JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.

Núm. 03/2016
Data : Dijous 26 de maig de 2016
Hora: 22:12 a 23:10 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 Hernández, 2a tinent d’alcalde
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 número 02/2016 de 31 de març de 2016.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1 Acceptació pressupost de l’enginyer tècnic topògraf a l’empresa GIRONÈS
BARTRINA, S.L pels treballs per la realització de plànol topogràfic de la Piscina
la Ponderosa.
Atès que en la Junta de Govern Local, sessió ordinària de 8 de febrer de 2016, es va
acordar l’encàrrec del projecte per a l’ordenació de la piscina municipal “La Ponderosa”
a l’empresa LAND URBANISME I PROJECTES i, aquests per tal de poder confeccionar
el projecte necessiten un plànol topogràfic, demanat pressupost al professional Sr. Jordi
Gironès Danès,
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S’acorda:
PRIMER.- Adjudicar els treballs de realització del plànol topogràfic, aixecament de
planimetria i altimetria, coordenades UTM ETRS 89, representació dels elements que
defineixen la parcel·la de la piscina de Sant Feliu de Pallerols a Jordi Gironès Danès
col·legiat 3804 empresa GIRONÈS BARTRINA, S,.L per import de 800,00 € més IVA,
import total de 968,00 €.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 4.21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.2 Acceptació pressupost Serveis Vials del Vallès, S.L. pel subministrament de
tres senyals de trànsit
Atès que es necessari el canvi de tres senyals, dues d’elles fruit dels actes vandàlics a la
plaça de l’església i l’altra per tal de substituir una senyal que prohibeix el pas quant es
realitzen actes a la plaça de l’església,
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 163023 de 23/05/2016 per import 179,75 €
(217,50 € IVA inclòs) realitzat pel Serveis Vials del Vallès, S.L
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 4.21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.3 Acceptació pressupost d’Albert Capdevila Molas, pel subministrament i
muntatge de maquinaria pel funcionament de la piscina municipal.
Atès que es necessari el canvi de la bomba electromagnètica i la sonda existent a la
piscina municipal “La Ponderosa” i que aquests treballs són imprescindibles per iniciar
l’activitat d’estiu 2016,
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S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número F000053 de 18/05/2016 per import 1.098,50
€ (1.329,19 € IVA inclòs) realitzat per Albert Capdevila Molas
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida número 2016.4.21000.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.3 Acceptació pressupost de Lindamer, pel subministrament d’un equip de
comprovació de l’estat de l’aigua.
Atès que el personal de la brigada no disposa d’un aparell per tal de comprovar l’estat de
l’aigua dels pous i fonts municipals i davant la pròxima obertura de la Piscina Municipal.
Atès que per complir amb les disposicions legals del Real Decret 742/2013,

S’acorda:

PRIMER.- Aprovar el pressupost de Lindamer de 27/06/2016 per import 1030,00 €
(1.246,30 € IVA inclòs) realitzat per Albert Capdevila Molas i adquirir un turbidímetre i
fotòmetre multiparametric portàtil marca Hanna.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida número 2016.4.21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.4 Acceptació pressupost confeccionat per Josep Bosch, Serveis Informatics pel
subministrament i muntatge d’un equip PC.
Atesa la necessitat de modernitzar la torre de l’ordinador per poder continuar sent
compatibles amb els programes informàtics usats per l’arquitecte tècnica municipal
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Atesa que s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona per finançar l’accés a
les noves tecnologies per aquest any 2016.

S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost per import 560,00 € (677,60 € IVA inclòs) realitzat per
Josep Bosch i adquirir una caixa semitorre ATX, Pentium i5 3.6 Ghz.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida número 2016.9.21600
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.5 Acceptació pressupost confeccionat per Reyes Casa i Jardí, S.L.U.
Atès que el personal de la brigada no disposa una màquina desbrossadora per tal de poder
realitzar neteges al municipi.

S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost de data 19/05/2016 per import 602,00 € IVA inclòs
realitzat per Reyes Casa i Jardí, S.L.U i adquirir una desbrossadora Stihl FS260
professional forestal sense suspensió al manillar, amb fil, disc ala, careta amb auriculars
i arnes professional.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 2016.171.21303
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.6 Autorització per la signatura del Conveni Festa dels Anys entre l’Ajuntament i
la mercantil Jardineria Joan Casas, S.L
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Atès que com cada any pels vols del mes de Juliol es celebra la Festa dels Anys Seixanta
i per tal de poder procedit a la signatura del Conveni de Col·laboració entre el Consistori
i l’empresa Jardineria Joan Casas, S.L, existint conflicte d’interessos entre l’Alcalde i la
mercantil, es necessaris autoritzar expressament un membre de l’Equip de Govern per tal
de poder signar el conveni.
Tenint en compte el fet exposat, La Junta acorda amb expressa abstenció de l’Alcalde a
la votació d’acord amb l’article 167 de la Llei Municipal de Règim Local.

