JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.

Núm. 004/2016
Data : Dijous 28 de juliol de 2016
Hora: 22:35 a 23:55 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castanyer 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 03/2016 de 26 de maig de 2016.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1.- Acord pel qual s’aprova l’autoritzar al Sr. XXXX, com a titular de l’activitat “Can
Corominas”, per l’ocupació de terreny públic a la zona de Can Patrici durant la
temporada d’estiu 2016.
Vista la instància presentada pel Sr. XXXX amb DNI núm. XXXX, el dia 13 de juliol de
2016, amb registre general d’entrada número 987, com a titular de l’activitat “Restaurant Can
Corominas” en el local situat a la carretera de la Fàbrega número 2 d’aquesta localitat, en la
qual sol·licita autorització per la col·locar deu (10) taules amb les seves respectives cadires
a l’espai de davant de l’establiment on hi havia hagut la casa de Can Patrici, mitjançant la
instal·lació de la terrassa durant la temporada d’estiu 2016.
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Atès l’informe de l’arquitecte tècnica municipal de data 14 de juliol de 2016, favorable a
l’atorgament de l’autorització d’ocupació de via pública en el qual s’estableixen unes
condicions especifiques.
Ates l’article 6 de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per ocupació terrenys
a la via pública amb taules i cadires, on estableix que la quota tributaria que es deriva per la
ocupació de via pública ascendeix a 2,54 € m2/any.
Vist el que procedeix i en ús de les competències atorgades per article 21.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 53.1r) del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Considerant que l’adaptació de la resolució és competència de la Junta de Govern en virtut d
e la Delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 18/2015 de 16 de juny de
2016.
S’acorda:
Primer.- Autoritzar al Sr. XXXX amb DNI XXXX, com a titular de l’activitat “Can
Corominas”, per l’ocupació de terreny públic a la zona de Can Patrici de 10 taules amb les
seves respectives cadires durant la temporada d’estiu 2016, de conformitat amb les
condicions fixades per l’arquitecte municipal en l’informe de data 14 de juliol de 2016, i que
són les següents:
Condicions especifiques de la present autorització:
- Caldrà delimitar lateralment l’espai ocupat mitjançant jardineres o algun altre element
mòbil.
- Els titulars de la terrassa han de tenir cura de la neteja i manteniment de l’espai ocupat
- La durada de la instal·lació serà per a la temporada d’estiu 2016.
Segon.- Liquidar al Sr. XXXX la quantitat resultant de conformitat amb l’article 6 de
l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat amb la corresponent instrucció dels
recursos que contra aquesta poden interposar-se.
APROVA per UNANIMINTAT dels assistents

