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Desenvolupament de la sessió
A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 14/09/2017 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 7 de setembre

2. Medi ambient
2.1 Rescissió conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per el servei de recollida
d'envasos en àrees de vorera
Acords

Primer. Aprovar instar la rescissió del conveni amb efectes al dia 1 de gener de 2018 de mutu
acord amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Segon. Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà les condicions per fer efectiu el traspàs
del servei.
2.2 Acord aprovació conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Ajuntament de Lloret de
Mar per a la gestió de residus al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de
Mar
Acords
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Ajuntament de
Lloret de Mar per la gestió de residus al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de
Mar
Segon.- Facultar a l’alcalde 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 una vegada s’hagi formalitzat.

3. Serveis municipals
3.1 Ocupacions via pública
3.1.1 Ocupació de la via pública ISABELLA'S SEA - denegació per llicència d'activitats
Acords
Primer. Denegar l’ocupació de la via pública a ISABELLA’S SEA S.L. per falta de la llicència
d’activitats.
Segon. Aprovar la següent liquidació atès que l’ocupació del domini públic s’ha fet efectiva l’any
2017:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

61,30 €

10 % 1.618,32€

Especial

Anual

Estructura fixa de
cobriment

24 m2

Taxa OVP

Terrassa descoberta

9 m2

44,80 €

10 %

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Anual

21,93 €

33 m2

REC

COEF.(5)
7

TOTAL

443,52€
TOTAL
153,51 €

El total d’aquest import (2.215,35 €) 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. Requerir a l’establiment que retiri els elements de la via pública 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. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i
Tresoreria.
3.1.2 Ocupació de la via pública FORN DE PA CATALA - 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: LES VOLTES, 10 – 17210 CALELLA
Segon. Aprovar la següent liquidació:
CONCEPTE
Taxa OVP

CATEG. TEMP.
Especial

Anual

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TIPUS

SUP.

TARIFA REC

Terrassa descoberta
amb tarima de fusta

13 m2

44,80 €

TEMP.

MÒDUL

SUP.

Anual

21,93 €

13 m2

10 %

COEF.(5)
3

TOTAL
640,64 €

TOTAL
65,79 €

El total d’aquest import (706,43 €) 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. Contractació

4.1 Alienació per adjudicació directe de la finca 31276 del carrer Argentina, 10 de la
Muntanya de Sant Sebastià
Acords
Primer. Obrir un període de trenta (30) dies naturals perquè qualsevol persona interessada pugui
presentar oferta per adjudicació directe per l’alienació de la finca 31276 del carrer Argentina, 10
de la Muntanya de Sant Sebastià, del terme municipal de Palafrugell, adjudicant la finca a la millor
oferta econòmica presentada.
Segon. Procedir a publicar el present acord al perfil del contractant pel seu coneixement i efectes.
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. Assessoria jurídica
5.1 Resolució Recurs de Reposició de la senyora CDVT contra l'Acord de la JGL de
27/07/2017
Acords
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 17 d’agost de 2017 (registre núm.
2017008960) per la Sra. CDVT, actuant en nom propi i en representació de MDVT i AMDVT
contra l’acord de junta de govern de data 27/07/2017 pel qual es deixa sense efecte l’acord
d’incoació d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística contra Ecotur Calella SL per la
presumpta infracció de la franja de protecció de 25 metres del cementiri de Calella en l’activitat del
càmping la Siesta.
Segon.- No admetre a tràmit la sol·licitud de nul·litat de ple dret de la llicència d’adequació
ambiental atorgada a favor de Ecotur Calella SL per acord de junta de govern local de data 26 de
setembre de 2008.
Tercer. - Determinar que no procedeix l’inici del procediment de rescabalament de danys previst a
l’article 199.2 lletra c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, al no haver-se detectat cap infracció urbanística relacionada amb la franja de
protecció de 25 metres del cementiri de Calella per part del titular de la llicència del càmping la
Siesta.
Quart.- Denegar la sol·licitud del certificat de l’acord de junta de govern local de data 27 d’abril de
2017 d’incoació del procediment de protecció de la legalitat urbanística que ha donat lloc a
l’expedient 17/2017, pel motiu que el mateix ja va ser notificat en en el seu moment a la Sra.
CDVT. No obstant, es remet còpia autenticada amb codi CSV de la notificació als efectes
oportuns.

