JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.
Data 3 desembre 2015. 13.00 Casa Consistorial.

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

1.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior que correspon a la del dia 24 de
setembre 2015.

2.- ACORDS ADOPTATS.

2.1. Acord sol·licitar pòlissa tresoreria Corporació amb CaixaBank.
Atès el venciment el dia 19 de desembre de 2015 de la pòlissa de tresoreria de
l’Ajuntament, i considerant d’interès la seva renovació per a l’any 2016, s’acorda:
PRIMER.- Contractar amb CaixaBank una pòlissa de tresoreria d’import 125.000,00 €,
amb vigència d’un any, per atendre necessitats puntuals de tresoreria de la Corporació.
SEGON.- Autoritzar el Sr. Alcalde per signar el contracte en nom de la Corporació.
2.2 Acord adjudicació contracte concessió del Bar de l’Estació.
Atès l’expedient de contractació de la concessió del servei de bar i oficina de turisme
del local de l’Estació aprovat pel Ple de l’Ajuntament del 23 de juliol 2015.
Atès que durant el termini de presentació d’ofertes s’han presentat tres licitadors.
Vist l’informe redactat per l’arquitecte tècnic municipal en el qual s’avaluen les
diferents ofertes segons els criteris establerts a la clàusula desena de les que regeixen
el concurs, s’acorda:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de concessió del servei de bar i oficina de turisme del
local municipal de l’Estació a Josep Bassas Canaleta i Anna Maria Clota Roma per hacer
obtingut la puntuació més alta.
SEGON.- Signar amb els adjudicataris el corresponent contracte d’una vigència de cinc
anys, i autortitzar el Sr. Alcalde per signar-lo en nom de la Corporació.
TERCER.- Notificar aquest acord als adjudicataris i a la resta de licitadors.

2.3. Acord aprovació execució obres al C/ Estació.
Atès que la Diputació ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 12.292,55 €,
destinada a les obres d’urbanització de la vorera nord i part de la sud del carrer de
l’Estació fase 2, s’acorda executar per Administració les obres, amb el suport de la
brigada municipal i contractant amb empreses del ram el subministrament de materials
i l’execució de treballs concrets.
2.4. Acord aprovació inicial projecte de reparcel·lació illa de Ca Les
Hermanes.
La Modificació puntual del POUM aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 19 juliol 2012 va reajustar els espais lliures i les àrees d’equipament
públic de l’illa de Ca Les Hermanes.
Per tal d’adaptar les finques registrals al planejament urbanístic als efectes d’adequarles als diferents usos previstos s’ha redactat per part dels serveis tècnics municipals un
projecte de reparcel·lació del sector.
Vist el projecte, i d’acord amb la legislació vigent (article 119 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010), s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l’illa de Ca Les Hermanes.
SEGON.- Exposar aquest acord i el projecte a informació pública pel termini d’un mes
als efectes de consulta o al·legació, resultant aprovat definitivament i ferm en via
administrativa si durant aquest termini no se’n presenten.
Atès que la totalitat de les finques objectes de reparcel·lació són de propietat municipal
no cal notificar expressament l’acord a altres titulars.
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2.4. Altres acords.
- Previ informe de l’arquitecte tècnic municipal, s’acorda requerir el Bisbat de Girona la
realització d’obres de rehabilitació de la coberta dels edificis annexes de l’Església del
Roser (Plaça Firal carreró d’accès a la Ctra. de La Fàbrega) degut al deficient estat de
conservació i al perill que suposa.
- Previ informe de l’arquitecte tècnic municipal s’acorda autoritzar a Lluís Port Pujol la
pastura d’un cavall en la finca de propietat municipal qualificada com a parc urbà
situada en l’àmbit del PMU-2. L’autorització és a precari. El beneficiari haurà de deixar
la pastura immediatament que ho requereixi l’Ajuntament. Serà a càrrec del beneficiari
la responsabilitat per danys a tercers i les instal·lacions de delimitació de l’espai.
- S’acorda aprovar l’annex I del Conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa que
regula el Pla Local de Joventut.
- S’acorda acceptar la subvenció concedida per la Diputació, d’import 8.999,13 €,
destinada a l’instal·lació d’un sistema solar tèrmic d’ACS a la zona esportiva.
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:
-

Xavier Colomer Mora, per canviar obertures. (Ctra. La Fàbrega, 8).
Aitor Rodríguez Donat, per millorar façana. (C/ Sant Sebastià 35).
Maria Àngels Boix Font, per reformar garatge (C/ Puig de Grúfol 24).
Puig Alder SL, per construcció de xemeneia. (Pl. De l’Esglèsia, 7).

4. FACTURES.
4.1. S’aprova una relació de factures, enregistrades en el Llibre de Factures amb els
números del 15.504 al 15.676, per import de 190.563,57 €, i que va a càrrec del
Pressupost de l’Ajuntament del 2015.

S’aixeca la sessió a les 13.30 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,
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EL SECRETARI,
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