JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió extraordinària.
Núm. 006/2016
Data : Dissabte 1 d’octubre de 2016
Hora: 12.50 a 13.30 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.- ACORDS ADOPTATS.

1.1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA CASTELL D’HOSTOLES
Vist que l’ Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té la necessitat d’adjudicar la fase 2016
del projecte de restauració del Castell D’Hostoles.
D’acord amb la normativa vigent, es pot adjudicar directament per mitjà de contractació
menor atenent al que disposa l' article 138.3 del TRLCSP, doncs es consideren menors
els contractes d' obra d' import inferior a 50.000 euros , sense contemplar l' IVA.
Per altra banda, l' article 111 del mateix TRLCSP disposa que els contractes menors
solament exigiran l' aprovació de la despesa i l' incorporació al mateix del pressupostfactura i haurà de disposar del corresponent projecte (casos d' obres) quan la norma
específica ho requereixi, com és el cas que ens ocupa.
Per atendre a l' òrgan competent per adjudicar s' ha d' anar al que estableix la disposició
addicional segona. En aquest cas, és la Junta de Govern Local per delegació, doncs
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l'import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris, ni els 6.000.000 d' euros
ni té una durada de més de 4 anys.
Atès que el pressupost del contracte del projecte de les obres ascendeix a 35.000,01 € IVA
INCLÓS) i inclou les partides 01-01, treballs previs, 01-02 paleteria, 01-04 serralleria i
01-05 seguretat i salut.
Considerant de que l’obre projectada és de característiques singulars i de difícil execució,
la intervenció majoritària és de serralleria i s’ha consultat a tres serrallera la seva
disposició a participar en el procés d’adjudicació de l’obra i en la seva posterior execució,
en concret Blasau, S.L de Sant Feliu de Pallerols, Mecàniques Solà d’Olot i Serralleria
Josep Pujades d’Amer.
Atès que les dues empreses primeres esmentades anteriorment han renunciat a valorar
l’obra i, únicament, serralleria Josep Pujades d’Amer ha presentat pressupost.
Vist que l’oferta econòmica presentada puja a 28.839,91 € sense iva.
Vist la proposta presentada per la mercantil serralleria Josep Pujades d’Amer amb CIF
77.911.059-P és la idònia per a dur a terme l’ execució del present contracte per import
de 28.839,91 € iva exclòs i una partida d’ iva per import de 6.056,38 €, fent un total de
34.896,29 €.
S’acorda:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant contractació menor per a
realitzar l’obra de la fase 2016 del projecte de restauració del Castell d’Hostoles.
SEGON. Autoritzar i comprometre, en quantia de 34.896,29 euros iva inclòs, la despesa
que per a aquest Ajuntament representa la contractació del servei amb càrrec a l’ aplicació
corresponent de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Adjudicar el present contracte d’obra a l’empresa JOSEP PUJADES
RABIONET amb CIF 77911059-P per import de 34896,29 €, iva inclòs.
QUART. Notificar el present contracte a l’ interessat
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.2.- ACCEPTACIÓ PRESSUPOST SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L, pel
subministrament de senyal de transit i bandes reductores.
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Atès que es necessari l’adquisició d’una senyal de trànsit per la seva col·locació al carrer
Sant Sebastià.
Atès que es necessari la col·locació de bandes reductores de velocitat al nucli de Sant
Miquel de Pineda i a la Urbanització del Pla de Bastons.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 165235 de 28/09/2016 per import de 34,10 €
(41,26 € IVA inclòs) realitzat pels Serveis Vials del Vallès, S.L.
SEGON.- Aprovar el pressupost número 165219 de 22/09/2016 per import de 39,77 €
(411,12 € IVA inclòs) realitzat pels Serveis Vials del Vallès, S.L.
TERCER- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 4.21000
QUART.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.3.- ACCEPTACIÓ PRESSUPOST ADQUISICIÓ DUES CADIRES PER LES
OFICINES MUNICIPALS
Atès que es necessari l’adquisició de dues cadires office per les dependències municipals.
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el pressupost/albarà número 2825 de 29/09/2016 per import de 198,00
€ iva inclòs realitzat per la mercantil 3 TAM
SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm.9.22000
TERCER: Notificar el present acord als interessats.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.4.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2017
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Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té delegats a la Xarxa Local de Municipis
de la Diputació de Girona (XALOC) , la gestió dels tributs obligatoris i potestatius
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols gestiona directament els tributs de les
taxes per la prestació de serveis.
Vist que per l’exercici impositiu de l’any 2017 aquesta corporació ha de determinar els
períodes de cobrament en via voluntària dels diferents tributs i ingressos esmentats.
Vista la proposta de calendari fiscal per l’any 2017 elaborada per l’organisme de XALOC
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Aprovar i Establir com calendari fiscal per a l’exercici 2017, la modalitat de
calendari general que preveu els períodes següents:
CALENDARI FISCAL 2017
IMPOST/ TAXA
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST DE BENS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA
IMPOST D'ACTIVITATS ECONOMIQUUES
TAXA ESCOMBRARIES
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA DE LA TELEVISIÓ PER CABLE
TAXA AIGUA 1R TRIMESTRE 2017
TAXA AIGUA 2N TRIMESTRE 2017
TAXA AIGUA 3R TRIMESTRE 2017
TAXA AIGUA 4R TRIMESTRE 2017
TAXA CLAVAGUERAM 1R TRIMESTRE 2017
TAXA CLAVAGUERAM 2N TRIMESTRE 2017
TAXA CLAVAGUERAM 3R TRIMESTRE 2017
TAXA CLAVAGUERAM 4R TRIMESTRE 2017