5. 2 Expedient de restauració de la realitat física alterada, en relació a les obres efectuades
a la finca situada al carrer Pagell número 11, a Calella de Palafrugell. a) Nova multa
coercitiva. b) Nou requeriment.
Acords
Primer .- Imposar a la societat Arriro Inversiones, SL una multa coercitiva de cinc-cents euros
(500 €), per l’incompliment del requeriment efectuat per acord de Junta de Govern Local pres en
sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016.

Segon.- Reiterar el requeriment efectuat a la societat Arriro Inversiones, SL perquè en el termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de recepció d’aquest requeriment, s’ajustin a la
legalitat procedint a l’enderroc de la pèrgola situada en zona lliure d’edificació construïda, sense
llicència municipal i contra planejament, a l’habitatge situat al carrer Pagell número 11, a Calella
de Palafrugell, fent-los l’advertiment que en cas contrari, s’imposarà una nova multa coercitiva,
reiterant -se aquesta per nous terminis, fins aconseguir l’acompliment de l’ordre de restauració, i
tot això sens perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera
subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.
Tercer. - Donar trasllat del contingut d’aquest acord als interessats per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
6. Joventut
6.1 Subvenció Exclosa de Concurrència Pública - Adquisició de Maquinari per al Punt
ómnia
Acords
Sol·licitar a la Diputació de Girona (Departament de Sistemes i tecnologies) la subvenció exclosa
de concurrència pública, per l’adquisició per al Punt Òmnia de 2 Imac i 1 MacBook per valor de
5.769,76 (IVA inclòs)

6.2 Subvenció Associació de Veïns i Amics de Tamariu
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 I AMICS DE TAMARIU
Objecte: REALITZAR LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE L’ESTIU 2017
Subvenció sol·licitada: 1.274,00 EUROS
Subvenció concedida: 1.274,00 EUROS
Import a justificar: 12.451,28 EUROS
Percentatge de finançament: 10,24%
Termini de justificació: 31 DE DESEMBRE DE 2017
Aplicació pressupostària: 31.9240.48907
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 trobarse 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. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
7. Gestió tributària
7.1 Reclamació Comunitat de Propietaris La Pastora. Regularització facturació aigua
període des del 2009/01 al 2012/01.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució en concepte de Cànon d’aigua (Cànon + iva) a favor de la
Comunitat de Propietaris la Pastora per import de 1.540,10 euros, d’acord amb el següent detall:
any

període

Facturat originàriament
Acord JGL 6/08/13
iva
total
aca
iva
total
77,85
5,45
83,30
49,37
3,46
52,83
662,95
46,41
709,36
625,58
43,79
669,37
2.589,95
181,30 2.771,25 2.338,69
163,71 2.502,40
1.026,34
71,84 1.098,18
932,90
65,30
998,20
471,27
32,99
504,26
469,17
32,84
502,01
1.811,45
144,92 1.956,37 1.764,85
141,19 1.906,04
2.169,39
173,55 2.342,94 1.758,50
140,68 1.899,18
612,66
49,01
661,67
572,42
45,79
618,21
102,22
8,18
110,40
93,75
7,50
101,25
890,12
71,21
961,33
860,47
68,84
929,31
2.555,60
204,45 2.760,05 2.184,95
174,80 2.359,75
1.113,63
130,10 1.243,73 1.002,95
121,24 1.124,19
7,81
2,35
10,16
7,81
2,35
10,16
14.091,24 1.121,75 15.212,99 12.661,41 1.011,48 13.672,89

Diferència

aca

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Total

30,47
39,99
268,85
99,98
2,25
50,33
443,76
43,46
9,15
32,02
400,30
119,54
0,00
1.540,10

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes que en concepte de
subministrament d’aigua manté la Comunitat de Propietaris.

Tercer.- Aplicar la resta de l’ingrés retornat per part de l’ACA al concepte d’ingressos
Reintegraments d’exercicis anteriors d’acord amb les consideracions contemplades a la part
explicativa del present acord.
Quart.- Incorporar a la liquidació del segon trimestre de 2017 de taxes de subministraments
d’aigua, les modificacions en les columnes de creacions, cobraments i anul·lacions corresponents
al cànon d’aigua i IVA del cànon dels períodes 2009/01 a 2012/01 per tal de reflectir les
operacions realitzades que la situació final de les liquidacions i devolucions operades amb l’ACA.
Cinquè.- Requerir a Sorea per tal que la gestió administrativa de l’ACA s’executi amb la deguda
diligència.

