Acta de la Junta de Govern Local
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Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
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Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu
Regidor Senyor F. Xavier Jonama Casellas
Regidora Senyora Mònica Tauste Vivo
Regidor Senyor Albert Gómez Casas
Regidor Senyor Lluís Ros Colls
Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs
Regidora Senyora Marta Baserba Muñoz
Regidor convidat Senyor Pau Lladó Rebull
Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí
Regidor convidat Senyor Albert Tané Padrós
Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa
Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola
Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 24/08/2017 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 de 17 d’agost de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Devolució de fiances

2.1.1 Expedient 567/15. Devolució garantia.- Aprovació.Acords

Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de deu mil euros (10.000.-€) dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor AGP, donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 567/15, 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 a la senyora CEG, en representació del senyor AGP, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.
2.2 Llicències d’ obres majors
2.2.1 Llicència d'obres majors expedient 68/2017
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: LA BOULANGERIE DE LA COSTA BRAVA SL
NIF: B55292361
Representat per DUPLEXTIL SL
NIF: B17768813
Obra: reforma interior i façana de l'establiment destinat a fleca amb obrador i Bar-Cafeteria
Carrer: C METAL.LURGIA, 2
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 68/2017
Condicions:
- Aquesta llicència únicamente autoritza les obres, pel què caldrà sol·licitar i obtener autorització
de l’activitat.
Tècnic director de l’obra: ABV – enginyera industrial
Núm Visat: G-87157
P.E.M.: 76.121,44 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 2.968,73 €

3. Urbanisme - planejament i gestió
3.1 Pla de seguretat i salut per a les obres de substitució de la canonada d’aigua de ferro i
l’adaptació de dos guals de vianants al carrer Bruc nord, a Palafrugell
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de substitució de la canonada d’aigua
de ferro i l’adaptació de dos guals de vianants al carrer Bruc nord, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

3.2 Pla de seguretat i salut per a les obres d’ampliació del pavelló d’hoquei a Palafrugell,
fase 2.
Acords
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’ampliació del pavelló d’hoquei a
Palafrugell, fase 2.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Construo Construccions Generals SL.

3.3 Memòria valorada per a la substitució de la canonada de transport d’aigua situada en el
tram del c. Sant Sebastià, comprès entre el c. de la Lluna i el c. General Castaños, a
Palafrugell
Acords
Aprovar aquesta memòria valorada per a la substitució de la canonada de transport d’aigua
situada en el tram del c. Sant Sebastià, comprès entre el c. de la Lluna i el c. General Castaños, a
Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte, amb el 21% d’IVA inclòs, de
36.223,81 euros.

4. Serveis municipals
4.1 Ocupació de la via pública quatrianual HOTEL MEDITERRANI - canvi de titular
Acords
Primer. Modificar el titular de l’ocupació de la via pública, corresponent a l’establiment HOTEL
MEDITERRANI, a favor de :
CONTRIBUENT:HOTMED 34 S.L.
DNI/NIF:B-55260343
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ:FRANCESC ESTRABAU, 40 – 17210 CALELLA
Segon. Mantenir les mateixes condicions atorgades a l’autorització corresponent a la Junta de
Govern Local en sessió del 31 de març de 2015.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
4.2 Ocupació de la via pública anual STUDIO17 - liquidació
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2017, a favor de :
CONTRIBUENT: ASF
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: BOFILL I CODINA, 17 – 17210 CALELLA
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

REC

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Expositors verticals

2 ml.

20,20 €

10 %

44,44 €

El total d’aquest import (44,44 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050- 26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:

a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els 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.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

4.3 Ocupació de la via pública anual L'ENXANETA - liquidació
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública, per a l’any 2017, a favor de :
CONTRIBUENT: GELATS ENXANETA S.L.
DNI/NIF: B-17991274
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: CHOPITEA, 1 – 17210 CALELLA
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

REC

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Màquina recreativa infantil

1 ut.

171,20 €

10 %

188,32 €

El total d’aquest import (188,32 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050- 26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
c) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
d) Els notificats entre els 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.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
4.4 Ocupació de la via pública anual GRETEL CAN MARIO - liquidació
Acords

Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un congelador per a l’any
2017, a favor de :
CONTRIBUENT: MTCDB
SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: PLAÇA CAN MARIO, LOCAL 4B – 17200 PALAFRUGELL
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

Taxa OVP

CATEG. TEMP.

Segona

Anual

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TIPUS

SUP.

TARIFA

Terrassa descoberta 6 m2

27,90
€

REC
10 %

TOTAL
184,14 €

Congelador

1 ut.

269,1
0€

10
%

296,01
€

Rètol informatiu

2 ut.

18,00
€

10
%

39,60 €

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Anual

21,93 €

6 m2

COEF.(5)
2

TOTAL
43,86 €

El total d’aquest import (563,61 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament
de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9
a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
ES31-2100-0050- 26-0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
e) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
f)

Els notificats entre els 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.

