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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 21/09/2017 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 14 de setembre de 2017

2. Urbanisme - gestió d'obres
2.1 Llicències d’ obres majors

2.1.1. Llicència d'obres majors expedient 150/2016
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Concedir la llicència d’obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el
pagament previ de les taxes que s’assenyalen.

Titular: FSM
Representat per GAC
Obra: Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer: C PUNTA D'EN BLANC, 10
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 150/2016
Condicions:
- Efectuar l’acta de replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d’aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a dipositar la quantitat de
33.036,65 € per garantir l’execució
simultània de les obres d’urbanització i edificació, d’acord el què estableix l’article 40 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
(Expedient 150/2016)
- Condicionada a aportar certificació escrita de no utilitzar l'edificació fins a
l'acabament de la totalitat de les obres d'urbanització del sector, i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la
propietat com en les cessions d'ús de tota l'edificació o parts d'aquesta condicionant-les a la
subrogació per part de la persona adquirent o concessionària.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del Text
Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny.
- Es condiciona la primera utilització i ocupació de l’edificació autoritzada, a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de
l’administració actuant, d’acord amb l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Aquesta condició ha de constar
en les escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de
constar en la inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa
aplicable.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: GAC
Núm Visat: 2016 402574
P.E.M.: 393.985 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 15.365,41 €

2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 3/2017
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: PECECEA SL
Representat per MPB
Obra: Reforma d'un edifici plurifamiliar
Carrer: C MIRAMAR, 29-31
Expedient: 3/2017

NIF: B66855297

Nucli: CALELLA
Acta de la Junta de Govern Local del dia 21/09/2017

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona, de data 7 d’abril de 2017.
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, de data 3 de maig de 2017.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació dels habitatges,
una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008,
del CLOB Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 10.000 euros per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 3/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: MPB
Núm Visat: --P.E.M.: 133.292,20 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 5.198,39 €
2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 12/2017
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: OK
Representat per PRF
Obra: Construcció d'una piscina privada i pèrgola
Carrer: C CAP DE PLANES, 18
Nucli: CALELLA
Expedient: 12/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l’informe de la direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de data 7 de març de 2017.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 3.000 euros per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 12/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: PRF

Núm Visat: 2017 400040
P.E.M.: 41.337,09 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 1.612,15 €
2.1.4 Llicència d'obres majors expedient 20/2017
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: MBG
Obra: construcció de garatge en planta baixa entre mitgeres
Carrer: CELEBÀNTIC, 2
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 20/2017
Condicions:
- Condicionada a realitzar el control dels treballs per un arqueòleg, amb la resolució
favorable del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, atès la seva ubicació en la unitat
arqueològica A-06 Llafranc.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de garatge, una
vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del CLOB
Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del Decret
64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: LMSE
Núm Visat: 2017 400067
P.E.M.: 21.257,45 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 829,04 €
2.1.5 Llicència d'obres majors expedient 33/2017
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: IMMOBILIARIA ALTAVILLA SL
NIF: B28319358
Representat per JOM
Obra: Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat (Casa Medir)
Carrer: PG MAR, 31
Nucli: TAMARIU
Expedient: 33/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
Tècnic director de l’obra: MPB
Núm Visat: ---

P.E.M.: 22.128,35 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 863,01€
2.1.6 Llicència d'obres majors expedient 58/2017
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: ESTRUCTURES ULTRA SA
Representat per PAR
Obra: Instal·lació d'una grua torre
Carrer: PUNTA D'EN BLANC, 14

NIF: A17023839

Nucli: LLAFRANC

Expedient: 58/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
Tècnic director de l’obra: JFA – Enginyer Tècnic Industrial
Núm Visat: 001570 - 29/05/2017
P.E.M.: 1.200 €
I.C.I.O. liquidat: 46,80 €
2.1.7 Llicència d'obres majors expedient 74/2017
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: GB
Representat per JCM
Obra: Enderroc d'edificacions auxiliars i construcció de piscina en habitatge entre mitgeres
Carrer: C LEPANT, 3
Nucli: CALELLA
Expedient: 74/2017
Condicions:
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme
i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió
de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: JCM – Arquitecte Tècnic
Núm Visat: V/W.17.1819
P.E.M.: 10.494,24 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 409,27€
2.1.8 Llicència d'obres majors expedient 78/2017
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: JRC
Obra: Construcció de piscina
Carrer: PARATGE DE ROS LLUNY, 6
Nucli: PALAFRUGELL
Expedient: 78/2017
Condicions:
- Dipositar la quantitat de 10.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 78/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: JVR i ABL – Arquitectes Tècnics
Núm Visat: --P.E.M.: 13.374,55 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 521,60 €