7.2 Ratificacions, anul·lacions i creacions de les factures de SOREA SA modificades per
errors de lectures durant el 2n trim/2017
Acords
Primer.- Ratificar les anul·lacions per import de 19.590,19 euros i les creacions per import de
7.371,70 euros, de les factures modificades per error de lectures i fuites interiors, tramitades
durant el període des de l’01/04/2017 al 31/06/2017.
Segon.- Comunicar el present acord a SOREA SA

7.3 Reclamacions
7.3.1 Lluís Esteva Sala, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles a nom de Hereters de Martí Esteva Gelpí,
d’acord amb el següent detall:
Concepte
Impost sobre
béns immobles
Impost sobre

Núm. rebut
838391

Any
2016

Import
661,78

A retornar
661,78

909492/1

2017

330,87

330,87

béns immobles
Total devolució

992,65

Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut núm. 909492, d’import 330,87 euros.
Tercer.- Informar-vos que l’ingrés d’aquesta devolució es farà efectiu al compte corrent que ens
heu facilitat a la vostra sol·licitud.
Quart.- Generar una nova liquidació (núm. 948049) a nom de la societat Promocions Tamariu SA
(A17226523), en concepte d’Impost sobre béns immobles, corresponent als exercici 2016 i 2017,
que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
7.3.2 Aprovació bonificació Taxa recollida escombraries industrials corresponents a
l'exercici 2016
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents contribuents en
concepte de la Taxa recollida Escombraries Industrials corresponents al exercici 2016, tal
com es detalla seguidament:
CONTRIBUENT
EGD
CPF
CPF

NIF REBUT

IMPORT
PAGAT

BONIFICACI
Ó

867496
868031
868029

233,92€
175,44€
229,24€

5%
5%
5%

IMPORT A
RETORNAR

Segon . - Informar als interessats que per tal de fer efectiu el pagament serà necessari que
informin a l’Ajuntament del compte bancari on s’haurà de fer efectiva la transferència.
Tercer.- Notificar el següent acord a les persones interessades i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

7.3.3 Aprovació varis exempció IVTM per discapacitat. Exp. 9/17
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:
Registre DNI-NIE

Titular

9293
8425
9301
9023
9300

RGV
FMF
DRA
PTF
JVB

Matrícula
-5078-BNB
-5720-HYB
B-7867-BF
-2212-CTZ
GI-6187-BK

11,70€
8,78€
11,47€

Segon.- Donar de baixa el rebut pendent a la recaptació municipal a nom del senyor Pau Torrent
Fabra, tal com es detalla seguidament:
Any
2017

Número
rebut
897846

DNI-NIE

Titular

Matrícula

PTF

Import a
retornar
137,66€

-2212-CTZ

Tercer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica a nom dels titulars relacionats a continuació:
Any
2017

Número
rebut
888133

2017

DNI-NIE

Titular

Matrícula

RGV

-5078-BNB

Import
Principal
65,21€

Recàrrec

Total a
retornar
65,21€

892145

FMF

-5720-HYB

65,21€

3,26€

68,47€

2017

895618

DRA

B-7867-BF

65,21€

3,26€

68,47€

2017

898396

JVB

GI-6187-B
K

80,90€

4,05€

84,95€

Quart.-Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el compte bancari de les
persones interessades i a l’efecte caldrà informar a l’Ajuntament del mateix.
Cinquè.- Modificar el padró corresponent.
Setè.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’intervenció i tresoreria.
7.3.4 Sol.licitud devolució IVTM a nom Sr. JMG per baixa definitiva vehicle. Estimació
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JMG, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2017

Rebut
891830

Matrícula
-3167-BCV

Concepte
IVTM

Total a retornar
32,70€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

7.3.5 Sol.licitud devolució d'ingressos concepte IVTM per baixa temporal a nom Sr. TB.
Desestimació
Acords
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució dels rebuts pagats corresponents als anys 2015 i
2016 presentada pel senyor TB i en conseqüència ratificar el rebut pendent número 883833
corresponent a l’exercici 2017.

Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

8. Comptabilitat i pressupost
8.1 Sorea s.a. Liquidació de taxes per subministrament d'aigua potable a domicili,
corresponent al període 1/04/2017 a 30/06/2017
Acords :
Primer .- Aprovar la liquidació del període 01/04/2017 al 30/06/2017 presentada per SOREA, SA
en la forma exposada, corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017 per import de : UN MIL.LIÓ TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA- DOS CÈNTIMS (1.344.877,42 Euros).
Segon .- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 01/04/2017 al
30/06/2017 per import de : MIL SIS CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA VUIT CÈNTIMS
(1.610,68 Euros).
Tercer - Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 01/04/2017 al
30/06/2017 per import de DOS MIL NORANTA TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(2.093,50 Euros).
Quart - Notificar aquest acord a l’ empresa concesionària del Servei de Subministrament d’ aigua
potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement i aplicació.
Cinquè - Traslladar via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’ Intervenció i Tresoreria als
efectes que correspongui.

8.2 Relació O/2017/78 JG:14/09/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/78
(reconeixement) d’import total 230.304,05 euros.
Aplicació
2017 12 9200 62600

Import
7.100,28

2017 34 3230 22001

16.461,50

2017 33 3200 22601

6.133,88

2017 72 1700 22714

80.675,48

Text lliure
SAGE AYTOS SL. FINALITZACIO INTEGRACIO AMB
EL REGISTRE E/S DE SERVEIS DE CONSULTORIA
I FORMACIO GESTIO EXPEDIENTS (SG)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS MUNICIPAL JULIOL
2017 (ED)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI DINAMITZACIO
UEC JULIOL 2017 (ED)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
FRACCIO REBUIG JULIOL 2017 (MA)

2017 72 1700 22714

12.865,86

2017 72 3110 22704

25.380,00

2017 61 3370 22606

6.655,00

2017 52 2313 22612

8.372,16

2047 71 1532 21001

66.659,89

TOTAL

230.304,05

CONSORCI TRACTAMENT SOLIUS. FORM.
FRACCIO ORGANICA JULIOL 2017 (MA)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. SERVEI
RECOLLIDA DE GOSSOS EXERCICI 2017 (MA)
PLANNING GRAL D'ESPECTACLES SL. FESTA A LA
NIT PALAFRUGELL 2017.---- ACTUACIO DEL
GRUP AUXILI A LES 02.30 H. (JO)
BAIX EMPORDA ASSISTENCIA A DOMICILI SCCL.
SERVEI ASSITENCIA DOMICILIARIA AGOST 2017
(BS)
PERE GIRALT SAGRERA SA. SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES D'AGOST 2017

8.3 Relació O/2017/79 JG:14/09/2017 Certificacions d'Obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2017/79
de certificacions d’obres per un import de 410.638,10 euros.
Aplicació
2017 21 1532 61913

Import
53.109,45

2017 21 1532 61903

357.528,65

TOTAL

410.638,10

Text lliure
XAVIER ALSINA SA . CERT.8, OBRA 02/2017
MILLORA URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE
LLAFRANC (FASE I).(UR)
XAVIER ALSINA SA . CERT.8, OBRA 03/2017
MILLORA URBANA DEL PASSEIG CIPSELA DE
LLAFRANC (FASE II).(UR)

8.4 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/36. JGL 14.09.2017

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

2017 46 3330
220170013106 22604
2017 46 3330
220170013107 22604
2017 72 1700
220170013108 22714

Import

Text lliure
BUENRITMO PRODUCCIONS SL.
ESPECTACLE LOS SAXOFONISTAS
SALVAJES A CARREC DE DANI NEL.LO DIA
3.000,00 12.10.2017 (CU)
ROCKTAIL EMPORDA SL. LLOGUER
ESCENARI COBERT STREET JAZZ FESTIAL
2.300,00 DIES 9 I 10 DE SETEMBRE 2017 (CU)
ECOLOGICA IBER Y MEDITERRANEA SA.
RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS
1.729,03 DEIXELLERIA AGOST 2017 (MA)
ASSOCIACIO LA SORELLONA. CASAL DE

2017 52 2310
220170013109 22709
TOTAL RELACIO

NATURA A L’ESCOLA PIVERD JULIOL I
1.400,00 AGOST 2017 (BS)
8.429,03

9. ASSUMPTES URGENTS
9.1 Quarta addenda al conveni entre el Dep. d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell
per al Pla Educatiu d'Entorn 17-18.
Acords
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Palafrugell per al
Pla educatiu d’entorn del curs 2017-2018.

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 21 de setembre de 2017.
L’alcalde.
El secretari.

