JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.
Núm. 007/2016
Data : Dilluns 24 d’octubre de 2016
Hora: 20.45 a 21.50 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castanyer i Santanach, 1r tinent d’alcalde
Eva Briceño i Muñoz, Regidora
Excusa la seva assistència la Sra. Cristina Solà i Hernández, 2a tinent d’alcalde

Secretaria, la de la Corporació, Gemma Gasull i Costa.

ORDE DEL DIA:

1.- ACORDS ADOPTATS.

1.1.- ACCEPTACIÓ PRESSUPOST GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L pel
subministrament cablejat Flexiligh
Atès que el personal de la brigada està treballant i revisant l’enllumenat nadalenc i s’ha
observat que hi ha molt cablejar que no funciona i no espot reparar.
Atès que es necessari l’adquisició de cablejar Flexilight per tal de substituir l’existent en
les llums i adornaments nadalencs .
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 008_32500 de 10/10/2016 per import de
319,93 € (387,11 IVA inclòs) realitzat per la mercantil GRUPO ELECTRO STOCKS,
S.L.U
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 21304
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.2.- ACCEPTACIÓ PRESSUPOST J. ARIMANY, S.L, per la revisió anual de les
dos calderes de gasoil marca Baxiroca de l’escola pública Rocalba de Sant Feliu de
Pallerols.
Atès que per Junta de Govern Local de 30 d’agost es va decidir demanar pressupost a la
mercantil J.Arimany, S.L
Atès que s’han obtingut dos ofertes de pressupostos obtinguts d’Instal.lacions Florenci
Cos, S.L i de J. Arimany, S.L.
Atès que es manté la necessitat de procedir a la revisió de la caldera de gasoil de l’Escola
Rocalba.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 161003 de 06/10/2016 per import de 252,10 €
(305,04 € IVA inclòs) realitzat per J. Arimany, S.L

SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 1.21200
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.3.- ACCEPTACIÓ PRESSUPOST J. ARIMANY, S.L, per la revisió anual de la
caldera de pellet de la marca Hertz compartida per de l’escola bressol Petits
Pescallunes- Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Pallerols.
Atès que per Junta de Govern Local de 30 d’agost es va decidir demanar pressupost a la
mercantil J.Arimany, S.L
Atès que s’han obtingut dos ofertes de pressupostos obtinguts de l’empresa Masaló
Invest, S.L i de J. Arimany, S.L.
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Atès que es manté la necessitat de procedir a la revisió de la caldera de pellet de l’Escola
Bressol Petits Pescallunes – Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Pallerols.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 161004 de 06/10/2016 per import de 560,00 €
(677,60 € IVA inclòs) realitzat per J. Arimany, S.L
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 1.2100
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.4.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PRESSUPOST J. ARIMANY, S.L, per la
revisió de l’enllumenat públic del Pla de Bastons per poder realitzar el contracte de
manteniment de la baixa tensió
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a la mercantil J. Arimany, S.L per tal d’efectuar la
revisió de l’enllumenat públic del Pla de Bastons per poder realitzat el contracte de
manteniment de Baixa Tensió i la corresponent revisió periòdic amb l’entitat de control
corresponent.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 161002 de 06/10/2016 per import de 290,00 €
(350,90 € IVA inclòs) realitzat per J. Arimany, S.L
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 1.21200
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.5.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PRESSUPOST JAUME PAGÈS GORGALS
per la instal·lació d’un cremador de gasoil al camp de futbol de Sant Feliu de
Pallerols.
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost a la mercantil Jaume Pagès Gorgals per realitzar els
treballs de la instal·lació d’un cremador al camps de futbol municipal de Sant Feliu de
Pallerols.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost de 03/10/2016 per import de 689,80 € (834,66 € IVA
inclòs) realitzat per Jaume Pagès Gorgals.

SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida núm. 1.21200
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.6.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PRESSUPOST ADRADA, S.L per l’adquisició
de cadires pel menjador escolar Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols
Atès que es necessari l’adquisició de dotze cadires pel menjador escolar de l’Escola
Rocalba de Sant Feliu de Pallerols.
S’acorda:
PRIMER: Aprovar el pressupost/albarà número 28797 de 04/10/2016 per import de
432,65 € € (523,51 € IVA inclòs) realitzat per la mercantil ADRADA, S.L
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.
1.7 ACCEPTACIÓ PRESSUPOST PERICIAL SRA. MARIA ROSA COMPTA
per la realització de dues valoracions finques.
Atès que per junta de Govern Local de 26 de maig de 2016 va acordar demanar a
diferents empreses i/o professionals pressupost per efectuar un peritatge del valor de la
finca i així poder valor la inversió.
Atès que s’han obtingut pressupost de Maria Rosa Compta Rigall i de Pere Rifà Tenas.
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Vist que l’oferta econòmica mès avantatjosa presentada puja a 534,82 € amb IVA inclòs.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost de 17/08/2016 per import de 442,00 € (534,82 € IVA
inclòs) realitzat per Maria Rosa Compta Rigall
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2017 a la
partida que correspongui.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

1.9 ACORD PER LA CANCEL.LACIÓ DEL COMPTE CORRENT DE
CAIXABANK, titular com a Col·laboradors.
Atès que des dels serveis econòmics del Consistori s’ha fet palesa que el compte obert a
l’entitat bancaria CaixaBank ES46.2100.8148.1622.0002.5604 no genera moviments
suficients per seguir gaudint d’aquest compte.
Atès que anualment genera una despesa que no es considera justificada per la funcionalitat
de compte.
S’acorda:
PRIMER.- Cancel·lar el compte corrent titularitat del Consistori a l’entitat bancaria
CAIXABANK número: ES46.2100.8148.1622.0002.5604
SEGON: Notificar el present acord a l’entitat bancaria CAIXABANK.
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.

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

PERE BOADA COMAS
ROSA ARTIGAS PERACAULA
MARIA FONT COLLELL

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:
-

PERE BOADA COMAS, per substituir part tanca finca de la fàbrega,
núm. 5
ROSA ARTIGAS PERACAULA, per posar reforç sota les teules en un
petit tros del carrer viola, núm. 12
MARIA FONT COLLELL, per pintar la façana, repàs de cornisa i canvi
de canal en el carrer volcà sant marc, 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 .
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 21.50

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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