2.1.9 Llicència d'obres majors expedient 80/2017
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: WERDEL ZONE SL
NIF: B66705344
Representat per XMM
Obra: Reforma habitatge unifamiliar en testera
Carrer: PASSEIG CIPSELA, 37
Nucli: LLAFRANC
Expedient: 80/2017
Condicions:
- Condicionada d’acord amb l’article 30 del Pla Especial de Protecció i Intervenció en
el Patrimoni Històric de Palafrugell, a que les baranes metàl·liques es pintin de color blanc o gris.
- Condicionada a realitzar el control dels treballs per un arquòleg, amb la resolución
favorable del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, atès la seva ubicación en la unitat
arqueològica A-06 Llafranc.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l'habitatge, una
vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat
per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l'article 9.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del CLOB
Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, així com l'article 71 del
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat
urbanística.
- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la
suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant
l'edificació com l'espai públic. (Expedient 80/2017)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament
autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic director de l’obra: XMM - Arquitecte Núm Visat:

P.E.M.: 95.229,72 €
I.C.I.O. pendent de liquidar: 3.713,95 €
2.2 Transmissió obra major Exp. 341/2012 a favor de JER i MMAI
Acords
Primer.- Aprovar la transmissió de la llicència d’obres corresponent a l’expedient número
341/2012, i tots els annexos derivats, a favor de JER i MMAI, condicionada al previ dipòsit per part
d’aquests, a la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament, de la quantitat de 3.000 € per garantir el
compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del
paisatge, que inclou tant l’edificació com l’espai públic, així com per garantir la inscripció al
registre, i realitzar l’alta cadastral.
Segon.- Notificar aquest acord a IJF i LBB, informant que l’Ajuntament procedirà a la devolució de
la garantia dipositada a la Tresoreria Municipal per import de 3.000 euros prèvia presentació de la
carta de pagament original una vegada JER i MMAI, hagi procedit a dipositar la garantia
establerta al punt anterior.
Tercer.- Notificar aquest acord a JER i MMAI.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament
pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Serveis municipals
3.1 Modificació OVP HOTEL LLAFRANC
Acords
Primer. Modificar l’import del rebut corresponent a la liquidació de la Junta de govern Local de
data 31 d’agost de 2017 a càrrec de l’HOTEL LLAFRANC S.L., essent l’import final de 7.290,85 €.
Segon. Mantenir les mateixes condicions atorgades a l’autorització corresponent a la Junta de
Govern Local en sessió del 31 d’agost de 2017.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la persona interessada i a les àrees de Rendes i
Tresoreria.

3.2 Modificació OVP HOTEL LLEVANT
Acords
Primer. Modificar l’import del rebut corresponent a la liquidació de la Junta de Govern Local de
data 31 d’agost de 2017 a càrrec de l’HOTEL LLEVANT S.L., essent l’import final de 5.744,95 €.
Segon. Mantenir les mateixes condicions atorgades a l’autorització corresponent a la Junta de
Govern Local de data 31 d’agost de 2017.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees de Rendes i
Tresoreria.

