JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió extraordinària de constitució i altres acords.
Data 23 juliol de 2015. 20.15 hores. Casa Consistorial.
Assistents:

Equip de Govern: el Sr. Alcalde Joan Casas i Carreras, que presideix i els Regidors
Srs. Félix Castanyer i Santanach, Cristina Solà i Hernàndez, Eva Briceño i Muñoz.
Secretari, el de la Corporació, Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Atès l’Acord del Ple de l’Ajuntament del 17 de juliol de 1999 pel qual es va crear la
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 017/2015, del 16 de juny de 2015, pel qual, de
conformitat amb les atribucions conferides a l’Alcaldia pels articles 23 i ss. de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 52 de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 22 del reial Decret Legislatiu 781/86,
de 18 d’abril, pel qual s’aproven les disposicions legals vigents en matèria de règim
local i 52 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i l’acord del Ple de
l’Ajuntament de 17 de juliol de 1999,es resol:
Primer.- Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols,
presidida per aquesta Alcaldia, sigui integrada pels regidors següents:
Sr. Félix Castanyer i Santanach, Sra. Cristina Solà i Hernàndez, Sra. Eva Briceño i
Muñoz.
Segon.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir l’Alcalde
en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix, la Junta de Govern Local tindrà les
atribucions que li delegui l’alcalde o el Ple i les que li reconegui la legislació.
Tercer.- Les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran ordinàriament els
dijous al vespre, sempre i quan hi hagi assumptes a tractar, i sessió extraordinària o
urgent quan ho decideixi el Sr. Alcalde.
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que celebri i que es notifiqui als regidors nomenats.
Cinquè.- Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província sens perjudici de la seva
efectivitat immediata des del dia següent a la seva signatura.
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 018/2015, pel qual l’Alcaldia delega en la Junta de
Govern Local diverses competències en les matèries de personal, contractacions, obres
i serveis, patrimoni i hisenda, urbanisme i llicències d’activitats.
I de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es declara constituïda la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols.
2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1. Acord proposant al Consell Comarcal de la Garrotxa la contractació de la
creació del web territori remença.
Atès el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament
per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte “La Garrotxa,
terra de volcans, cultura i identitat”.
Atès que el text del conveni estableix que l’Ajuntament assumeix l’obligació de
col·laborar i cooperar en la contractació de les accions que es realitzaran per part del
Consell Comarcal.
Atès que en relació a l’actuació de creació del web territori remença i adaptació de la
imatge gràfica per al municipi de Sant Feliu de Pallerols, s’han sol·licitat els següents
pressupostos:
Empresa
Educ’art SL
Quaderna SLU
In-Situ SCP
Signia Technologies SL

NIF
B17525841
B65345712
J25696410
B62370259

Preu sense IVA
2.625,00€
5.500,00€
7.260,00€
13.800,00€

D’acord amb l’anterior, s’acorda:
Primer.- Proposar al Consell Comarcal de la Garrotxa la contractació del web territori
remença i adaptació de la imatge gràfica per al municipi de Sant Feliu de Pallerols a
l’empresa Educ’art SL.
Segon.- Trametre els quatre pressupostos al Consell Comarcal perquè els incloguin a
l’expedient de contractació.”
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2.2. Acord proposant al Consell Comarcal de la Garrotxa la contractació de la
senyalització turística del municipi.
Atès el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament
per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte “La Garrotxa,
terra de volcans, cultura i identitat”.
Atès que el text del conveni estableix que l’Ajuntament assumeix l’obligació de
col·laborar i cooperar en la contractació de les accions que es realitzaran per part del
Consell Comarcal.
Atès que en relació a l’actuació de senyalització turística del municipi s’ha sol·licitat els
següents tres pressupostos:
Empresa
Culturània SC
Dissrut Vial SL
Estudi Kalimba

