ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 21/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 9 de novembre de 2016
HORA: 18.30 hores
LLOC: Oficines municipals
Hi assisteixen
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde
Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d’Alcalde
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde
Regidors a títol informatiu
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau
Excusa:
-------Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària-Interventora accidental
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons
el següent
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Urbanisme i Governació
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei
d’Aigua i d’Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de
la sessió de data 26-10-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 referent a les obres “Projecte
de pou de bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”
Vista la certificació d’obres núm. 2, relativa a les obres “Projecte de pou de
bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”, executades per l’empresa Serveis,
Instal·lacions i Muntatges, S.A. per un import total de 34.537,22.-€.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 2, relativa a les obres “Projecte
de pou de bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”, executades per
l’empresa adjudicatària Serveis, Instal·lacions i Muntatges, S.A., per un import total
de 34.537,22.-€.
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i
organismes interessats, als efectes pertinents.”

B) EXP.: 214/16
PROMOTOR: Antoni Arso Plasencia
EMPLAÇAMENT: Av. Can Salvà, 284
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’ús privat
Vist l’expedient 214/16, instruït en nom d’Antoni Arso Plasencia, amb DNI
37312545J, en sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una
piscina descoberta d’us privat, a la parcel·la 284 de l’avinguda Can Salvà.
Vist l’informe favorable emès, en data 7/11/2016, per l’arquitecte tècnic municipal,
Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara.
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a Antoni Arso Plasencia llicència municipal d’obres per a la
construcció d’una piscina descoberta d’us privat, a la parcel·la 284 de l’avinguda
Can Salvà.
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions
generals especificades en full annex.
TERCER.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 27/10/2016, en els
següents termes:
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o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
367,50 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/10.500,00
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
86,10 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/10.500,00
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44 €
Per cada expedició de placa d’obres.
o Fiança de l’1% s/10.500,00
105,00 €
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya
150,00 €
IMPORT TOTAL INGRESSAT:

743,04 €

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per
part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de
gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.”

TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Jaume Montserrat Guerrero
El dia 01-11-2016, el treballador Sr. Jaume Montserrat Guerrero, va fer 24 anys de
serveis efectius a l’Ajuntament.
Atès l’expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d’alta com a
personal de l’ Ajuntament, el dia 01-11-1992.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr Jaume Montserrat Guerrero, el 8è. trienni de
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-12-2016, amb els drets
econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables.
SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria
Assessors Barcelona SLP, pel seu coneixement i efectes oportuns.”

QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA, SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,
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JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

A) Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures per un import total de 14.663,79,- €.

B) Proposta d’ajut econòmic per pagar rebut de l’aigua
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar rebut pendent
D’aigua Exp. 24/16.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR
pendent d’aigua.

un ajut econòmic de 180,00€ per pagar part d’un rebut

SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent. Fer el pagament a qualsevol d’aquests números de compte d’Abastaments
d’aigües del Tordera, indicant el número d’abonat: 12383
-

La Caixa: 2100-4570-20-0200003019
BBVA: 0182-3482-61-0201521644

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”

C) Proposta d’ajut econòmic per pagar deute amb Endesa
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar deute amb
Endesa Exp. 25/16.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR
amb Endesa.

un ajut econòmic de 117,30€ per pagar deute acumulat

SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent. Fer el pagament directament al compte d’Endesa.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”
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D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la llicència d’activitat
Exp.: 7/16
Vista la instància presentada per la Sra. Ana Mª Pons Güell, amb DNI 46.977.430E, en representació de l’Escola de Música Güell, Registre d’Entrada Núm. 3.498, de
data 3 de novembre de 2016, demanant el fraccionament del pagament de la
llicència d’activitats Exp.: 7/16, per un import de 400,00 €.
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la
Llei General Tributària.”
Vist l’informe de Secretaria - Intervenció accidental favorable a l’acceptació del
fraccionament del pagament de la llicència d’activitats Exp.: 7/16, per un import de
400,00 €.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament de la llicència d’activitats
Exp.: 7/16, per un import de 402,09 €, dels quals 2,09 € corresponen a interessos
de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
20-11-16
03/11/16
al
20/11/16
20-12-16
21/11/16
al
20/12/16
20-01-17
21/12/16
al
20/01/17
20-02-17
21/01/17
al
20/02/17