4. Contractació
4.1 Alienació de la finca 29824, carrer Del Serrà, Parcel·la N2 de l'urb. "Prat Xirlo III" de
Calella de Palafrugell
Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient d’alienació de la finca 29824, carrer Del Serrà, Parcel·la N2 de l'urb.
"Prat Xirlo III" de Calella de Palafrugell, per concurs públic, mitjançant procediment obert, amb un
pressupost que serveix de base a aquesta licitació de 130.095 euros, IVA no inclòs.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs.
Tercer. Simultàniament, convocar el concurs públic a través d’anuncis al perfil del contractant i al
BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i solvència en els
termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
4.2 Devolució de fiança de les obres per a la instal·lació d'una pista coberta
Acords
Primer.- RETORNAR la garantia de 20.592,20,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
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 Rubau Tarres SA, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
4.3 Serveis per a la programació i impartició dels cursos de formació acadèmica i
perfeccionament de llengües estrangeres al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell.
Adjudicació
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global
atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de
clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 151 del TRLCSP.
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa ACTIESCOLA SLU, amb NIF B17456336 el contracte de
serveis per a la programació i impartició dels cursos de formació acadèmica i perfeccionament
de llengües estrangeres, mitjançant procediment obert, multicriteri d’adjudicació,. Segons es
detalla a continuació:
A. Oferta econòmica: Preu hora servei és de 22,49 euros exempt d’IVA d’acord amb l’article
20.1 9è de la Llei 37/1982 de 28 de desembre de l’IVA.
B. Recursos humans: El personal que posa a disposició per a l’adscripció a la prestació del
servei és el següent:
Un (1) Director/a Coordinador/a: 22 anys d’experiència.
Nou (9) professors o experts docents amb un total acumulat d’experiència de 54
anys.
C. Proposta d’activitats complementàries a desenvolupar fóra de l’horari durant el curs que
puguin donar un valor afegit a l’alumne:
Total d’activitats puntuals: 10
Total de xerrades o conferències: 10
Total de visites culturals relacionades amb l’aprenentatge de l’idioma: 10

Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33 3200 22604, d’acord amb les demés condicions de
l’oferta presentada, i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Tercer.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals en el Perfil de
contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Quart. Notificar a l’empresa interessada el present acord i el seu document annex amb detall de la
puntuació obtinguda.
Cinquè. 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. Educació
5.1 Annex - Concessió de subvenció a les AMPA dels centres educatius de Palafrugell per
al curs 2016-2017.
Acords
Primer . Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i
amb el percentatge de finançament corresponent:
Entitat: AMPA DE L’ESCOLA TORRES JONAMA
Objecte: SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvenció sol·licitada: 1.250€
Subvenció concedida: 1.250€
Import a justificar: 2.500€
Percentatge de finançament= 50%
Aplicació pressupostària: 33.3200.48900
Segon. 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.

6. Ipep
6.1 Canvi de titular parada 1005 del mercat setmanal.
Acords
Primer - Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda núm. 1.005
del mercat setmanal, a favor del senyor NAM.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar a l’interessat i a la Recaptació Municipal per als efectes que correspongui.

7. Joventut

7.1 Correcció d'errors del punt 6.1 de la JGL de data 10/08/2017
Acords
Primer.- Corregir l’error que quedarà redactat en els següents termes:
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 DEL BARRI DE LA PUNXA
Objecte: REALITZAR LA FESTA DEL BARRI
Subvenció sol·licitada: 1.114 €
Subvenció concedida: 1.114 €
Import a justificar: 3.200 €
Percentatge de finançament: 34,9 %
Termini de justificació: 31 DE DESEMBRE DE 2017
Aplicació pressupostària: 31.9240.48905
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.
Tercer. 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.
7.2 Rectificació del nom de l'Associació La Xarxa de Palafrugell, per el de Associació per a
la Promoció de l'espectacle Infantil i Juvenil
Acords
Primer.- Rectificar el punt de l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2005 on posa
“12. La Xarxa de Palafrugell ”, s’ha de substituir per: “12. Associació per a la Promoció de
l’Espectacle Infantil i Juvenil a Palafrugell”, que quedarà redactat com segueix:
Núm. NOM ASSOCIACIÓ

.

12.- ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A
PALAFRUGELL
Segon.- Notificar el present acord a l’esmentada associació i als interessats.

8. Gestió tributària
8.1 MCL, devolució d'ingressos indeguts en concepte d'IBI. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència, aprovar la devolució d’ingressos
indeuguts a nom del senyor MCL, d’acord amb el següent detall:
Concepte
Impost
immobles

sobre

béns

Any

N.rebut

Import

2016

876660

239,86

Recàrrec
47,97

Interessos
2,66

Total
devolució
290,49

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes pendents al servei
de Recaptació municipal.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.2 Reclamació MIBA aprovar bonificació ICIO
Acords
Primer.- Atorgar la bonificació del 90% de l'ICIO de les obres sol·licitades a nom de la senyora
MIBA de la llicència amb número d’expedient 77/2017 pel muntatge d’un elevador al patí exterior
per supressió de barreres arquitectònica al carrer Francesc Macià núm. 7 de Palafrugell.
Segon.- Notificar el present acordat a la interessada i a l'Àrea d’urbanisme pels efectes oportuns.