2.2 Aprovació concedir una subvenció per finançar el transport escolar als alumnes
residents a Sant Feliu de Pallerols que cursin estudis post obligatori a l’institut
d’Ensenyament Secundari Castell d’Estela d’Amer.
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Atès que des de l’Ajuntament s’ha considera la conveniència de crear una nova línia d’ajut
econòmic als estudiant de Sant Feliu de Pallerols que cursen estudis secundaris post
obligatoris reglats al centre públic de l’Institut d’Ensenyament Secundari Castell d’Estela
d’Amer i utilitzen el transport públic pel desplaçament.
S’acorda:
PRIMER: Crear un ajut econòmic als estudiants de Sant Feliu de Pallerols que cursen estudis
secundaris post obligatoris reglats al centre públic de d’Institut d’Ensenyament Secundari
Castell d’Estela d’Amer i utilitzen el transport públic pel desplaçament per proper curs 20162017.
SEGON: Per tal de optar a l’ajut caldrà complir els següents requisits:
a) Estar empadronat al municipi de Sant Feliu de Pallerols des de l’inici del curs
escolar 2016-2017,
b) Estar matriculat/da en estudis post obligatoris pels quals es demana la subvenció
c) No estar en possessió de titulacions acadèmiques d’igual o superior nivell a la dels
estudis per als quals es sol·licita la beca.
d) Utilitzar el transport públic per desplaçar-se al centre educatiu de referència
e) Acreditar no ser beneficiari de les beques del Ministeri de Educación, ja que en
les esmentades beques el transport ja hi és contemplat.
TERCER: fixar la forma i termini de presentació de les sol·licitud així com la justificació de
la despesa.
- Sol·licitud: Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud mitjançant
instància genèrica a les oficines de l’ajuntament o per e-tram on s’haurà
d’acompanyar la següent documentació: fotocopia del DNI de la persona sol·licitant,
fotocopia del DNI de l’estudiant, Certificat del centre docent acreditatiu d’estar
matricular al curs 2016/2017 en estudis d’educació reglada no obligatòria, declaració
jurada del sol·licitant on hi consti que no està en possessió de titulacions acadèmiques
d’igual o superior nivell a la dels estudis pels quals es demana subvenció i que no és
beneficiari de cap altra ajut per aquest concepte i, document on hi conti les dades del
compte corren ton hagi de ser ingressat l’ajut.
- Termini: el termini per a la presentació de sol·licitud serà de l’1 d’octubre al 31
d’octubre de 2016.
- Justificació: s’haurà de presentar certificat trimestral del centre docent en que consti
l’assistència efectiva pels estudis pels quals es demana subvenció i justificant dels
desplaçaments efectuat (targetes, tiquets, ….)
QUART: l’Ajuntament destinarà per aquest ajut fins a un màxim de 50,00 € per alumne a
l’any.
CINQUÈ: S’acorda que una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds la
Junta de Govern Local procedirà a examinar si es reuneixen els requisits establerts i procedirà
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a efectuar una proposta d’atorgament de beques confeccionant una llista de les sol·licituds
admeses i les excloses.
SISÈ: l’Ajut està finançada amb càrrec al pressupost municipal en l’aplicació pressupostaria
2016.2.48000
SETÈ: Sotmetre el present acord a informació pública. A tal efecte, es publicà l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’edictes del Consistori
i a web municipal (http://www.santfeliudepallerols.cat/seu-electronica/edictes/).
APROVA per UNANIMINTAT dels assistents

2.3 Acceptació pressupost confeccionat per Toni Teixera
Atès que es voluntat de l’Equip de Govern procedir a la remodelació i millora de l’espai de
contenidors de recollida de deixalles de Sant Iscle de Colltort, amb la finalitat de millorar la
funcionalitat i l’adequació paisatgística i que les obra consistiran en la formació d’un recinte
tancat amb taulons verticals i pavimentat situant-se al costat de la carretera propi del trencat
del Perer.
Atès que s’ha signat un conveni de cessió d’ús gratuïtament de l’espai esmentat entre la
Propietat i l’Ajuntament
Atès que l’Ajuntament no disposa de suficients recursos humans per realitzar l’obra a
realitzar,
Atès que s’ha demanar pressupost al Sr. Toni Teixera,
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost de data 22/07/2016 per import 5.949,99 € (7.199,48€
IVA inclòs) realitzat per Toni Teixeira per tal de realitzar els treballs d’acondicionament de
la zona de contenidors de recollida de deixalles a Sant Iscle de Colltort.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016, partida
núm. 2016.920.21200
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
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2.4 Acceptació pressupost d’Albert Capdevila Molas, pel subministrament i muntatge
de bomba a la piscina municipal.
Atès que s’ha espatllat la bomba existent a la piscina municipal i la seva reparació no
garanteix el bon funcionament.
Atesa la necessitat del canvi de la bomba existent a la piscina municipal “La Ponderosa” i
que aquests treballs són imprescindibles per continuar donant al servei aquest estiu 2016,
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número F000061 de 04/04/2016 per import 900,00 €
(1.089,00 € 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.

