JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.
Data 24 setembre de 2015. 20.30 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. Excusa l’assistència la
Regidora Eva Briceño i Muñoz.
Secretari, el de la Corporació, Eduard Cuéllar i Vinaixa.

1.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova l’acta de la sessió anterior, que correspon a la del dia 23 de juliol 2015.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1. Acord recuperació del 50% paga extraordinària de desembre 2012.
Atès el que disposa el Reial Decret Llei 10/2015 així com la Llei de Pressupostos de
l’Estat pel 2015, s’acorda retornar al personal de la Corporació que en aquella data
figurava en nómina, el 50% 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.

2.2. Acord contractació de les obres de restauració del Castell d’Hostoles 4a
fase.
Atès que la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 24.000,00 € destinada a
les obres de restauració del Castell d’Hostoles 4a fase d’acord amb el desglossat del
projecte que es va presentar a la convocatòria, s’acorda:
ÚNIC.- Procedir a la contractació de les obres del referit projecte per procediment
obert i amb caràcter d’urgència (atès que l’obra ha d’estar executada abans del proper
30 de novembre), i amb aquesta finalitat es demanaran almenys tres ofertes a
diferents contractistes.
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2.3 Acord venda retroexcavadora de propietat municipal.
Atès que la retroexcavadora assignada a la brigada municipal ja no s’utilitza per
obsolescència, i vist que s’ha presentat una oferta per a la seva adquisició, s’acorda la
seva venda a pel preu total de 3.000,00 €.
2.4. Acord demanar pressupostos per redacció projectes tècnics.
S’acorda demanar a diferents professionals i equips tècnics la presentació de
pressupostos d’honoraris tècnics per la redacció de la següent documentació:
- Proposta de Pla d’ordenació de l’equipament de la piscina municipal, edificis i espais
exteriors, per a diferents usos.
- Avantprojecte de reforma de l’urbanització de la Plaça Firal.
2.5 Acord proposant al Consell Comarcal de la Garrotxa contractació panell.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del 5 de març 2015 va aprovar 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”.
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.
L’actuació de senyalització turística del municipi contemplava dues accions, d’una
banda, la senyalització d’elements turístics a Sant Feliu de Pallerols i, d’altra banda, la
implementació d’un panell de benvinguda al municipi amb la marca “Territori
Remença”.
Per portar a terme l’actuació de senyalització dels elements turístics, el municipi va
sol·licitar tres pressupostos i va escollir l’empresa Culturània SC (NIF J17713686) ja
que va presentar la proposta econòmica més avantatjosa (6.335,27€ més IVA). La
senyalització dels elements del casc antic s'ha fet de manera coordinada amb Turisme
Garrotxa per tal de garantir un bon encaix amb el projecte "Garrotxa Cultour", també
inclòs dins el Pla de foment territorial del turisme. S’han inclòs els elements del nucli
antic pertinents en el projecte de Garrotxa Cultour, a fi de que els visitants disposin
d'una informació turística acurada i integrada.
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Per tal de realitzar el panell de benvinguda al municipi l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols considera pertinent aprovar el pressupost presentat per l’empresa Culturània
SC per l’import de 1.317,42€ (més IVA) ja que el proveïdor ha demostrat la seva vàlua
professional, així com tenir uns preus competitius en el mercat. Així mateix, es
considera la millor opció per mantenir la unitat d'estil de la senyalètica, a fi de garantir
l'harmonia estètica en el nucli de Sant Feliu de Pallerols.
D’acord amb l’anterior, s’acorda:
Primer.- Proposar al Consell Comarcal de la Garrotxa la contractació de Culturània SC
per la realització del panell de benvinguda al poble de Sant Feliu de Pallerols per un
import de 1.317,42€ (més 276,65€ d’IVA).
Segon.- Trametre el pressupost de Culturània de 24 de setembre al Consell Comarcal
perquè l’inclogui a l’expedient de contractació.

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:
-

Mas Ombert i Les Vinyes SL, per obres de reforma interior de redistribució
parcial de dues plantes (Mas Ombert Petit).
Alfredo Aleña Garcia, per reparar pilar de tanca (Pl. Firal, 12).
Dolors Roura Solà, per pintar façana de la casa (C/ Puig d’En Sala, 4).
Josep Duran Serra, per obres de reforma interior (C/ Pla del Molí Gros, 3r, 1a).
Carles Bastons Vivanco, per pintar façana (Ctra. santa Pau, 41).
Sergi Vilalta Piella, per obrir portal a la tanca i pavimentar part del jardí (C/
Joan Callís, 11).
Joan Colomer Valls, per obres de reforma interior (Ctra. d’Olot, 52).
Modest Fluvià Font, per realitzar tancament exterior a la planta baixa de les
cabanyes del Mas Aiguabella (Pujada Aiguabella, 11).
Pere Bosch Casadevall, per canviar fusteria de finestres (Ctra. d’Olot, 20).
Dolors Trias Torrent, per obres de reforma interior (Av. Vall d’Hostoles, 14).
Júlia Bulbena Barrero, per instal·lar ascensor interior (Mas Castanyer, Veïnat de
Sant Iscle de Colltort).
Jardineria i Vivers Sant Iscle SL, pròrroga llicència Exp. 2012/054 i 2014/029.
Jardineria i vivers Sant Iscle SL, pròrroga llicència Exps. 2009/016 i 2014/060.
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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 :
- Vicenç Topas Martínez, per habitatge unifamiliar situat al c/ Volcà Traiter, 16,
expedient de llicència d’obres núm. 2013/6.
3.3 Llicència de divisió en propietat horizontal.
Tramitats els corresponents expedients i amb l’informe favorable de l’arquitecte tècnic
municipal, es concedeixen les següents llicències :
-

Lluís Pous i Gravalosa i Maria Carme Pous i Gravalosa. Finca cadastral
9387205DG5598N0001WS, situada a l’Av. Vall d’Hostoles, 1, inscrita en el
Registre de la Propietat d’Olot al tom 935, llibre 62, foli 51, finca 2107. A
resultes de la divisió es formen les entitats 1PB (111,04 m2), 2PB (47,15 m2),
3P1 (159,64 m2) i 4 P2 (128,27 m2).

3.4 Llicències d’activitats.
Tramitats els corresponents expedients i amb l’informe favorable del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública, es concedeixen les següents llicències :
- Carme Alcaraz i Jacomet per canvi de titularitat a favor de l’interessada de
l’establiment Café Bar El Firal, situat a la Plaça Firal núm. 30.
4.- FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRA.
-

-

S’aprova una relació de factures registrades en el Registre de Factures amb els
números del 2015.0101 al 2015.0503, per un import total de 242.789,27 €, a
càrrec del Pressupost de l’Ajuntament de 2015.
S’aprova la Certificació número 1 i única i l’acta de preus contradictoris de l’obra
“Recuperació del tram final del camí de Sant Miquel de Pineda”, que forma part
del Programa Específic de Cooperació Muncipal de la Diputació de Girona
PUOSC 2013-2017, per un import total de 25.652,00 €, a favor del contractista
adjudicatari Pere Boada Comas SL.

S’aixeca la sessió a les 20.50 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,
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EL SECRETARI,

JGL 24.09.2015/5