NIF
J17713686
B55195168
J55149702

Preu sense IVA
6.335,27€
8.896,00€
8.480,00€

D’acord amb l’anterior, s’acorda:
Primer.- Proposar al Consell Comarcal de la Garrotxa la contractació del projecte de
senyalització de Sant Feliu de Pallerols a l’empresa Culturània SC.
Segon.- Trametre els tres pressupostos al Consell Comarcal perquè els incloguin a
l’expedient de contractació.”
2.3 Aprovació establir sentit únic als carrers Sant Sebastià i Josep Colomer.
D’acord amb les peticions d’una majoria dels veïns desl respectius carrers, s’acorda
establir sentit de direcció única en els següents carrers:
- C/ Sant Sebastià, direcció carrer Centre i Av. Vall d’Hostoles.
- C/ Josep Colomer, direcció antic escorxador i C-63 direcció Les Planes.
2.4 Acord demanant a la Diputació la subvenció pel manteniment de l’Escola
Bressol curs 2014-2015.
D’acord amb la convocatòria aprovada per la Diputació en data 2 de juny 2015,
s’aprova sol·licitar a la Diputació una subvenció pel funcionament de l’Escola Bressol
Petits Pescallunes pel curs 2014-2015, a raó de 875,00 € per alumne.
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2.5 Acceptació herència de la Sra. Anna Costa Sidera.
La Sra. Anna Costa Sidera, segons testament d’últimes voluntats, ha fet beneficiari a
l’Ajuntament de la finca de la Ctra. de Santa Pau núm. 35, que compren la totalitat de
les instal·lacions de la Piscina “La Ponderosa” excepte el pis situat sobre el bar de
l’establiment.
Atès que per a l’efectivitat de la disposició testamentària cal l’acceptació de l’herència
per part de l’Ajuntament, s’acorda:
PRIMER.- Acceptar a favor de l’Ajuntament la herència testamentària de la Sra. Anna
Costa i Sidera de la finca de la Ctra. Santa Pau núm. 35.
Un cop formalitzada l’acceptació, la finca serà inscrita a nom de l’Ajuntament i passarà
a formar part de l’Inventari del Patrimoni Municipal.
SEGON.- Autoritzar el Sr. Alcalde Joan Casas Carreras per tal que en nom de la
Corporació Municipal formalitzi davant Notari l’acceptació.
2.6 Ratificació acord en relació a la Piscina La Ponderosa.
S’acorda aprovar i ratificar el contracte entre l’Ajuntament i Mirnat Inversora SL signat
en data 17 de juny 2015, pel qual es cedeix temporalment fins el 30 de setembre 2015
les instal·lacions de la Piscina La Ponderosa als efectes que pugui funcionar com a
establiment obert al públic amb els serveis de piscina i bar – restaurant.
2.7 Nomenament representant en el Consell del Territori de la Fundació
Hospirtal d’Olot i Comarca.
S’acorda nomenar l’Alcalde Joan Casas Carreras representant de l’Ajuntament en el
Consell del Territori de la Fundació Hospirtal d’Olot i Comarca.
3.- LLICÈNCIES D’OBRA, ACTIVITATS I 1A. OCUPACIÓ.
3.1 Llicències d’obra.
Previ informe de l’arquitecte tècnic municipal es concedeixen les següents llicències
d’obra:
- Anna M. Sala Bosch, per obertura de finestra (C/ Sant Sebastià, 29).
- Carles Bastons Vivanco, per pintar façanes amb el color núm. 9037 de la Carta de
Colors municipal (Ctra. Santa Pau, 41).
D’acord amb l’ordenança fiscal vigent, prèvia petició dels interessats, amb l’informe
favorable de l’arquitecte tècnic municipal, es concedeix l’exempció de pagament de
l’impost de construccions als expedients de llicència d’obres següents:
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-

Pere Serrat Puig, expedient de llicència 201405, per trobar-se situat en l’àmbit
del Pla Especial del nucli antic.
Julita Tarrés Pujol, expedient de llicència 201509, per trobar-se situat en l’àmbit
del Pla Especial del nucli antic.

3.2 Llicències de 1a. Ocupació.
Tramitats els corresponents expedients i amb l’informe favorable de l’arquitecte tècnic
municipal, es concedeixen les següents llicències de 1a. ocupació:
- Ramon Barcons SL, llicència parcial corresponent a l’escala núm. 9 de l’edifici del
carrer Llorenç Espígol 5-13, amb expedient de llicència d’obres 2006088.
- Josep Aumatell Cufí, per l’habitatge unifamiliar “L’Eixida”, situat al Veïnat de Sant
Iscle de Colltort núm. 27, expedient de llicència d’obres 2001024.
3.3 Llicència de divisió en propietat horizontal.
S’aprova llicència de divisió en propietat horizontal de la finca situada a la Ctra. de
Santa Pau núm. 35 (Piscina La Ponderosa), de superfície total 1514 m2, inscrita en el
Registre de la Propietat d’Olot al Tom 704, Llibre 52, Foli 94, Finca 1573, de manera
que després de la divisió resulten dues entitats, la número 1, de superficie 69,00 m2
tots edificats, i la número 2, de superfície 1445 m2 dels quals 184 m2 son edificats.

S’aixeca la sessió a les 20.35 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,
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EL SECRETARI,
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