Tercer. Requerir a l’establiment perquè s’ajusti a la superfície autoritzada segons la Junta
de Govern Local en sessió del 3 març de 2015 i procedeixi a retirar els 2 rètols i els 6 m2 de
terrassa descoberta de sobreocupació en un termini màxim de 48 hores des de la rebuda
de la present notificació, advertint que en cas d’incompliment, s’incoaran els procediments
sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat
amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
4.5 Ocupació de la via pública anual CALAU, les Voltes 8
Acords
Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per a l’any 2017, a favor de:
CONTRIBUENT: RECADISA 12 S.L.
DNI/NIF.:B-55127385

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:LES VOLTES, 8 – 17210 CALELLA
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE

CATEG.

Taxa OVP

Especial

TEMP.

SUP.

TARIFA

REC *

Anual Terrassa amb estructura de 16 m2
tancament i cobriment

77,70 €

5%

1.305,36 €

COEF.(5)

TOTAL

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TIPUS

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Anual

21,93 €

16 m2

4

TOTAL

87,72 €

El total d’aquest import (1.393,08 €) l’haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al
número de compte ES31- 2100-0050-26- 0200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
g) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
h) Els notificats entre els 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.
Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas
d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici
d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
4.6 Ocupació de la via pública CALAU Les Voltes, 2 - denegació per llicència d'activitats
Acords
Primer. Denegar al senyor Andreu Sabrià Mató l’ocupació de la via pública amb una terrassa
descoberta atès l’ordre de cessament de l’activitat.
Segon. Atorgar un termini de 10 dies per tal que pugui formular les al·legacions i aportar els
documents que consideri oportuns en defensa dels seus drets i interessos, advertint que
transcorregut aquest termini sense presentar al·legacions l’acord es considerarà definitiu.
Tercer. Informar al senyor Andreu Sabrià Mató que en el termini de 10 dies ha de procedir a retirar
els elements que actualment ocupen la via pública sense autorització.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.

5. Secretaria
5.1 Hores extres personal esports (tasques de manteniment aturada tècnica)
Acords

Primer.- Aprovar la realització de les hores extraordinàries esmentades anteriorment.

6. Contractació
6.1 Proposta de renúncia de les parcel·les 6 i 17 dels horts municipals, devolució de fiança
i noves adjudicacions
Acords
Primer.- Acceptar les renuncies formulades pels llicenciataris de les parcel·les que es detallen a
continuació:
6
17

EHG
MSR

DNI: XXXX7291Q
DNI: XXXX4898V

Segon.- Aprovar la devolució de la fiança de l’adjudicatària de la parcel·la 6, la senyora EHG, amb
DNI XXXX7291Q i de l’adjudicatari de la parcel·la 17, el senyor MSR, amb DNI XXXX4898V.
Tercer.- Adjudicar les següents parcel·les a les persones relacionades:
6
17

MAEK
FRR

DNI: XXXX4311R
DNI: XXXX3790B

Quart. - Requerir al senyor MAEK amb DNI número XXXX4311R i al senyor FRR, amb DNI
número XXXX3790B per a que abonin la corresponent fiança de 30€ i faciliti les dades de
domiciliació bancàries on s’haurà de liquidar l’import anual de la taxa.
Cinquè.- Notificar als interessats el present acord.
Sisè.- Traslladar al departament d’intervenció perquè procedeixi a tramitar, d’acord amb les
ordenances fiscals i reguladores dels preus públics la devolució de les fiances corresponents.
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.

7. Assessoria jurídica
7.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials
interposada per la societat Trans Santos Nuñez, S.L. Estimació.
Acords
Primer. - Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la
societat Trans Santos Nuñez, S.L. i, en conseqüència, procedir al pagament de l’import de cinccents noranta-tres euros (593 €) a la societat Trans Santos Nuñez, S.L., amb càrrec a la partida
11.9200.22608 indemnitzacions responsabilitat patrimonial de l’ajuntament, prèvia presentació de
la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, que s’adjunta al present, degudament
complimentada.
Segon.- Requerir a la societat Zurich Insurance PLC, amb domicili a l’Avinguda Diagonal número
431, bis, 08036 Barcelona, perquè en el termini de quaranta dies a comptar des de la data de

recepció del trasllat d’aquest acord, efectuí el pagament a aquesta administració de l’import de
cinc-cents noranta-tres euros (593 €), d’acord amb el document liquidatori que s’adjunta.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