2.5 Acceptació pressupost de Paques y Jardines Fabregas, S.A.U. pel subministrament
de dues pilones
Atès que s’han de substituir dues pilones, una a la plaça firal i l’altre al carrer del centre.
Atesa la necessitat de procedir a la seva substitució i una vegada sol·licitat pressupost a
l’empresa Parques y Jardines Fabregas, S.A.U
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 1614075 de 27/07/2016 per import 100,80 €
(121,97 € IVA inclòs) realitzat per la mercantil Parques y Jardines Fabregas, S.A.U.
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.
2.6 Acceptació pressupost l’Enginyeria Informativa Olot (EIO) per l’adquisició d’un
programa informàtic en modalitat de rènting per tal de gestionar la recaptació dels
impostos i taxes gestionats directament per l’Ajuntament.
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Atès l’urgent necessitat d’actualitzar el dispositiu informàtic que s’utilitza per la gestió del
servei d’aigües municipal degut a que genera errors de lectura, d’emmagatzematge de dades
i degut al pas del temps, l’actual sistema és obsolet.
Atès que s’han valorat varies opcions, l’empresa EIO ha procedit a emetre pressupost per
l’adquisició de software per tal de gestionar el servei d’aigües, clavegueram, televisió per
cable, nínxols i escombraries.
Atès que una vegada rebut el pressupost i efectuada demostració a les oficines municipals es
va procedir a emetre nou pressupost recollint les peticions efectuades i amb la modalitat de
rènting.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 302 de 28/07/2016 per import de 333,79 € (403,88
€ IVA inclòs) realitzat per la mercantil Enginyeria Informàtica Olot.
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.
2.7 Aprovació dels padrons fiscals 2016 de la taxa per la distribució d’aigua,
clavegueram i cànon d’aigua corresponent al 1r semestre de 2016 i període de
cobrament en voluntària.
Atès que s’ha realitzar el padró del 1r semestre de l’any 2016
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el Padró fiscal i el període cobrament en voluntària de la taxa per la
distribució d’aigua, clavegueram i cànon d’aigua corresponent al 1r semestre de 2016.
SEGON: Període de pagament dels rebuts :
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 d’agost a 31 d’octubre.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec t’espremi
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reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els termini de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’e
constrenyiment ordinari que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
TERCER: Forma de pagament: El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini
esmentat, mitjançant:
1) Domiciliació bancària
del rebut, domiciliació que haurà de comunicar
anticipadament a les dependències municipals.
2) Transferència bancària als comptes titularitat del Consistori.
3) En efectiu a les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic, que és de 9 a 15
hores de dilluns a divendres.
QUART: Exposar al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.8 Aprovació dels padrons fiscals 2016 de la taxa de la recollida d’escombraries
corresponent al 1r semestre de 2016 i període de cobrament en voluntària.
Atès que s’ha realitzar el padró del 1r semestre de l’any 2016
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el Padró fiscal i el període cobrament en voluntària de la taxa de la
recollida d’escombraries corresponent al 1r semestre de 2016.
SEGON: El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 d’agost a 31 d’octubre.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec t’espremi
reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els termini de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec t’espremi
ordinari que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat ,és els interessos de
demora.
TERCER: Període de pagament dels rebuts
Forma de pagament: El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat,
mitjançant:
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1) Domiciliació bancària
del rebut, domiciliació que haurà de comunicar
anticipadament a les dependències municipals.
2) Transferència bancària als comptes titularitat del Consistori.
3) En efectiu a les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic, que és de 9 a 15
hores de dilluns a divendres.
QUART: Exposar al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.9 Aprovació dels padrons fiscals 2016 de la taxa de la Televisió per cable corresponent
al 1r semestre de 2016 i període de cobrament en voluntària.
Atès que s’ha realitzar el padró del 1r semestre de l’any 2016
S’acorda,
PRIMER: Aprovar el Padró fiscal i el període cobrament en voluntària de la taxa de la
televisió per cable corresponent al 1r semestre de 2016.
SEGON: Període de pagament dels rebuts :
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 d’agost a 31 d’octubre.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec t’espremi
reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els termini de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec t’espremi
ordinari que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat ,és els interessos de
demora.
TERCER: Forma de pagament: El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini
esmentat, mitjançant:
1) Domiciliació bancària del rebut, domiciliació que haurà de comunicar
anticipadament a les dependències municipals.
2) Transferència bancària als comptes titularitat del Consistori.
3) En efectiu a les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic, que és de 9 a
15 hores de dilluns a divendres.
QUART: Exposar al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
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APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.10 Aprovació dels padrons fiscals 2016 de la taxa de prestació de serveis en cementiris
locals corresponent a l’exercici 2016 i període de cobrament en voluntària.
Atès que s’ha realitzar el padró de l’any 2016,
S’acorda,
PRIMER: Aprovar el Padró fiscal i el període cobrament en voluntària de la taxa de prestació
de serveis en cementiris locals corresponent a l’exercici 2016.
SEGON: Període de pagament dels rebuts :
El termini de pagament en període voluntari serà del dia 1 d’agost a 31 d’octubre.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat
notificada providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec t’espremi
reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els termini de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec t’espremi
ordinari que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat ,és els interessos de
demora.
TERCER: Forma de pagament: El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini
esmentat, mitjançant:
1) Domiciliació bancària
del rebut, domiciliació que haurà de comunicar
anticipadament a les dependències municipals.
2) Transferència bancària als comptes titularitat del Consistori.
3) En efectiu a les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic, que és de 9 a 15
hores de dilluns a divendres.
QUART: Exposar al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.11 Aprovació d’iniciar un estudi i valoració de les Ordenances fiscals vigents a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
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Atès que hi ha hagut varies modificacions de les ordenances fiscals aplicables a Sant Feliu
de Pallerols i que la documentació existent no conté una recopilació global i actualitzada.
Atesa la petició i necessitat de Secretaria per tal d’efectuar una compilació i text refós de la
normativa fiscal vigent .
Atès que s’ha observat que l’ordenança número de 5 reguladora de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana no conté cap tipus de bonificacions i tenint en
compte que la regularització cadastral s’han incrementat molt els valors de les finques ha
provocat l’augment d’aquest impost. Considerant necessari procedir a la modificació de
l’ordenança
Atès que s’ha observat que l’ordenança número 14 de taxa per l’expedició de documents
administratius no regula correctament els supòsits de la expedició i tramitació a instància de
part (motivada per a un particular i que afecta en benefici seu) de qualsevol documentació.
Tenint en compte el que estableix els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Local,
S’acorda,
PRIMER.- Iniciar els treballs per tal de digitalitzar i actualitzar les ordenances fiscals
aplicables al municipi i fruit del treball es procedeixi a emetre un text refós de cadascuna de
les ordenances vigents al municipi.
SEGON: Incoar l’expedient de modificació d’ordenança fiscal número 5 i 14 del municipi,
procedir per la Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament a la redacció dels informes
jurídics i econòmics que siguin necessaris per la imposició esmentada i, una vegada sotmès
al Ple per la seva aprovació, es procedeixi a la tramitació corresponents fins a la seva entrada
en vigor.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.12 Aprovació estudi sol·licitud Sr. XXXX per la modificació de l’ordenança número
15 taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
Atès que per registre d’entrada número 687 de 17 de maig del corrent any, el Sr. XXXX amb
DNI XXXX, ha sol·licitat una revisió dels preus que conté l’ordenança número 15.
Tenint en compte el que estableix els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Local,
10
Acta JGL 004-2016