PERIODE DE COBRANÇA FRACCIÓ
15/05/2017 15/07/2017 50% ‐ 50%
15/05/2017 15/07/2017
15/03/2017 15/05/2017
01/09/2017 31/10/2017
15/07/2017 15/09/2017
15/10/2017 15/11/2017
15/10/2017 15/11/2017
01/04/2017 15/04/2017
01/07/2017 15/07/2017
01/10/2017 15/10/2017
01/01/2018 15/01/2018
01/04/2017 15/04/2017
01/07/2017 15/07/2017
01/10/2017 15/10/2017
01/01/2018 15/01/2018

TRAMITACIÓ IMPORT
Instància
90,00 €

SEGON.- Aprovar que les taxes d’escombraries, clavegueram, aigua i televisió per cable
del segon semestre del 2016 es cobraran en període voluntari de l’1 de gener al 31 de
març del 2017.
TERCER: Comunicar el present acord a l’organisme de XALOC
QUART: 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/seuelectronica/edictes/).
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CINQUE: 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.

APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.5.- NOMENAMENT PER REPRSENTAR L’AJUNTAMENT
PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ 203/2016 DAVANT DEL GAIP

EN

EL

Atès que per registre d’entrada de 26 de setembre, número 2016-001350, es va rebre
notificació comunicant que en data 26/08/2016 s’ha presentat reclamació número
203/2016 davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP) per la Sra. Gemma Sanchis i del Sr. Artur Colomer Buchner.
Atès que es requereix la designació una persona que representi el Consistori en aquest
procediment.
Atès que es voluntat de l’Equip de Govern d’assistir a la Mediació.
S’acorda:
PRIMER: Nomenar al Sr. ERIK SUREDA CAUSADIAS com a persona responsable per
tal d’assistir al procés de mediació número 203/2016 davant del GAIP.
SEGON: Notificar a les parts interessades.
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.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.6.- APROVACIÓ RECUPERACIÓ DEL
EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE 2012

20,77%

DE

LA

PAGA

Ates el Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, publicat al BOE número 194, de 12 d’agost de
2016, acorda la devolució del 20,77% de la paga extraordinària dels treballadors del mes
de desembre de 2012.
Atès que per Junta de Govern Local de 24/09/2015 es va acordar la devolució del 50% de
la paga.
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Atès que es voluntat de l’Equip de Govern retornar el 100% de la paga extraordinària de
desembre de 2012.

S’acorda:
PRIMER.- Aprovar la devolució al personal de la corporació que en aquella data figurava
en nomina al Consistori del 20,77% de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 que en el seu dia fou suprimida per aplicació del Reial Decret Llei
20/2012.
SEGON.- Procedit a iniciar un expedient de modificació de crèdit on hi figuri crèdit
suficient per tal de poder dur a terme el pagament esmentat al primer acord finançat per
romanent de tresoreria.
APROVA per UNANIMINTAT dels assistents

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

LAURA GRATACOS
PERE ROURA GRABULOSA
JOSEP BASSAS CANALETA
DAVID GONZALEZ MANEJA
JOAN BOADA FONT
JOAQUIM i XAVIER CASADEMONT GIBERT

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:
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-

LAURA GRATACOS, per pintar la façana de la casa del c/Horta, núm.
5
PERE ROURA GRABULOSA, per canviar el terra de dues
habitacions del c/Puig del Grúfol, núm. 15
JOSEP BASSAS CANALETA, per col·locar una llar de foc al local
de l’Estació del c/ Estació, núm. 1
DAVID GONZALEZ MANEJA, per la rehabilitació d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres del c/del Torn, núm. 19
JOAN BOADA FONT, per la reparació de la façana de la vivenda,
pintar i canviar les portes del c/la Via, núm. 6
JOAQUIM i XAVIER CASADEMONT GIBERT, per la segregació i
agrupació de les finques registrals núm. 767, 1725 i 1638

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 13.30

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

7
Acta JGL 006-2016

