JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.
Núm. 008/2016
Data : Dilluns 14 de novembre de 2016
Hora: 21.30 a 23.00 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castanyer i Santanach, 1r tinent d’alcalde
Sra. Cristina Solà i Hernández, 2a tinent d’alcalde
Excusa la seva assistència mitjançant correu electrònic la Sra. 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 les següents actes:
-

l’Acta número 005/2016 de 30 d’agost de 2016.
l’Acta numero 006/2016, de 1 d’octubre de 2016
l’Acta número 007/2016, de 24 d’octubre de 2016

APROVADES per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
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2.1
Acceptació de pressupost de TÜV Rheinland
Iberica, Certification &
Testing, S.A per d’inspecció periòdica de baixa tensió de l’enllumenat públic del Pla
de Bastons.
Atès que en breu s’ha de realitzar la inspecció periòdica de baixa prensió segons el
RD842/2002 de l’enllumenat públic del Pla de Bastons.
Atès que s’ha demanar pressupost a l’empresa TÜVRheinland
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 259371 per import de 236,00 € més taxa 21,00
€ i 49,56 € d’IVA (306,56 €) realitzat per la mercantil TÜV RHEINLAND IBERICA
INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida del capítol II, número 21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.2
Acceptació pressupost de J. Arimany, S.L per la substitució del grup de
pressió de les calderes de gasoil de l’escola Rocalba per una bomba de gasoil.
Atès que s’ha espatllat el grup de pressió i es necessari pel bon funcionament de
d’instal·lació de la caldera de gasoil de l’Escola Publica Rocalba substituir el grup de
pressió per un de nou.
Atès que s’han obtingut una oferta de pressupost obtingut per l’empresa J. Arimany, S.L.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 161101 de 02/11/2016 per import de 570,00 €
(689,70 € 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
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2.3
Acceptació pressupost pel servei de verificació de les dues instal·lacions de
Parallamps municipals (Escola Rocalba i Parròquia)
Atès que en breu s’ha de realitzar la inspecció periòdic i verificar el sistema de protecció
contra el llamp instal·lats a dependències del municipi, concretament a la Parròquia i a
l’Escola Rocalba.
Atès que s’ha demanar pressupost a l’empresa QUIBAC, S.A
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost número 9421 per import de 265,09 (320,76 € IVA
inclòs) realitzat per la mercantil QUIBAC, S.A
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida del capítol II, número 21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.4
Acceptació pressupost Puig Alder, S.L per la retirada de tanca pista
poliesportiva, subministrar i col·locació de nou reixat, reposició de porta i reparació
d’esquerdes existents en el formigó.
Atès s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Girona per actuacions urgents
d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius i
aquesta ha estat concedida.
Ates que els tècnics municipals s’han demanat pressupostos a l’empresa Magri Solà, S.C
i Puig Alder, S.L .
Atès que s’ha obtingut només una oferta de pressupost per part de l’empresa Puig
Alder, S.L
S’acorda:
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PRIMER.- Aprovar les partides número 01.01, 01.02, 01.03 i 01.04 del pressupost
número 134/16 de 24/10/2016 per import de 5.585,17 € (6.758,06 € IVA inclòs) realitzat
per Puig Alder, S.L
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida corresponent.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents
2.6 Proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i
CCDL
Ates que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) decidí
crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir
eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies
d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals
del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els
Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia,
les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on
radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general
de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de
crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat
de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es
basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
Atès el que es disposa l’Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que
regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes
o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Considerant l’Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
D’acord amb la Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'
Administració local (LRSAL)
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment,

S’acorda:
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits
pel mateix i amb les empreses adjudicatàries
SEGON: Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local
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.

2.5
Aprovació Contracte de publicitat entre Radio Olot i el Consistori 10/201611/2017
Ates que en breu finalitza el contracte de publicitat entre Radio Olot i l’Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols.
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Atès que és d’interès del Consistori disposar d’un contracte de publicitat amb l’entitat
anteriorment esmentada que consisteix en 130 falques publicitàries. La seva vigència
finalitzarà el novembre de 2017.
S’acorda:
PRIMER.- Renova el contracte de Publicitat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols i Radio Olot per import de 400,00 € (484,00 € IVA Inclòs).
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols per signat quants documents fossin necessaris per la formalització del
contracte esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.6
Renovació pòlissa de tresoreria de l’Ajuntament amb l’entitat financera de
CaixaBank
Atès que les necessitats de tresoreria fan aconsellable el manteniment de l’opereació de
tresoreria que actualment el Consistori té concertada.
Atès que pròxim dia 2 de febrer de 2017 venceix la pòlissa de tresoreria de l’Ajuntament
amb l’entitat bancaria CAIXABANK per un import de 125.000,00 €.
S’acorda:
PRIMER.- Renovar la operació de tresoreria amb CAIXABANK, amb les següents
característiques:
Import: 125.000,00 €
Termini: un any
Formalització: Alcalde
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols per signat quants documents fossin necessaris per la formalització del
contracte esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
6
Acta JGL 008-2016