S’acorda:
PRIMER.- Acorda autoritzar i delegar la funció expressa de signar el Conveni entre
l’Ajuntament i la Jardineria Joan Casas, S.L per l’organització de la X edició la Festa
dels Anys 60 any 2016. al primer tinent d’alcalde Sr. Félix Castanyer Santanach.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.7 Renovació conveni del programa Girona Territori Cardioprotegit
Atès que en breu finalitza el conveni signat amb Dipsalut en el marc del programa
“Girona, territori cardioprotegit”
Vist que el conveni signat amb l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT) per tal d’adaptar-lo a les noves basses reguladores del conveni aprovades
en el Consell Rector de l’organisme, en sessió ordinària del 8 de març de 2016, en virtut
de les quals, entre altres, s’amplia el termini de finalització, mantenint Dipsalut les
obligacions de manteniment dels desfibril·ladors instal·lats en el municipi dins el 31 de
desembre de 2019,
S’acorda:
Primer: Aprovar el Conveni entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut) i aquest Ajuntament de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
Segon: Notificar el present acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut).
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Tercer: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.8 Acord d’adhesió a la tarifa simplificada de l’Associació General d’Autors i
Editors (SGAE)
Atesa la proposta de Tarifa simplificada creada a l’empara del conveni subscrit entre
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipi de Catalunya
(FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), a través de la qual es proposa
que les corporacions locals en municipis de fins a 3.000 habitants es beneficiïn d’una
tarifa simplificada en el pagament d eles quotes de les SGAE.
Un cop analitzades les diferents propostes presentades a l’Ajuntament el passat dia 11 de
maig, es considera que la que més s’adequa als interessos de la corporació, és la d’efectuar
un pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig.
Tenint en compte que la proposta va tenir entrada a l’Ajuntament el passat dia 11 de maig,
S’acorda:
Primer: Adherir-nos a la tarifa simplificada de les SGAE, efectuant un pagament únic, i
sol·licitar a l’ SGAE que es mantingui el preu fixat a la tarifa per import de 1.335,00 €.
Segon: Notificar el present acord a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE),
Tercer: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.9 Acord per realitzar un peritatge finques:
2.9a) Moli de la Conqueta
Atès que es voluntat de l’Equip de Govern adquirir la part de la finca el Moli de la
Conqueta que a dia d’avui està cedit a l’Ajuntament segons conveni urbanístic de 25
d’abril 2003.
Atès que no s’obtenen subvencions per l’adquisició d’immobles.
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S’acorda:
PRIMER: Demanar a diferents empreses i/o professionals pressupostos per efectuar
un peritatge del valor de la finca i així poder avaluar la inversió. I, quant s’hagi rebut
es procedirà a donar compte s la Junta de Govern Local.
SEGON: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.9B) Pis de sobrer el bar “La Ponderosa”
Atès que l’actual propietari del pis situat sobre el bar de la Piscina la Ponderosa, de
titularitat municipal té voluntat de vendre’l.
Atès que segon l’escriptura notarial d’acceptació de l’Herència de la Sra. AnnaXXX
l’Ajuntament té un dret preferent,

S’acorda:
PRIMER: Demanar a diferents empreses i/o professionals pressupostos per efectuar un
peritatge del valor de la finca i així poder avaluar la inversió. I, quant s’hagi rebut es
procedirà a donar compte s la Junta de Govern Local.
SEGON: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.10 Acord per la realització d’una auditoria al Consistori i demanar pressupostos
a diferents empreses independents er la confecció de l’esmentada auditoria.
Davant les noticies sorgides i publicades a diferents mitjans de comunicació, orals i
escrits d’acusacions sobre la gestió realitzada en els darrer anys per l’equip de govern
d’Ajuntament,
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Atesa la necessitat de defensar actuació de l’equip de govern en les darreres legislatures.
S’acorda:

PRIMER: Demanar a diferents empreses i/o professionals la presentació de pressupostos
per la realització d’una auditoria al Consistori. I, quant s’hagi rebut es procedirà a donar
compte s la Junta de Govern Local.
Segon: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

3. LLICÈNCIES D’OBRA
3.1 Llicències d’obra.
Vistes les sol·licituds de llicència d’obres presentades per:
-

LLUIS M. COLIMER AUPI
JESUS BUSQUETS OLIVERAS
INDRID SOLÀ TURON
COMUNITAT DE PROPIETARIS CA L’ANTINA
MARIONA COLOM SERRA

Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal d’obres.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnica municipal.
Prèviament a efectuar l’acord, el Regidor Sr. Castanyer s’absté a la votació de
l’atorgament de la llicència sol·licitada per la Sra. Mariona Colom Serra per parentiu,
S’acorda:
Primer.- Atorgar les següents llicències d’obra a:
-

LLUIS M. COLOMER AUPI, per pintar la façana de la casa de la Crta. de la
Fàbrega, núm. 6
JESUS BUSQUETS OLIVERAS, per la Construcción d’una paret de tanca i
instal·lació d’un portal a la finca situada a la Crta. de Santa Pau, núm. 23
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-

INDRID SOLÀ TURON, per reformar l’interior I modificació puntual de la
façana de l’habitatge situat a la Plaça Firal núm. 11
MARIONA COLOM SERRA, per pintar la façana de la casa del carrer del
Puig, núm. 36
COMUNITAT DE PROPIETARIS CA L’ANTINA pels treballs de millorar
l’escala interior de la finca situada al Carrer del Puig, núm. 10

Segon.- Condicionar-les en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars que es notificaran a l’interessat junta amb la
liquidació dels tributs municipals que correspongui i al pagament efectiu dels esmentats
tributs .
2.- L’empresa que realitzi les obres a d’estar el corrent de les obligacions fiscals i en
concret s l’impost d’Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador controlat, i que
es tingui destinat a runes.

No haver-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23.10

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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