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

5. Contractació
5.1 Acord definitiu revocació concessió de domini públic de l'espai destinat a centre de
restauració a l'oficina de Turisme
Acords
Primer. Donar per extingida la concessió de domini públic de l’espai destinat a un centre de
restauració a l’oficina de turisme situada a Pineda Geli, titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell

atorgada a la mercantil CONSERVES NATURAL MAR SL, amb CIF B55197628, per incompliment
molt greu de les condicions essencial i obligacions fixades a la clàusula 8, 9 i l’oferta presentada
per la prestació dels serveis de la concessió, d’acord amb allò que estableix la clàusula 20 del
plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Incautar la garantia dipositada en data 25/04/2014 amb número d’operació
320140005153 per import de 1.000€.
Tercer. 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.

5.2 Resolució anticipada del contracte de concessió adm, per la gestió del servei
d'aparcaments municipals: Casal Popular, Chopitea de Calella i aparcament soterrani dels
carrers T.Jonama, Nou i Girona
Acords
Primer.- Aprovar inicialment la resolució anticipada del contracte de concessió administrativa per a
la gestió del servei dels aparcaments municipals del Casal Popular de Palafrugell, carrer Chopitea
de Calella i l’aparcament soterrani dels carrers Torres Jonama, Nou i Girona, per incompliment
culpable del concessionari motivat per:
1) L’incompliment de les obligacions essencials de facilitar informació amb caràcter setmanal i
anual, establertes a la clàusula 26.d) del plec de clàusules administratives particulars.
2) La realització d’actuacions que impedeixen a l’administració exercir les potestats de control
econòmic sobre l’explotació del servei, per no facilitar la informació exigida per l’auditor als efectes
de realitzar la revisió econòmica limitada del compte d’explotació de l’any 2015, d’acord amb
l’article 214 i) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari i atorgar-li un termini d’audiència de 5 dies per tal
que formuli les al·legacions que consideri oportunes.
Tercer.- En cas que no es formulin al·legacions, es donarà per definitiu aquest acord, incautant la
garantia definitiva per import de 4.116,43 euros i ordenant la reversió del béns de la concessió a
l’Ajuntament.
Quart.- Designar a la cap de l’Àrea de Serveis com a interventora tècnica del servei als efectes de
garantir la reversió dels béns afectes a la concessió.
Cinquè.- Requerir al concessionari que remeti la llista actualitzada de béns i instal·lacions afectes
a la concessió, així com una llista dels usuaris del servei d’aparcament que tenen caràcter
permanent ( places que no són de rotació), indicant les seves dades de contacte i domiciliacions
bancàries.
Sisè.- Liquidar l’import de 1.815,00 euros a Aparcaments Costa Brava SL en concepte de la
despesa efectuada per l’Ajuntament per l’execució de la revisió econòmica limitada a través de
l’auditor designat a l’efecte.

6. Cultura
6.1 Contracte artístic amb Bitó Produccions SL per als dos espectacles del Festival
Temporada Alta 2017 al Teatre Municipal de Palafrugell
Acords

Primer.- Contractar l’empresa Bitó Produccions SL, amb domicili a Pati del Teatre, 2, 17190 – Salt
i amb CIF B17310947, per a l’exhibició al Teatre Municipal de Palafrugell dels següents
espectacles en el marc del Festival Temporada Alta 2017:
La autora de las meninas, el dimecres 11 d’octubre a les 20.30h al Teatre Municipal de
Palafrugell i
Un tret al cap, el dissabte 25 de novembre a les 20.30h al Teatre Municipal de
Palafrugell
pel preu de 12.100 € (IVA inclòs) més la quantitat variable que s’obtingui per la gestió i venda
d’entrades dels dos espectacles. Amb càrrec a la partida 46.3330.22614 Despeses Programació
Teatre.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
7. Educació
7.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del
Baix Empordà (Centre Ocupacional Tramuntana) per a la realització d'activitas a l'EEI
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 de10 mesos. S'iniciarà el
dilluns 2 d'octubre de 2017 i s'acabarà el divendres 29 de juny de 2018 ambdós inclosos).
Segon.- Facultar a l'alcalde/regidor delegat d'Educació per tal de formalitzar el conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació del conveni a la seu
electrònica/BOP de Girona (si escau), una vegada s'hagi formalitzat.

8. Gestió tributària
8.1 Reclamació RM aprovar devolució d'ingressos indeguts per baixa ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor RMG
, per import de
251,04 €--- en concepte d’IVTM i segons el detall següent:
--- ---- -

Any

Rebut

Concepte

2016
2017

820.843 9801BMM
892.844 9801BMM
Total...........................................

Cognoms i Nom
Muñoz Gutierrez, Raul
Muñoz Gutierrez, Raul
:

I m p o r t Recàrrec T o t a l
Principal
Pagat
79,69
3,99
83,68
159,39
7,97
167,36
239,08
11,96
251,04

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per
l’interessat.

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la recaptació i
tresoreria municipals.
8.2 Reclamació RD aprovar devolució d''ingressos indeguts recàrrec d' IBI
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor RDDM,
, per import de----------49,06€------ en concepte d’ingrés indegut
recàrrec rebut d’IBI núm. 908.821.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari de l'interessat.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la recaptació i a la tresoreria municipal, pesl
efectes oportuns.