S’acorda,
PRIMER: Admetre a tràmit l’estudi sol·licitat
SEGON: Que per part dels Serveis Tècnics Municipals s’emeti informe al respecte, aixi com
per part de la Secretaria Municipal.
TERCER: Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.13 Aprovació estudi sol·licitud Sra. XXXX per la modificació de l’ordenança número
1 de l’impost de Béns Immobles (IBI)
Atès que per registre d’entrada número 738 de 5 de maig del corrent any, la Sra. XXXX amb
DNI XXXX, ha sol·licitat una revisió les bonificacions contemplades a l’ordenança
municipal número 1 corresponent a l’Impost de Béns Immobles.
Tenint en compte el que estableix els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Local,
S’acorda,
PRIMER: Admetre a tràmit l’estudi sol·licitat.
SEGON: Que per part de l’Àrea Econòmica del Consistori s’emeti informe al respecte, així
com per part de la Secretaria Municipal.
TERCER: Notificar el present acord als interessats.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.14 Aprovació estudi reclamació deute de l’empresa Albó Festes, S.L.
Atès que per registre d’entrada número 905 de 5 de juliol del corrent any, efectuant una
reclamació de factures pendents d’abonar per part de la Comissió de Festes del municipi.
Atès que el Consistori no disposa de l’estat de comptes de la Festa major de l’any 2015.
S’acorda,
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PRIMER: Admetre a tràmit l’estudi sol·licitat.
SEGON: Reclamar formalment al responsable de la Comissió de la Festa Major de l’any
2015 per tal de que aporti l’estat de comptes de la festa major 2015.
TERCER: Que per part de la Secretaria Municipal s’emeti informe al respecte.
QUART: Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.15 Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agrupació
Sardanista e Sant Feliu de Pallerols
Atès que s’ha redactat conveni de col·laboració entre l’Agrupació Sardanista de Sant Feliu
de Pallerols i el Consistori.
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista del municipi.
SEGON: Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per majoria simple dels membres assistents donada l’abstenció en el vot
del Sr. Joan Casas Carreras per ser president de l’Agrupació Sardanista de Sant Feliu
de Pallerols.

