ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. Acta: 2
Data: 16 de gener de 2013
Hora: 19.35 hores
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: 1a
Lloc: Sala de la Junta de Govern Local
ASSISTENTS
Alcalde
Marc Garcia Nadal
Regidors
Sr. Toni Badia Ortega
Sra. Gemma Domínguez Garangou
Sr. Xavier Ribas Surroca
Sra. Remei Bresco Esteve.

Secretaria:
Imma Parramon i Burch

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, la
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent:
1. PROPOSANT APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE 19 DE DESEMBRE DE 2012.
La Junta de Govern Local aprova l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local del
2 de gener de 2013.
2. PROPOSANT
PRESIDÈNCIA.

RATIFICAR

DIVERSOS

DECRETS

DE

L’ALCALDIA-

a) Decret 5/13 de 14 de gener de 2013, per el qual s’aprova la llicència
d’obres per restaurar la façana al c/. Nou de Dalt, 6 a petició de la senyora
Linda Moody Nadal
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“En data 14 de desembre de 2012, la Sra. Linda Moody Nadal, va sol·licitar llicència
d’obra menor per restaurar la façana al c/. Nou de Dalt, 6.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 9 de gener de 2013
Vist l’informe jurídic de data 14 de gener de 2013.
Un cop s’ han emès els informes tècnics i jurídics que prescriu l’article 188 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Vist l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme i la ordenança fiscal numero 5 reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i la ordenança fiscal número 8 per a la taxa
de l’ expedició de documents administratius.
Vist el que disposa l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local,
aquesta alcaldia-presidència:
DISPOSA
1r.- Atorgar la següent llicència d’obres que més avall es referencia a la Sra. Linda
Moody Nadal, sota les CONDICIONS GENERALS que figuren a l’annex d’aquest
acord i les següents CONDICIONS ESPECIALS que s’esmenten tot seguit:
NÚM. EXP. :07/12
DADES PROMOTOR
•
•
•
•
•

Nom i cognom: Linda Moody Nadal
En representació de: -------------------------NIF / CIF: 415780572
Domicili: c/. Nou de Dalt, 6
Població : Sant Julià del Llor i Bonmatí

DADES DE L’OBRA
•
•
•

Objecte: restaurar façana
Emplaçament: Nou de Dalt, 6
Referència cadastral: ------------------------

TÈCNICS QUE HI INTERVINDRAN
• Arquitecte: ----------------------• Arquitecte tècnic : -------------
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CONTRACTISTA
• Nom: Reformes Jonatan Olivares Bautista
• Adreça : --------------------------• Població : ----------------------DADES DE LA LLICÈNCIA
• Núm. de llicència: 01/13
• Termini per començar: 3 mesos, a comptar des de l'endemà de la data de
recepció de la notificació d'aquest acord.
• Termini per acabar : 6 mesos, a comptar des de l'endemà de la data de
recepció de la notificació d’aquest acord.
• Advertiment de caducitat : Aquesta llicència urbanística caduca si, en finir
qualsevol dels terminis esmentats, no s’han començat o no s’han acabat les
obres.
A).- CONDICIONS TÈCNIQUES:
- La bastida quedarà senyalitzada dia i nit i una vegada finalitzats els treballs no hi haurà
elements malmesos ni presencia de materials,runa o d’altres elements a la via pública.
- Es comunicarà el final dels treballs, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament, per verificar
l’obra realitzada.
B).- CONDICIONS JURÍDIQUES :
- La llicència es concedirà sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat

2n. Aprovar la LIQUIDACIÓ PROVISIONAL de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres per un import total de 56 euros, sens perjudici de practicar una
posterior Liquidació Definitiva, si l’Ajuntament ho creu oportú.
3r. Aprovar la LIQUIDACIÓ DEFINITIVA de la taxa per expedició de documents
administratius per import de 52 euros.
4t.Notificar aquest acord a l’interessat.
5è. Trametre còpia d’aquest acord als serveis econòmics i al tècnic municipal.
6è. Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local”
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret
5/2013.