8.3 Reclamació EM aprovar devolució d'ingressos indeguts per baixa ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor EMB, per un import de
---------15,49 €--- en concepte d’IVTM, del rebut núm. 891.878 corresponent a l’any 2017.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per
l’interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la recaptació i
tresoreria municipals.
8.4 Reclamació CI aprovar devolució d'ingressos indeguts ivtm
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora CIR, per un import
de-----------330,76€------ en concepte d’IVTM devolucions d’AEAT.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior, en el compte bancari facilitat per la
interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la recaptació i a la tresoreria municipal, pels
efectes oportuns.

8.5 Reclamació RJ aprovar devolució d'ingressos indeguts gual i aprovar nova liquidació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora RJS, per un import de
100,80, en concepte de taxa per entrada de vehicle pels rebuts 723.322, 788.643, 858.933 i
938.912, respectivament.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor Ristol Perxes, Albert, segons el detall
següent:
Any
Adreça
Cognoms i Nom
Import

2014

Tarongeta, 71 Esc 1 00 2

ARP

25,20

2015

Tarongeta, 71 Esc 1 00 2

ARP

25,20

2016

Tarongeta, 71 Esc 1 00 2

ARP

25,20

2017

Tarongeta, 71 Esc 1 00 2

ARP

25,20

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en el compte bancari de la interessada i
a l’efecte caldrà que informi del mateix a l’Ajuntament.
Quart.- Modificar el padró corresponent i notificar l’acord als interessats, a l’Àrea de Recaptació i
Tresoreria pels efectes oportuns.
8.6 Aprovació exempció IVTM a nom Sr. IM per discapacitat.
Acords
Primer. - Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -8093-DHM, a nom del senyor IM amb efectes de l’any 2018 i
posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

8.7 Aprovació exempció IVTM varis per discapacitat. Exp. 11/17
Acords
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica amb
efectes de l’any 2018 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
N ú m e r o DNI/NIE
registre
10395
10641

Titular

Matrícula

FCR
LSM

-1691-HDP
-2394-KBH

Segon.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’intervenció i tresoreria.
8.8 Aprovació d'ingressos indeguts a nom Sra. FCG concpete Taxa Cementiri. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom senyora FCG , tal com es detalla a
continuació:
Núm. rebut
931033

Exercici
2017

Concepte
Taxa Manteniment Cementiri

Import
9,50€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada, i a l’efecte serà necessari que informi a l’Ajuntament del mateix.

Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de tresoreria i
Intervenció.

9. Comptabilitat i pressupost
9.1 Relació O/2017/86 JG:05/10/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/86
(reconeixement) d’import total 355.695,44 euros.
Aplicació
2017 81 1330 20600
2017 81 1330 22713
2017 33 3200 22601
2017 34 3230 22001
2017 72 1621 22712
2017 72 1700 22714
2017 72 1700 22714
2017 32 3120 22615
2017 81 1330 20600
2017 52 2310 22609
2017 33 3200 61900

TOTAL

Import
12.285,00

Text lliure
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. RADAR FIX
LLOFRIU JULIOL 2017 (PO)
10.873,93 ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI DE
GRUA AGOST 2017 (PO)
6.133,88 SUARA SERVEIS SCCL. SERVEIS DINAMITZACIO
UEC AGOST 2017 (ED)
16.461,50 SUARA SERVEI SCCL. SERVEI ESCOLA BRESSOL
ELS BELLUGUETS AGOST 2017 (ED)
131.627,90 URBASER SA. SERVEI RECOLLIDA RESIDUS
AGOST 2017 (MA)
97.315,12 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESTA. FRACCIO REBUIG AGOST 2017 (MA)
14.620,89 CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS DE SOLIUS.
FORM. FRACCIO ORGANICA AGOT 2017 (MA)
38.855,59 CREU ROJA. 3R PAGAMENT MES DE SETEMBRE
DEL SERVEI DE PREVENCIO,VIGILANCIA,
PLATGES (IP)
7.358,00 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. SISTEMA
RADAR FIX A LLOFRIU AGOST 2017 (PO)
12.500,00 CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. CONVENI
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA. SEGON
TRIMESTRE 2017 . JG:22/12/2016 (BS)
7.663,63 TANCAMENTS MONTRAS PVC ALUMINI 2010 SL.
SUBSTITUCIO FUSTERIA ALUMINI DETERIORADA
ESCOLA TORRES JONAMA (AS)
355.695,44

9.2 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/40. JGL 05.10.2017
Acords:
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les
condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:
N. Operació

Aplicació

220170014210 2017 72 1621 63300

Import

Text lliure
FITOR FORESTAL SL. SUBMINISTRAMENT I
22.453,42 MUNTATGE D'AMAGACONTENIDORS (MA)
SARFA SL. DESPLAÇAMENT
PALAFRUGELL-ARRONIZ-PALAFRUGELL DEL 1 AL 3

220170014211 2017 10 9120 22605
220170014212 2017 11 9200 21600

220170014213 2017 72 1700 22714
2201700014214 2017 52 2310 22704
TOTAL RELACIO

2.215,00 DE SETEMBRE 2017 (JO)
MECA CENTRE SL. MANTENIMENT ANUAL
4.880,00 INFORMATICA DE LA BIBLIOTECA I EDUCACIO (IN)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS AL JULIOL A LA
1.930,34 DEIXELLERIA (IN)
CREU ROJA SERVEIS CATERING JULIOL A
3.782,00 DESEMBRE 2017
35.260,76

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 11 d’octubre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