2.16 Ampliació contracte laboral Sonia Plana Aumatell
Atès que la treballadora Anna Maria Serra Comas ha demanat i se li ha concedit excedència
voluntària segons Decret d’Alcaldia número 72/2016.
Atès la necessitat de cobrir aquesta excedència degut a la càrrega de treball de l’àrea
econòmica del consistori.
S’acorda:

PRIMER: Ampliar la jornada laboral de la treballadora Sonia Plana Aumatell al 100% de la
jornada laboral fins a la reincorporació de la treballadora que es troba en excedència
voluntària.
SEGON: Notificar el present acord als interessats.
12
Acta JGL 004-2016

TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública. A tal efecte, es publicà l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’edictes del Consistori
i a web municipal (http://www.santfeliudepallerols.cat/seu-electronica/edictes/).
QUART: 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:
-

JOAN DURAN SERRA
M. DOLORS SERRAT BERGA
ENRIC COLOM COLOM
JOAN BOIX SANS
MARIA GARGANTA COLOMER
AITOR RODRIGUEZ DONAT
JOSEP VALLS GRAU
DAVID GONZALEZ MANEJA

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.
S’acorda:
Primer.- Atorgar les següents llicències d’obra a:
-

JOAN DURAN SERRA, per remodelar la cuina de la finca situada al carrer Pla
del Moli Gros, núm. 3
M. DOLORS SERRAT BERGA, per la pròrroga de la llicència d’obres 43/2013
de construcció habitatge unifamiliar al carrer timbera
ENRIC COLOM COLOM, per pintar la façana de la casa i del garatge de la finca
situada a la Crta. de Santa Pau, núm. 4
JOAN BOIX SANS, per reformar l’interior de la tercera planta de la finca situada
a la Plaça Firal núm. 28
MARIA GARGANTA COLOMER, per les obres de millora d ela vorera situada
a l’entorn de la casa de la finca situada al carrer font dels àngels, núm. 3
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-

AITOR RODRIGUEZ DONAT, per la substitució de rajoles del bany de la finca
situada al carrer la via núm. 14
JOSEP VALLS GRAU, per pintar la façana de la casa situada al carrer puig alder,
núm. 5
DAVID GONZALEZ MANEJA, per la rehabilitació de coberta i façana d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres de la finca situada al carrer del torn núm. 19

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
a 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 23.55

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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