b) Decret 7/13 de 14 de gener de 2013, per el qual es revoca la fiança per
import de 150€ en relació les obres de canviar-reparar paviment al c/.
Sardana 11 a nom del senyor Pere Feixas Boada
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“En data 18 d’octubre de 2012, el Sr. Pere Feixas Boada va sol·licitar llicència d’obra
menor per canviar-reparar paviment (tova) al c/. Sardana, 11 que es va aprovar per
decret d’alcaldia núm. 404/12 de data 23 d’octubre de 2012.
En la citada llicència d’obres s’indicava l’imposició de la fiança de 150 euros, segons
el Decret 201/1994.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 21 de desembre de 2012.
Vist que en data 12 de desembre de 2012 s’aporta certificat de gestió de terres i
runes, de l’empresa Germans Cañet Xirgu, SL, B17537812, codi Gestor E-809.03, de
Cassà de la Selva, on es certifica que ha gestionat la runa aportada per l’obra
realitzada a la finca ubicada al C/. Sardana, 11 de Bonmatí, amb una quantitat de 2
tones.
Vist que queda justificada la totalitat de la runa i que el sol·licitant no ha procedit a
ingressar l’esmentada fiança.
Vist el que disposa l´article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local,
aquesta alcaldia-presidència :
DISPOSA
1r. Aprovar la revocació de la fiança núm. 19/12 per un import de 150€
reparar paviment (tova) al c/. Sardana, 11.

per canviar-

2n. Notificar aquest acord a l’interessat
3r.- Trametre còpia d’aquest acord als serveis econòmics i al tècnic municipal
4t. Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local”
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret
7/2013.

3. PROPOSANT DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA.

a) Decret 9/13 de 15 de gener relatiu a autoritzar a la Comissió de Festes
de Sant Julià del Llor per les activitats a l’esplai durant el 2013.
“Vist la sol·licitud presentada el dia 9 de gener de 2013 pel Sr. Julià Gifre i Serarols, en
representació de la Comissió de Festes de Sant Julià del Llor, per poder disposar de
l’Esplai, per dur a terme les següents activitats:
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-

Tots els dimarts del 2013 de les 20 a les 24 hores per reunió de la comissió de
festes.
La última setmana del mes d’agost per preparació i celebració de la Festa de
Sant Julià del Llor 2013.
El dia 8, , 25, 26 de desembre de 2013 per a la realització d’uns dinars.
El dia 31 de desembre de 2013 de les 18 hores a les 4 del matí per la
celebració de la revetlla de cap d’any.

Vist que la Comissió de Festes de Sant Julià del Llor es troba inclòs dins
l’Assegurança de Responsabilitat Civil núm. 031787289 contractada per l’Ajuntament
de Sant Julià del Llor i Bonmatí i amb una vigència fins el 30 de novembre de 2013.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de la corporació, aquesta AlcaldiaPresidència,
DISPOSA
1r. Autoritzar al Sr. Julià Gifre i Serarols en representació de la Comissió de Festes de
Sant Julià del Llor, per poder disposar de l’esplai municipal, per la realització de les
següents activitats:
-

Tots els dimarts del 2013 de les 20 a les 24 hores per reunió de la comissió de
festes.
Del 19 al 26 d’agost per preparació i celebració de la Festa de Sant Julià del
Llor 2013.
El dia 8, , 25, 26 de desembre de 2013 per a la realització d’uns dinars.
El dia 31 de desembre de 2013 de les 18 hores a les 4 del matí per la
celebració de la revetlla de cap d’any.

sota les següents CONDICIONS ESPECIALS:
•

L’Esplai és una instal·lació de titularitat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, així, en cas de necessitat d’utilització de l’esplai per part de
l’Ajuntament o d’una altra entitat o associació municipal per la realització d’una
activitat puntual d’un dia; l’Ajuntament podrà suspendre, prèvia comunicació,
l’autorització puntual per aquell dia a l’entitat Comissió de Festes de Sant Julià
del Llor per la practica de l’activitat programada.

•

L’Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a
l’interior de l’esplai municipal

•

Resta prohibit fumar dins les dependències de l’Esplai. Així mateix resta
prohibida l’entrada d’animals.

•

Queda terminantment prohibit servir begudes alcohòliques a menors d’edat.

•

Podran utilitzar les material de l’esplai: taules, cadires, ....

5

•

Anirà a càrrec de l’interessat la neteja de l’Esplai, la qual s’haurà d’efectuar
l’endemà de l’activitat.

•

Els usuaris i els organitzadors d’activitats no poden realitzar, pel seu compte,
cap acte que no hagi obtingut prèviament el corresponent permís municipal.