8.3 Reclamació BA aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensar-la
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor BA, per un import de
----------34,42 euros en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de
tracció mecànica ).
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute pendent, restant un
deute pendent de pagament de 722,99, a l’àrea de Recaptació segons el detall següent:
Contribuent
Akrim, Bachir

Concepte
Ivtm 2017

Pendent
Recaptació
757,41

Devolució
aprovada

Restant pendent
a Recaptació

-34,42

722,99

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat, a la Recaptació
i Tresoreria municipal, pels efectes oportuns.
8.4 Reclamació Varis aprovar devolució d'ingressos indeguts i compensar-les 21/09/17
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a continuació:
NIF

TITULAR
MAB
MCAL

TOTAL A RETORNAR
30,56
100,00

A63106157

Buildingcenter SAU

31,50

A63106157

Buildingcenter SAU

31,50

JCS

40,82

EGH

3,8

DMG

51,77

JPJ

170,66

JPJ

35,94

JPJ

170,35

JPF

280,53

JPF

280,53

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que
mantenen els titulars amb la recaptació municipal, resultant un import total a retornar tal com es
detalla seguidament:

Nif

Titular

Import a
retornar

30,56

Import
pendent
executiva
144,54

100,00

121,03

0,00

21,03

Buildingcenter SAU

63,00

2.959,32

0,00

2.896,32

JCS

40,82

144,54

0,00

103,72

EGH

3,80

68,47

0,00

64,67

DMG

51,77

68,47

0,00

16,70

JPJ

376,95

1.176,88

0,00

799,93

JPF

561,06

164,38

396,68

0,00

MAB
MCAL
A63106157

Import per
retornar

Import pendent
executiva un cop
compensat
0,00
113,98

8.5 FGG, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3908103EG1430N0005BM, objecte tributari carrer de la Lluna, 23 Esc. 1 01 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 912101 d’import 402,18 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (948060) a nom del senyor G, aplicant la bonificació
aprovada al primer punt d’aquest acord, i que no s’haurà de fe efectiva fins a la seva notificació
exspressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.6 GM, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3601101EG1430S0036DU, objecte tributari carrer Ample, 89 Esc. 1 06 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut 917295 d’import 189,16 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 948061) a nom de la senyora M, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

8.7 MAEK, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104102EG1430S0029RE, objecte tributari carrer Carrilet, 33 esc. 2 02 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 901649 d’import 161,65 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 948063) a nom del senyor A, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.8 MLA, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 4204101EG1440S0004RA, objecte tributari avinguda Garcia Lorca, 12 Esc. 1 00 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut 915021 d’import 170,58 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 948074) a nom del senyor L, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

8.9 IPB, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 4970106EG1347S0001IU, objecte tributari carrer Canàries, 19 Esc. 1 00 1.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut 919720 d’import 119,88 euros, corresponent al
50% de l’import total de la quota.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.10 EAAC, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3501118EG1430S0165OU, objecte tributari carrer Ample, 130 Esc. 1 02 3.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 901648 d’import 255,66 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 948089) a nom del senyor EA, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

8.11 SGK, bonificacio en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 4109101EG1440N0017QD, objecte tributari carrer Violeta, 12 Esc. 1 01 13.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’any 2017, a nom del senyor SGK, per un import total de 85,96 euros, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre béns
immobles

Any
2017

N.rebut
912037

Import pagat
171,63

Bonificació
85,96

A retornar
85,96

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200
Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb
el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.12 CC, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.13 SAA, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104101EG1430S0015UG, objecte tributari carrer Carrilet, 29 esc. 1 03 4.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’any 2017, a nom del senyor SAA, per un import total de 69,21 euros, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre béns
immobles

Any
2017

N.rebut
901652

Import pagat
138,41

Bonificació
69,21

A retornar
69,21

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell,
o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit
“Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.14 AH, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.
Acords
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.15 SK, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3903205EG1430S0009ZS, objecte tributari carrer Barris i Buixó, 70 Esc. 1 02 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’any 2017, a nom del senyor SK, per un import total de 78,89 euros, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre béns
immobles