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.7 Aprovació definitiva projecte de reparcel·lació Illa de Ca Les Hermanes
Vist expedient d’aprovació del Projecte de Reparcel·lació voluntària instat per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, que mitjançant acord de Junta de Govern Local
celebrada el passat 3 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment el projecte de
reparcel·lació, es va sotmetre’s a informació pública, amb publicació al Tauler d’Anuncis
d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província nº 57, de data23 de març de 2016,
concedint-se tràmit d’audiència als interessats pel mateix termini.
Atès que durant el termini d’exposició publica no s’han present al·legacions.
D’acord amb allò establert a l’article 124 i 119.2d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i article 164del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLU-, i en base a les
atribucions que em confereix l’article 53.1.s 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,

S’acorda:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària Illa de Ca Les
Hermanes per regularitzar els espais lliures i les àrees d’equipament públic segons el Pla
d’ordenació urbana municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Girona el 3/12/2003 i publicat al DOGC número 4114 de 16 d’abril de 2004.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols per signat quants documents fossin necessaris per la formalització de la seva
inscripció.
TERCER.- No es notifica expressament el present acord a altres titulars atès que la
totalitat de les finques afectades són de titularitat municipal.

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.8 Concessió subvencions pel finançament del transport escolar als alumnes
residents a Sant Feliu de Pallerols i que cursen estudis post obligatoris a
d’Institut Castell d’Estela d’Amer.
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Atès la Convocatòria i vistes les bases especifiques que han de regir el procediment de
concessió de la subvenció per a finançar el transport escolar als alumnes residents a Sant Feliu
de Pallerols que cursin estudis post-obligatòria a l’Institut d’Ensenyament Secundari Castell
d’Estela d’Amer aprovada per Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016.

Atès que durant el termini de presentació (del 1 d’octubre al 31 d’octubre) de les
sol·licitud han tingut lloc les següents peticions:
X
X
X
X
X
Examinada la documentació efectuada la proposta d’atorgament de beques d’acord amb
la llista d’admesos i exclosos següent:
ADMESOS:
X
X
X
X
X

EXCLOSOS:
Cap
D’acord amb el que disposa la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, el
Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions aprovat pel Real Decret
887/2006, de 21 de juliol, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i d’acord amb les bases aprovades per Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016.

Considerant degudament complert fins a dia d’avui els tràmits procedimentals i altres
requisits.
S’acorda
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PRIMER.- Concedir a les persones que seguidament es diran, les quantitats que
s’asseguraven en concepte de subvenció per a finançar el transport escolar als alumnes
residents a Sant Feliu de Pallerols que cursin estudis post-obligatòria a l’Institut
d’Ensenyament Secundari Castell d’Estela d’Amer, i aprovar la despesa corresponent
amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost d’enguany.
X
X
X
X
SEGON.- Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’Ajuda
si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i especifiques fixades per a la seva aplicació.
TERCER.- Condicionar al lliurament de la subvenció a l’acompliment de presentar el
certificat trimestral del centre docent en que consti l’assistència efectiva pels estudis pels
quals s’ha demanat la subvenció i justificar els desplaçaments efectuats (targetes, tiquets,
....).

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.9
Sol·licitar pressupost a TELEFONICA ESPAÑA, S.A per tal de realitzar
portabilitat de l’ADSL, adquisició 2,00 u. centraletes i pla renove de les centraletes
velles així com l’estudi de les tarifes fixes i mòbils dels telèfons municipals.
Considerant de que s’han detectat varies incidències i cal una actualització dels números
de telèfons fixes, telèfons mòbils.
Atesa la necessitat d’adquirir una centraleta per les dependències municipals.
Considerant de que es fa palesa la necessitat d’efectuar la portabilitat de l’ADSL que
actualment està contractat amb l’empresa Vodafone, S.A.
Atès que és voluntat del consistori de gaudi de la xarxa sense fils (WiFi) a l’edifici de
l’Ajuntament per tal de permetre que durant tot el dia qualsevol usuari que es trobi en la
zona de cobertura pugui gaudi del servei.
S’acorda:
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PRIMER.- Demanar a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U pressupost per
efectuar la portabilitat de l’ADSL fixe, l’adquisició una centraleta, la contractació una
línia externa de WiFi i la reorganització de telèfons fixes i mòbils.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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:
-

XAVIER COLOMER MORA
PERE ROCA PUJOL
JOAN ARISA MOLAS
LLUIS M. COLOMER AUPÍ

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:
-

XAVIER COLOMER MORA, per canviar dues finestres de fusta per
PVC, a la carretera de la Fàbrega, núm. 8
PERE ROCA PUJOL per la renovació dels esglaons exteriors a la
carretera de la Fàbrega, núm, 11.
JOAN ARISA MOLAS, per la col·locació de mosaic en el garatge de la
vivenda a la carretera de la Fàbrega, núm. 2C
LLUIS M. COLOMER AUPÍ, per arranjar la tanca a la carretera de la
Fàbrega, núm. 9

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.

No haver-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23.00 hores

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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