•

Les taxes i preus públics que puguin acreditar-se com a conseqüència de les
autoritzacions d’utilització de l'Esplai s’exigiran, quan escaigui, segons allò que
disposin les ordenances vigents i d’acord amb les previsions de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

2n. L’interessat serà responsable de tenir cura del material de l’esplai. La Comissió de
Festes de Sant Julià del Llor és titular de l’autorització, assumeix totes les
responsabilitats derivades per danys i perjudicis causats directament o indirectament
de l’esplai i qualsevol tipus de material.
3r. Notificar aquesta resolució al Sr. Julià Gifre i Serarols en representació de la
Comissió de Festes de Sant Julià del Llor.
4t. Donar compte d’aquest acord a la propera Junta de Govern Local que es celebri”.
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

b) Decret 10/13 de 15 de gener relatiu a autoritzar a l’Assocació Anar-hi
Anant per l’utilització de l’envelat i la zona esportiva per la marxa
popular.
“Vist que en data 9 de gener de 2013 el Sr. Llorenç Pont Boix, en representació de
l’Associació Anar-hi Anant ha sol·licitat a aquest Ajuntament la utilització de l’envelat
de Bonmatí per dur a terme l’organització de la 26a marxa popular “Anar-hi anant”, el
proper 24 de febrer de 2013 de les 6 fins a les 9,30 hores, i l’utilització dels vestuaris
de la zona esportiva de les 9 a les 17,30 hores.
Vist que per dur a terme aquesta activitat serà necessari la utilització de les taules i les
cadires de l’envelat i que l’ activitat té un cost de 8 euros per participant.
Vist que l’Associació Anar-hi Anant es troba inclòs dins l’Assegurança de
Responsabilitat Civil núm. 031787289 contractada per l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí i amb una vigència fins el 30 de novembre de 2013.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de la corporació, aquesta AlcaldiaPresidència.
DISPOSA
1r. Autoritzar al Sr. Llorenç Pont Boix, en representació de l’Associació Anar-hi Anant,
per disposar de l’envelat de Bonmatí per dur a terme l’organització de la 26a marxa
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popular “Anar-hi anant”, el proper 24 de febrer de 2013 de les 6 fins a les 9,30 hores, i
l’utilització dels vestuaris de la zona esportiva de les 9 a les 17,30 hores.; sota les
següents CONDICIONS ESPECIALS:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Podran disposar de les instal·lacions de l’envelat i de l’esplanada i no deixar-hi
cap tipus de brossa.
L’interessat serà responsable de tenir cura del material de l’envelat i de la zona
esportiva de Bonmatí.
L’interessat assumeix totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis
causats directament o indirectament a l’envelat i a la zona esportiva, i a
qualsevol tipus de material.
Podrà utilitzar les taules rodones i taules de l’envelat per la realització de
l’activitat.
Resta prohibit fumar dins les dependències de l’Envelat. Així mateix resta
prohibida l’entrada d’animals.
Queda terminantment prohibit servir begudes alcohòliques a menors d’edat.
Realitzar el reciclatge de les escombraries i dipositar-ho en el contenidor
corresponent.
Anirà a càrrec de l’interessat la neteja de l’envelat i dels vestuaris de la zona
esportiva, la qual s’haurà d’efectuar l’endemà de l’activitat
Els usuaris i els organitzadors d’activitats no poden realitzar, pel seu compte,
cap acte que no hagi obtingut prèviament el corresponent permís municipal.
Les taxes i preus públics que puguin acreditar-se com a conseqüència de les
autoritzacions d’utilització de la instal.lació s’exigiran, quan escaigui, segons
allò que disposin les ordenances vigents i d’acord amb les previsions de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

2n. L’interessat serà responsable de tenir cura de les instal·lacions del local.
L’associació Anar-hi anant és titular de l’autorització, assumeix totes les
responsabilitats derivades
per danys
i
perjudicis causats directament
o
indirectament de l’envelat i qualsevol tipus de material..
3r. Notificar aquesta resolució a Associació Anar-hi Anant.
4t. Donar compte d’aquest acord a la propera Junta de Govern Local.”
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats

c) Decret 11/13 de 15 de gener relatiu a autoritzar a Nova Frontera per
l’utilització del Centre Cívic per l’assamblea de socis.