8. Benestar social
8.1 Proposta d'accés a les 6 places gratuïtes de la Llar d'Infants Santa Teresa, curs
2017-2018.
Acords
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar que aquests 6 menors, l’expedient familiar dels quals s’identifica a Benestar
Social d’aquest Ajuntament amb els números: 2017/00134, 2012/00320, 2002/00154, 2015/50,
2016/00193 i 2001/00034, puguin accedir a les 6 places gratuïtes de la Llar d’Infants Santa
Teresa, el curs 2017-2018; amb el benentès que aquestes places no es renovaran de manera
automàtica, a no ser que es comuniqui el contrari abans del 30 de juny de 2018.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

9. Joventut
9.1 Sol·licitud pròrroga presentació de la justificació econòmica- Associació Amics i Veïns
de Llofriu
Acords
Primer.- Aprovar la pròrroga de presentació de la justificació econòmica presentada per
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, amb data 1 de març de 2017 (RE 2017002202),
corresponent a la subvenció rebuda a l’exercici 2016.

10. Gestió tributària
10.1 Reclamacions
10.1.1 Reclamació FCR aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa escombraries
industrials
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor FCR per un import de
58,48 Euros en concepte de taxa de recollida d’escombraries Locals Comercials, corresponent al
rebut núm. 934.994 de l’any 2017.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari facilitat per
l’interessat.

Tercer.- Modificar el present acord a l’interresat, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.
10.1.2 Reclamació ACB aprovar devolució d'ingressos indeguts taxa cementiri
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora ÀCB, en concepte de
Taxa per conservació de cementiri, per un import de 33,28 euros, d’acord al detall següent:
Any
2014
2015
2016

Rebut
Concepte
717.024 Nínxol Migdia F195 P3
793.144 Nínxol Migdia F195 P3
863.422 Nínxol Migdia F195 P3
Total...................................
:

Imp. principal
9,50
9,50
9,50
28,5

Recàrrec
1,90
1,90
0,00
3,80

Interessos
0,71
0,27
0,00
0,98

Total Pagat
12,11
11,67
9,50
33,28

Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut 931.251
Tercer. - Ingressar la devolució aprovada en el punt primer en compte bancari de la interessada i
a l’efecte caldrà que informi a l’ajuntament del mateix.
10.1.3 Reclamació Ctat de Prop. c/ Manufactures del Suro, 25 - 33. Estimació devolució
liquidacions aigua període 2016/02 al 2017/01 c. 9.346.759
Acords
Primer.- Aprovar unes noves liquidacions, deduint els imports ja pagats, en concepte de
subministrament d’aigua, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 9.346.759
PERÍODE
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01

CONSUM
FACTURAT I PAGAT
206,47
126,68
225,10
150,93

NOVA
LIQUIDACIÓ
63,24
37,52
57,20
23,53
Total…

DIFERÈNCIA A
RETORNAR
143,23
89,16
167,90
127,40
527,69

Segon. - Aprovar la devolució per import de 527,69 euros, els quals seran ingressats en el compte
corrent dels interessats
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.
10.1.4 Reclamació MDS. Estimació devolució liquidació aigua període 2016/04 per fuita c.
4.457.991
Acords
Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’ import ja pagat, en concepte de subministrament
d’aigua, amb el consum correcte d’acord amb el següent detall:
Pòlissa: : 4.457.991

PERÍODE

CONSUM
NOVA
DIFERÈNCIA A
FACTURAT I PAGAT
LIQUIDACIÓ
RETORNAR
2016/04
2.691,75
728,75
1.963,00
Segon.- Aprovar la devolució per import de 1.963,00 euros,
els quals seran ingressats en el
compte corrent de la interessada.
Tercer.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.
10.1.5 Reclamació IMP. Estimació nova liquidació aigua c. 4464133 període 2017/01 per
fuita.
Acords
Primer.- Donar de baixa la liquidació, que figura pendent de pagament, d’acord amb el següent
detall:
Pòlissa: 4464133
PERÍODE
2017/01

CONSUM REAL
3.826,46

Segon.- Aprovar una nova liquidació, amb el consum correcte d’acord, amb el següent detall:
Pòlissa: 4464133
PERÍODE
2017/01

NOVA FACTURA
1.001,81

Tercer. - L’ ingrés corresponent a la nova liquidació, per import de 1.001,81 euros, s’haurà de fer
efectiu 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.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.
10.1.6 Reclamació JGM. Desestimació sol·licitud revisió liquidació aigua període 2016/03.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.

Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’ interessat i a SOREA.
10.1.7 Reclamació Melloc SA aprovar bonificació de l'IVTM per a vehicles elèctrics,
bimodals o no contaminants
Acords
Primer.- Aprovar la bonificació del 75% en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
mecànica per l’exercici 2018 i següents a nom de la societat Melloc SA, pel vehicle matrícula
B7594WG.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el següent acord a la interessada pels afectes
oportuns.
10. 2 Aprovació devolució subvenció Programa suport persones emprenedores 2014 i 2015
a l' Ajuntament de Sant Feliu de Guixols.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos corresponent a la subvenció d’import 16.587,58 €
aplicat a l’exercici 2015 a l’aplicació 45009 i efectuar el seu ingrés a favor de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, corresponent al 80% de la bestreta de la subvenció 2014 (convocatòria 2013)
Segon.- Procedir a efectuar els pgaments a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ,
corresponent al 20% de la subvenció 2014 (convocatòria 2013) i , corresponent al 80% de la
bestreta de la subvenció 2014 (convocatòria 2013), per imports de 4.146,90 euros i 22.169,08
euros respectivament.

