JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.

Núm. 005/2016
Data : Dimarts 30 d’agost de 2016
Hora: 21:15 a 22.10 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 004/2016 de 28 de juliol de
2016.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.

2.1.- Acceptació pressupost Masalo Invest, S.L pel manteniment de la caldera de
pelets de l’Escola Bressol
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha fet palès la necessitat de procedir a la revisió
de la caldera de pelets de l’Escola Bressol
Atès que s’ha demanat pressupost a l’empresa Masaló Invest, S.l
1
Acta JGL 005-2016

S’acorda:

ÚNIC: Sol.licitar pressupost a l’empresa J. Arimany, S.L
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.2.- Acceptació pressupost Instal·lacions Florenci Cos, S.L pel manteniment de la
caldera de l’Escola Rocalba
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha fet palés la necessitat de procedir a la revisió
de la caldera de gasoil de l’Escola Rocalba
Atès que s’ha demanat pressupost a l’empresa Instal·lacions Florenci Cos, S.L
S’acorda:
ÚNIC: Sol·licitar pressupost a l’empresa J. Arimany, S.L
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.3.- Acceptació pressupost Masaló Invest, S.L pel subministrament i instal·lació
de central amplificadora de la TV a la Urbanització del Pla de Bastons.
Atès que la Sra. VERONICA CARTES SELLAS el passat 3 de juny del corrent any va
demanar la connexió de la Televisió per Cable que ofereix el municipi.
Considerant de que a la zona on es demana l’alta no es disposa de prou xarxa.
Atesa la necessitat d’adquirir una central amplificadora per la TV a la Urbanització de
Pla de Bastons.
Atès que s’ha demanat pressupost a l’empresa Masaló Invest. S.L
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el pressupost número 6100247 de 22/08/2016 per import de 1.666,93
€ sense Iva (2016,99 € iva inclòs) realitzat per la mercantil Masaló Invest, S.L
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 1.21302
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TERCER: Notificar el present acord als interessats.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.5.-Aprovació adquisició i compra domini propi de l’Ajuntament amb la finalitat
de poder gestionar directament la pàgina web i els correus electrònics.
Atès que des de les oficines municipals s’ha detectat una falta de diligencia en el servei
efectuat per l’empresa que gestiona el hosting i els correus electrònics municipals així
com un import excessiu de la renovació dels mateixos.
Atès que es necessita un període de temps per tal de poder recuperar el domini municipal
que finalitza amb .cat.
Atès que es creu convenient adquirir un domini de titularitat municipals per tal de no
dependre d’una tercera empresa i així poder donar un servei òptim als ciutadans.

S’acorda:
PRIMER: Adquirir a través de l’empresa Nominalia Internet, S.L el domini
“santfeliudepallerols.com” per un import de 3,51 € Iva inclosa.
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm.9.21600

APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.6.- Renovació domini “Territoriremenca.cat”
Atès que en breu finalitza el contracte del domini “territoriremenca.cat” i que es considera
oportú la seva renovació.
Considerant que e l’import de la renovació del hosting Linux smart de l’empresa
Nominalia Internet, S.L ascendeix a l’import de 71,40 € sense iva (86,39 € Iva inclòs)
S’acorda:
PRIMER: Renovar el domini “territoriremenca.cat” per import 86,39 € .
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SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm.9.21600
TERCER: Notificar el present acord als interessats.
APROVADA 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 ROURA MASBERENGUER
IMELDA FONT SANS
JOAN CASAS CARRERAS

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, l’Alcalde Sr. Joan Casas Carreras s’absté a la votació de
l’atorgament de la llicència sol·licitada per ell mateix per incompatibilitat clara i obvia.
S’acorda:
Primer.- Atorgar les següents llicències d’obra a:
-LLUIS ROURA MASBERENGUER, per fer la cuina nova a la c/ Santa Pau,
núm. 36
- IMELDA FONT SANS, per reforma de coberta i forjats, modificat llicència
5/2015 de l’av. Viola, núm. 14
- JOAN CASAS CARRERAS, per pintar la façana de la casa del c/ Rocalba, núm.
3.
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 .
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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.

3.2 Llicències de Primera Ocupació:
Tramitat el corresponent expedient i amb l’informe favorable de l’arquitecte tècnica
municipal, es concedeix la següent llicència de primera ocupació.
-

MARIA ANGELS BOIX FONT, per l’habitatge construït en la segona
planta del carrer Puig de Grúfol, núm. 24 d’acord amb l’expedient de la
llicència d’obres 2014/02.

No haver-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22.10

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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