7

“Vist que en data 17 de desembre de 2012 la Sra. Remei Bresco, en representació de
Nova Frontera ha sol·licitat a aquest Ajuntament la utilització de la utilització de la sala
de lectura de Centre Cívic de Bonmatí per dur a terme l’assamblea general de socis de
Nova Frontera el proper 23 de febrer de 2013 de les 17 a les 19 hores.
Vist que per dur a terme aquesta activitat no serà necessari la utilització de material
municipal i que es tracta d’una activitat gratuïta.
Vist que l’Associació Nova Frontera es troba inclòs dins l’Assegurança de
Responsabilitat Civil núm. 031787289 contractada per l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí i amb una vigència fins el 30 de novembre de 2013.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de la corporació, aquesta AlcaldiaPresidència.
DISPOSA
1r. Autoritzar a la Sra. Remei Bresco, en representació de Nova Frontera, per disposar
de la sala de lectura de Centre Cívic de Bonmatí per dur a terme l’assamblea general
de socis de Nova Frontera el proper 23 de febrer de 2013 de les 17 a les 19 hores;
sota les següents CONDICIONS ESPECIALS:
•

L’Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a
l’interior del local municipal

•

Resta prohibit fumar dins les dependències de Centre Cívic. Així mateix resta
prohibida l’entrada d’animals.

•

Podran utilitzar les taules i cadires del local

•

Anirà a càrrec de l’interessat la neteja de la sala, la qual s’haurà d’efectuar
l’endemà de l’activitat.

•

Els usuaris i els organitzadors d’activitats no poden realitzar, pel seu compte,
cap acte que no hagi obtingut prèviament el corresponent permís municipal.

•

Les taxes i preus públics que puguin acreditar-se com a conseqüència de les
autoritzacions d’utilització de l'Esplai s’exigiran, quan escaigui, segons allò que
disposin les ordenances vigents i d’acord amb les previsions de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

2n. L’interessat serà responsable de tenir cura de les instal·lacions de l’esplai de Sant
Julià del Llor. L’associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor és titular de
l’autorització, assumeix totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis
causats directament o indirectament de l’envelat i qualsevol tipus de material.
3r. Notificar aquesta resolució a Nova Frontera.
4t. Donar compte d’aquest acord a la propera Junta de Govern Local.”

8

Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats

d) Decret 12/13 de 15 de gener relatiu a autoritzar a l’Associació Anar-hi
Anant per l’utilització de les instal.lacions del CEIP Sant Jordi per la
marxa popular.
“Vist que en data 14 de gener de 2013 el Sr. Llorenç Pont Boix, en representació de
l’Associació Anar-hi Anant ha sol·licitat a aquest Ajuntament la utilització del pati, una
aula, menjador i despatx (aula professors) del CEIP Sant Jordi per dur a terme
l’organització de la 26a marxa popular “anar-hi anant” i Maratrail, el proper 24 de febrer
de 2013 de les 7 fins a les 20 hores.
Vist que per dur a terme aquesta activitat serà necessari la utilització de les taules i les
cadires al pati i que l’ activitat té un cost de 8 euros per participant.
Vist que l’Associació Anar-hi Anant es troba inclòs dins l’Assegurança de
Responsabilitat Civil núm. 031787289 contractada per l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí i amb una vigència fins el 30 de novembre de 2013.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de la corporació, aquesta AlcaldiaPresidència.
DISPOSA
1r. Autoritzar al Sr. Llorenç Pont Boix, en representació de l’Associació Anar-hi Anant,
per disposar del pati, una aula, menjador i despatx (aula professors) del CEIP Sant
Jordi per dur a terme l’organització de la 26a marxa popular “anar-hi anant” i Maratrail,
el proper 24 de febrer de 2013 de les 7 fins a les 20 hores.; sota les següents
CONDICIONS ESPECIALS:
•
•
•

•
•
•
•
•

Podran disposar de les instal·lacions de l’escola, no deixant-hi cap tipus de
brossa.
L’interessat serà responsable de tenir cura del material de l’escola.
L’interessat assumeix totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis
causats directament o indirectament a la instal·lació, i a qualsevol tipus de
material.
Podrà utilitzar les taules i taules per la realització de l’activitat.
Resta prohibit fumar dins les dependències. Així mateix resta prohibida
l’entrada d’animals.
Queda terminantment prohibit servir begudes alcohòliques a menors d’edat.
Realitzar el reciclatge de les escombraries i dipositar-ho en el contenidor
corresponent.
Anirà a càrrec de l’interessat la neteja de la instal·lació, la qual s’haurà
d’efectuar l’endemà de l’activitat
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•

Els usuaris i els organitzadors d’activitats no poden realitzar, pel seu compte,
cap acte que no hagi obtingut prèviament el corresponent permís municipal.