11. Comptabilitat i pressupost
11.1 Relació O/2017/72 JG:24/08/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/72
(reconeixement) d’import total 169.358,89 euros.
Aplicació
2017 41 3380 22609

2017 41 3380 22609

Import
Text lliure
7.260,00 MUSICS DE CATALUNYA SCCL IMPORT DE
L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA
""COSTA BRAVA"" EL DIA 21 DE JULIOL DE 2017. (CU)
9.075,00 MUSICS DE CATALUNYA SCCL IMPORT DE
L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA "" SELVATANA"" EL

DIA 20 DE JULIOL DE 2017 A PALAFRUGELL (CU)

2017 61 3370 22606

2017 61 3370 22606
2017 81 1330 22713

2017 12 9320 22709

2017 81 1330 22710

2017 12 9320 22705

2017 32 4300 41001
TOTAL

7.163,20 PLANNING GENERAL ESPECTACLES SL. LLOGUER
CARPA ESCENARI TANQUES I LEGALITZACIO FESTA
A LA NIT 2017 (JO)
6.352,50 SONATURAL 10 SL. LLOGUER EQUIPS TECNICS
LLUM SO I VISUALS FFESTA A LA NIT 2017 (JO)
10.873,93 ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEIS DE GRUA,
JULIOL 2017 (PO)
26.134,26 TOTAL XALOC JUNY
985,66 XARXA LOCAL MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO DE
GIRONA. LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
JUNY 2017
25.110,62 XARXA LOCAL MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO DE
GIRONA. LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
JUNY 2017
37,98 XARXA LOCAL MUNICIPIS DE LA DIPUTACIO DE
GIRONA. LIQUIDACIO INGRESSOS XALOC MES DE
JUNY 2017
102.500,00 INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA DE
PALAFRUGELL. 2a APORTACIO MUNICIPAL 2017.
169.358,89

11.2 Propostes de despesa aprovació Y/2017/33 JGL 14 d'agost de 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

Import

220170011394 2017 44 3321 22610

3.303,30

220170011395 2017 41 3380 22609
220170011396 2017 44 3321 22608

1.300,00
2.313,52

Text lliure
ASSOCIACIO CULTURAL IL.LUSIONS.
SERVEI ATENCIO BIBLIOPLATJA ESTIU
2017 (BI)
ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER
QUATRE. AUDICIO SARDANES FESTA
MAJOR COBLA CIUTAT DE GIRONA (CU)
XICOIRA SALA JAUME.

INFRAESTRUCTURA TECNICA DIES 256/07

220170011397 2017 41 3380 22609
220170011398 2017 21 1510 64000
220170011399 2017 61 3370 22612
220170011420 2017 71 1650 61900

220170011421 2017 71 1650 61900
TOTAL RELACIO

I 9/08 CONVERSES A LA BARRACA DE
TAMARIU (BI9
ASSOCIACIO MUSICAL PUNT CAT COBLA.
AUDICIO SARDANES 11 DE SETEMBRE
1.400,00 2017 (CU)
VIA VERDA TECNICS SL. REDACCIO
PROJECTE ADEQUACIO PISTA CICLABLE
11.871,19 ENTRE PALAFRUGELL I LLAFRANC (UR)
CIRCUITOS RURI SA. DESPESES VIATGE
PALAFRUGELL-PORTAVENTURA-PALAFR
1.926,00 UGELL (JO)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
REPOSICIO PUNTS DE LLUM JULIOL 2017
5.039,12 (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL.
SUBSTITUCIO DE PANTELLES DE
FLUORESCENTS ALS PARC DE LA
1.592,71 SAULEDA (AS)
28.745,84

12. ASSUMPTES URGENTS
12.1 Correcció d’error de l’acta de la junta de govern del 22/06/2017. Relació O/2017/50
JG:22/06/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Convalidar l’aprovació les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm.
O/2017/50 d’import total 30.770,91 euros, amb efectes al 22 de juny de 2017.
Aplicació
2017 81 1330 20600
2017 71 1650 61900
TOTAL

Import
Text lliure
13.377,00 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. CONTROL
RADAR LLOFRIU ABRIL 2017 (PO)
17.393,91 ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI
ENLLUMENAT PUBLIC MAIG 2017 (AS)
30.770,91

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 31 d’agost de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