Any
2017

N.rebut
914898

Import pagat
157,78

Bonificació
78,89

A retornar
78,89

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200
Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb
el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.16 NA, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3104103EG1430S0002GT, objecte tributari carrer Carrilet, 37 esc. 1 00 2.
Segon.- Donar de baixa el rebut 902988 d’import 167,27 euros.
Tercer.- Generar una nova liquidació (núm. 948350) a nom del senyor A, aplicant la bonificació
aprovada al punt primer d’aquest acord, i que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.17 KB, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.
Acords
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017 en relació a la finca amb referència
cadastral 3514103EG1431S0002KX, objecte tributari carrer Roses, 43 Esc. 1 01 1.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles de
l’any 2017, a nom del senyor KB, per un import total de 153,87 euros, d’acord amb el següent
detall:
Concepte
Impost sobre béns
immobles

Any
2017

N.rebut
903616

Import pagat
307,73

Bonificació
153,87

A retornar
153,87

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el termini de
10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de
l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de
rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200
Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb
el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
8.18 Aprovació exempció varis 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 2018 i posteriors, a nom dels titulars relacionats seguidament:
N ú m e r o DNI/NIE
registre
9636
9452
9358
9397
9438
9842

Titular

Matrícula

FPV
FSM
MPS
AGP
MACD

V-1225-HH
-9071-GGP
-1450-KBR
-1241-KBM
-1128-HCF

JFR

-3384-JWJ

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’intervenció i tresoreria.
8.19 Aprovació bonificació Taxa Ocupació Via Pública a nom Sra. SNS
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora SNN, tal com es detalla
seguidament:

Exercici

Número rebut

2017

936375

Import pagat

Import correcte

538,20€

230,67€

Import a
retornar
307,53€

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.
8.20 Aprovació d'ingressos indeguts concepte Cheque dejeuner a nom Sra. RRB
Acords
Primer.- Aprovar el pagament transferència al compte sol.licitat per import de 300,00€ a favor de la
senyora RRB, per duplicitat d’ingrés de les despeses de la Llar d’infants Tomanyí del seu fill.
Segon.- Notificar el següent acord a l’interessada i als depataments d’intervenció i tresoreria.

8.21 Sol.licitud devolució d'ingressos indeguts Taxa recollida escombraries Industrials per
baixa activitat.
Acords
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor AGM, en concepte de la
Taxa per Recollida Escombraries Industrials, tal com es detalla seguidament :
Exercicis Número
rebut
2017
935407

Objecte Tributari
C. Barris i Buixó, número 15
Esc 1 00 1

Import
pagat
233,92€

Import
correcte
60,00€

Total a retornar
173,92€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent a les Taxes per Recollida Escombraries com a local
sense activitat amb efectes posteriors data 31 de gener de 2017.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments

8.22 Sol.licitud revisió sanció taxa recollida escombraries a nom societat Mas del Rei SL
Estimació
Acords
Primer.- Estimar la petició presentada pel senyor Dimas Vila Giralt, en representació de la societat
Mas del Rei SL i en conseqüència reposar en voluntària el rebut 881037 i donar de baixa la
fracció segona del rebut 881037 per import de 301 euros en concepte de recàrrec addicional del
10% de la liquidació de taxa de recollida d’escombraries.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

9. Comptabilitat i pressupost
9.1 SOREA S.A. Padró de subministrament d'aigua a grans consumidors del mes d'agost
de 2017.-Aprovació
Núm. exp.: 75/2017 de Aprovacions padrons tributaris

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a domicili,
realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes d’agost de 2017, grans
consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota

B. IMPOS.

2.888,77

(2) Consum 22.419,70
Sobreelevació
Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ

59
31.484
0
IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

25.308,47
-

2.530,85
-

-

27.839,32
-

180,65
86,74
5.584,96
3.269,53
5,98
34.436,33

18,07
2.548,92

18,22
18,22

198,72
104,96
5.584,96
3.269,53
5,98
37.003,47

39.336,28
39.336,28
73.772,61

3.933,63
3.933,63
6.482,55

18,22

43.269,91
43.269,91
80.273,38

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
RESOLC :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’ agost de 2017, grans consumidors,
que importa la quantitat total de VUITANTA MIL DOS CENTS SETANTA TRES EUROS AMB
TRENTA VUIT CÈNTIMS ( 80.273,38 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de desembre,
General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades 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 si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972 300
255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a
divendres de 8,30 a