Dies Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

18

400,00 €

3

0,59 €

100,59 €

30

300,00 €

3

0,74 €

100,74 €

31

200,00 €

3

0,51 €

100,51 €

31

100,00 €

3

0,25 €

100,25 €

SEGON.- ORDENAR el cobrament de les quotes a través de domiciliació bancària.
TERCER- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

E) Rendició de comptes de Caixa Corporació
Vista la necessitat i conveniència de procedir a l’aprovació de les despeses que
s’annexen a la relació detallada que corresponen a despeses efectuades per Caixa
Corporació en efectiu durant el 3er. trimestre de 2016.
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses
relacionades a l’annex relació comptable O/2016/61 per un import total brut de
1.434,31 € (Import líquid: 952,99 €) amb l’aplicació al pressupost del 2016.
SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.”

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

Adjudicació provisional de l’explotació del bar i la terrassa del camp de
futbol municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves
instal·lacions
REF EXP.: CONT 21/16
Vista la proposta d’adjudicació a favor de la Sra. Gema Córcoles Corominas, amb
NIF 46647054H, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 7/11/2016.
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a
l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT l’explotació del bar i la terrassa del
camp de futbol municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves
instal·lacions a la Sra. Gema Córcoles Corominas, amb NIF 46647054H, amb
subjecció als plecs de condicions economicoadministratives i tècniques del que se’n
desprèn el següent resum:
A.- PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 12.000,00€; IVA exclòs
B.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 2 anys
C.- PRÒRROGUES: Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos
anys
D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs
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E.- TERMINI DE GARANTIA: 1 mes
F.- ASSEGURANÇA: L’adjudicatari haurà constituir una assegurança de
responsabilitat civil vigent durant l’execució de les obres i el termini de garantia.
G.- REVISIÓ DE PREUS: No hi haurà revisió de preus.
SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, i d’acord
amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars aporti la següent
documentació:
- Garantia definitiva per un import del 5% del preu de contracte, sense tenir en
compte l’IVA, exigida mitjançant els procediments admesos per la Llei, amb l’abast
que estableixen les disposicions legals vigents.
- Acreditació en manipulació d’aliments.
- Acreditació de la solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional
(pag. 9 del plec de clàusules administratives)
- Assegurança de responsabilitat civil , per valor mínim de 300.000 euros. Cada any
es presentarà a l’ajuntament una còpia de la pòlissa actualitzada i el rebut del seu
pagament.
TERCER.- ADVERTIR al licitador que, en cas de no complimentar adequadament
el requeriment dins del termini a dalt assenyalat, l’òrgan de contractació podrà
entendre que el licitador ha retirat la seva oferta.
QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost
vigent.”

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES
Sol·licitud de reformulació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” – exercici 2016, línia 3
Atès que la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern de data
20/09/2016 va concedir a aquest ajuntament dins la campanya “Del Pla a l’Acció”,
any 2016, línia 3, una subvenció de 5.988,00,-€ per a portar a terme el projecte d’
”Instal.lació nova fusteria exterior a l’edifici consistorial”.
Atès que el pressupost total de la memòria valorada tramesa a la sol.licitud per a
portar a terme els esmentats treballs era de 13.927,95 euros.
Atès que revisat el pressupost inicial, respectant l’objecte, condicions i finalitat de la
subvenció, dóna un pressupost final de 6.769,15,-€.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
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“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, el canvi de condicions de la
subvenció atorgada dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, corresponent a l’exercici
2016, per a la següent línia:
- Línia 3: “Instal.lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici consistorial”
per canvi de percentatge de la subvenció.
SEGON.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del
pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.”

signatura

de

quanta

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19.45 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, el Secretari interventor, qui en dono fe,
L’alcalde
La Secretària-Interventora accidental

Josep Maria Bagot i Belfort
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Esperança Ferrer i Martínez

