JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.

Núm. 1/2016
Data : Dilluns 8 de febrer de 2016
Hora: 22:55 a 23:35 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castañé i Santanach, 1r tinent d’alcalde
Cristina Solà i Hernandenz, 2a tinent d’alcalde
Excusa la seva assistència
La Sra. Eva Briceño i Muñoz, Regidora
Secretaria, la de la Corporació, Gemma Gasull i Costa.
ORDE DEL DIA:

1.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Atès el disposat a l’article 110.3 del Decret Legislatiu 28/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa
l’aprovació a la Junta de Govern Local de l’Acta de 03/12/2015.
APROVAT per UNANIMINTAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1 Acord pel qual s’acorda contractar amvb l’empresa retornar la fiança als Srs.
XXXX i XXXX .
ist l’informe favorable dels serveis tècnics municipal de data 21/01/16.
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2.3 Acord per l’adjudicació del manteniment de detecció i extinció d’incendis dels
edificis municipals a l’empresa COMSA Service.

Atès quen la Junta de Gover de 8 de febrer de 2016 es va acordar demanar diferents
pressupostos a empreses i/o professionals per tal de poder efectuar el manteniment anual
dels aparells extindors.
Atès que s’han rebut les següents ofertes de pressupost:
1.- COMSA: import de 1.004,48 € més IVA de data 15/03/2016
2.- SEGURIFOC, S.L per import de 904,21 € més IVA de data 25/02/2016
3.- EXTINTORS GIROFOC, S.L per import de 569,00 € més IVA de data 19/02/2016
4.- PACISA, Fire Service, S.L per import de 1.462,00 € més IVA de data 21/03/2016
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern el’adopció del següent acord:

PRIMER.- Adjudicar la renovació del contracte de manteniment de detecció i exintció
d’incendis dels edificis municipals al pressupost més competitiu i avantatjos pel consistori,
sent l’empresa COMSA per import de 1.004,48 € més IVA 1.215,42 €
SEGON: La consignació pressupostaria serà a la partida del Capitol II, Manteniment i
Reparació, 1.21200 Edificis i Instal.lacions a càrrec del presspost de 2016.
TERCER: Notifciar el present acord als interessats.

APROVA per UNANIMITAT dels assistents

2.4 Acord per la presentació de la subvenció per a projectes i accions de promoció
econòmica XSLP de la Diputació
Atès que el Ple de la Diputació de Girona ha aprovat les bases reguladors i s’ha publicat la
convocatòria anticipada dels sol·licituds de subvencions per a projectes i accions de
promoció econòmica adreçades als ajuntament, consells comarcals i ens de promoció
econòmica, membres de la XSLPE.
Atès l’interès del consistori en beneficiar-se d’aquesta subvenció,
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Girona la participació de l’Ajuntament i la concessió
de la subvenció amb càrrec a la convocatòria per a projectes i accions de promoció
econòmica.
SEGON: Trametre a ala Diputació la documentació establerta a les bases de la convocatòria
en el termini establert.
APROVAT per UNANIMITAT dels assistents.

2.5 Acord per acceptar el pressupost SEPGI, S.L Serveis Empresarials i Particulars
de Girona per l’activació del portal de la Transparència.
Atès que en el darrer Ple sessió ordinària de 4 de febrer de 2016, es va aprovar per
unanimitat realitzar totes les tasques necessàries per tal d’habilitat el Portal de
Transparència.
Davant el volum dels objectius prioritaris en matèria de transparència que el Govern Català
ha aprovat dins el pla estratègic 2015-2017, estructurant-se en sis eixos de treballs i 32
objectius específics materialitzats en 124 actuacions per donar compliment efectiu a la llei
catalana i espanyola de transparència.
Atenent la necessitat de que per tal d’activar el portal i configurar-lo segons la legislació
vigent es necessita un configurador, per vincular el portal de transparència creat per

l’AOC a la pagina web municipal i la necessitat de classificar la documentació i els
diferents expedients amb transcendència jurídica que s’ha d’anar proveint al portal de
transparència.
Atenent la manca de personal propi de l’Ajuntament per tal de que pugui desenvolupar
aquesta tasca.
Atès el pressupost presentat per l’empresa SEPGI, S.L Serveis Empresarials i particulars de
Girona.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Adjudicar els treballs d’activar el portal de Transparència i configurar-lo segons
la legislació vigent a l’empresa SEPGI, S.L pel preu de vuit-cents euros (800,00 €)
mensuals amb IVA inclosa.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016
partida nº 9.22797.
TERCER: Notificar el pressent acord als interessats.
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APROVAT per UNANIMITAT dels assistents
2.6 Acord per encarregar el projecte per l’ordenació de la piscina municipal “La
Ponderosa”.
Atès que en la Junta de Govern Local , sessió ordinària de 24 de setembre de 2015, es va
acorda demanar a diferents professions i equips tècnics la presentació de pressupostos
d’honoraris tècnics per la redacció de la proposta del pla d’ordenació de l’equipament de la
piscina municipal, edificis i espais exteriors, per a diferents usos.
Atès que s’ha rebut tres ofertes de pressupost:
1.- LAND URBANIMSE I PROJECTES: import 5800,00 € (més IVA) de data 08/15
2.- SIMO ROCA ASPERO: import 5.900,00 € (més IVA) de data 06/11/2015
3.- UN PARELL D’ARQUITECTES: import 6.000,00 € (més IVA) de data 17/11/2015
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Adjudicar la redacció del pla d’ordenació de l’equipament de la piscina
municipal, edificis i espais exteriors, al pressupost més competitiu i avantatjós pel
consistori, sent el de l’empresa LAND URBANISME I PROJECTES per import de
5800,00 € més Iva, import total 7.018,00 €.

SEGON: La consignació pressupostaria serà del 50% dels honoraris al pressupost de la
Corporació de l’any 2016, partida múm. 4.21000 i, l’altre 50% a càrrec del pressupost de
l’any 2017.
TERCER: Notificar el pressent acord als interessats.
APROVAT per UNANIMITAT dels assistents
partida número 2016.4.21000Previ informe de l’Arquitecte tècnic municipal, es
concedeixen les següents llicències d’obra:
-

NELSON BASTO TEIXERIRA, per substituir una banyera per un plat de dutxa (C/
Verge de la Salut, núm. 39 )
JOAN MUNTANÉ VIVES, pler l’ampliació de diverses finestres de la casa de
colònies del mas Coll de Dalt (Mas Coll de Dalt)
LLUIS POUS GRAVALOSA, per pintar una façana de l’edifici i canviar les canals
( c/ del Rec, núm. 7)
JOAN BOIX SANS, per l’ampliació del porxo a la planta baixa (Plaça Firal, núm.
28)
PERE SERRAT PUIG, per arranjar humitats interiors façana (C/ del Rec, núm. 3)
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-

MARIA VICTORIA SUBIROS SALA, per la reparació del mur (c/ de la Fàbrega,
núm., 10)

S’aixeca la sessió a les 23.35 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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