13,30 hores dijous de 15,30 a 18
hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els interessos de
demora i les costes que procedeixin.
Tercer. - Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als efectes que correspongui.
9.2 Relació O/2017/81 JG:21/09/2017 Reconeixement de despesa. Aprovació
Acords
Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/81
(reconeixement) d’import total 170.470,20 euros.
Aplicació
2017 11 9200 63200

Import
10.914,32

2017 71 1600 21000

6.240,58

2017 21 1500 61905

34.651,27

2017 71 1630 22710

118.664,03

TOTAL

170.470,20

Text lliure
VILA PEREZ NARCIS. REFREDADORA DAIKIN
ANTIGUES ESCOLES LLOFRIU (AS)
SOREA SA. TREBALLS CLAVEGUERAM JULIOL
2017 (AS)
CONSVIDAL SL ADEQUACIO ZONA VERDA COM A
ESBARJO DE GOSSOS (UR)
URBASER SA. CONTRACTE SERVEI NETEJA
VIARIA AGOST 2017 (AS)

9.3 Relació O/2017/82 JG:21/09/2017 Certificacions d'obres. Aprovació
Acords
Primer.- Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació número O/2017/82
de certificacions d’obres per un import de 117.808,39 euros.
Aplicació
2017 21 1500 61947

Import
50.339,44

2017 20 2310 63201

67.468,95

TOTAL

Text lliure
ALGOMERATS GIRONA SA. OBRES
CIRCUMVAL.LACIO NORD DE PALAFRUGELL I
BEGUR (UR)
RUBAU TARRES SAU. CERTIFICACIO N. 7 OBRES
AMPLIACIO LOCAL DE LA SAULEDA (UR)

117.808,39

9.4 Propostes de despesa.- Aprovació.- Y/2017/37. JGL 21.09.2017
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

Import

Text lliure
NEW IMAGE TEXTURE SL. PRODUCCIO DE
L’EXPOSICIÓ PAJAZZFRUGELL.
REPRODUCCIONS FOTOGRAFIQUES DE

220170013423 2017 46 3330 22604
220170013430 2017 46 3330 22604
220170013431 2017 71 1532 61901

220170013432 2017 11 9200 22604
220170013433 2017 10 9120 22601
220170013434 2017 46 3330 22604
220170013435 2017 46 3330 22604
TOTAL RELACIO

1.508,66 SERGIO SABINI (CU)
BTM SUND SL. LLOGUER INFRAESTRUCTURA
TECNICA STREET JAZZ COSTA BRAVA 2017
2.900,00 (CU)
SADUR EXCABACIONES SL. TALLAR I RETIRAR
PI SEC CAIGUT PENYA-SEGAT AIGUA GELIDA
1.089,00 (AS)
ARC I ADVOCATS I CONSULTORS SL.
REPRESENTACIO I DEFENSA JURIDICA
PROCEDIMENT 622/2017, PROFESSORES
2.178,00 ESCOLA ADULTS (SG)
ARTS I METALLS CARMANIU SC. CREACIO
DIPLOMES I PINS DELS DIPLOMES AL MERIT
1.226,94 CIUTADA PER LES EMPRESES SURERES (PR)
ASSOCIACIO JAZZPORT. ACTUACIO THE BLACK
1.500,00 BARBIES AL FESTIVAL DE JAZZ 2017 (CU)
BARCELONA JAZZ ORQUESTRA. ACTUACIO
BARCELONA JAZZ ORQUESTRA DINS ELS
4.000,00 FESTIVAL DE JAZZ 2017 (CU)
14.402,60

10. ASSUMPTES URGENTS
10.1 Pròrroga 2017 concessió administrativa per ús privatiu bar Camp d'en Prats
Acords
Primer.- Prorrogar des de l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018 a l’empresa GOU
SERVICES, SL amb CIF B17296104 la concessió per l’ús privatiu d’un local a Camp d’en Prats,
amb una taxa anual per la llicència demanial de 829,71 euros
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

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