•

Les taxes i preus públics que puguin acreditar-se com a conseqüència de les
autoritzacions d’utilització d’espais s’exigiran, quan escaigui, segons allò que
disposin les ordenances vigents i d’acord amb les previsions de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

2n. L’interessat serà responsable de tenir cura de les instal·lacions de l’escola.
L’associació Anar-hi Anant és titular de l’autorització, assumeix totes les
responsabilitats derivades
per danys
i
perjudicis causats directament
o
indirectament de l’envelat i qualsevol tipus de material.
3r. Notificar aquesta resolució a Associació Anar-hi Anant
4t. Donar compte d’aquest acord a la propera Junta de Govern Local.”
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

4. DICTAMEN PROPOSANT ATORGAR UNA AJUDA ECONÒMICA, A PROPOSTA
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA, PEL SR. SOUFIANE
HABLAJ.
“Vist que en data 14 de gen el Sr. Soufiane Hablaj, veí de Sant Julià del Llor i Bonmatí
ha sol·licitat una ajuda econòmica d’urgència per poder fer front a les despeses del
subministrament elèctric per import de 64.23 euros.
Vist que en data 14 de gener de 2013 l’Educador Social SBAS de Sant Julià del Llor i
Bonmatí inclòs dins el Consorci de Benestar Social de la Selva ha presentat a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí un informe social per atorgar una ajuda
econòmica al Sr. Soufiane Hablaj per fer front a les despeses de subministrament
elèctric de la vivenda familiar.
Vist l'informe emès pel i de la Secretària-Interventora, i trobat conforme.
Vist el que disposa l’article 22.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 30 de la Llei 13/2006, de Prestacions socials de caràcter
econòmic, la Junta de Govern Local aprova, per unanimitat dels membres presents el
següent
A C OR D
1r. Atorgar una ajuda al Sr. Soufiane Hablaj, veí de Sant Julià del Llor i Bonmatí per les
despeses del subministrament elèctric per import de 64,23 euros.
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2n. Autoritzar i disposar i reconèixer obligació de 64,23 euros amb càrrec a la partida
12.4.231.48000 del Pressupost Municipal prorrogat del 2012. Aprovar també la fase P
(ordenació del pagament) d’aquesta despesa la qual es farà efectiva en funció de la
disponibilitat de la tresoreria municipal
3r. Notificar a l’Educador Social SBAS de Sant Julià del Llor i Bonmatí inclòs dins el
Consorci de Benestar Social de la Selva, al Sr. Soufiane Hablaj i als serveis econòmics
municipals”.

5. DICTAMEN PROPOSANT ATORGAR UNA AJUDA ECONÒMICA, A PROPOSTA
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA, PEL SR. SALAM
BACHIRI.
“Vist que en data 4 de gener de 2013 el Sr. Salam Bachiri, veí de Sant Julià del Llor i
Bonmatí ha sol·licitat una ajuda econòmica d’urgència per poder fer front a les
despeses del subministrament elèctric per import de 20,09 euros.
Vist que en data 4 de gener de 2013 l’Educador Social SBAS de Sant Julià del Llor i
Bonmatí inclòs dins el Consorci de Benestar Social de la Selva ha presentat a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí un informe social per atorgar una ajuda
econòmica al Sr. Salam Bachiri per fer front a les despeses de subministrament
elèctric de la vivenda familiar.
Vist l'informe emès pel i de la Secretària-Interventora, i trobat conforme.
Vist el que disposa l’article 22.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 30 de la Llei 13/2006, de Prestacions socials de caràcter
econòmic, la Junt de Govern Local aprova, per unanimitat dels membres presents, el
següent
A C OR D
1r. Atorgar una ajuda al Sr. Salam Bachiri, veí de Sant Julià del Llor i Bonmatí per les
despeses del subministrament elèctric per import de 20,09 euros.
2n. Autoritzar i disposar i reconèixer obligació de 20,09 euros amb càrrec a la partida
12.4.231.48000 del Pressupost Municipal prorrogat del 2012. Aprovar també la fase P
(ordenació del pagament) d’aquesta despesa la qual es farà efectiva en funció de la
disponibilitat de la tresoreria municipal
3r. Notificar a l’Educador Social SBAS de Sant Julià del Llor i Bonmatí inclòs dins el
Consorci de Benestar Social de la Selva, al Sr. Salam Bachiri i als serveis econòmics
municipals”.
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6e. PUNTS URGÈNCIA
No s’en formulen
7e. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
I quan són les 20.00 hores de la tarda, l’Alcalde-President aixeca la sessió, de la qual,
jo com a secretària, n’estenc la corresponent acta.
Vist i plau,
L’Alcalde

La secretària

Marc Garcia Nadal

Imma Parramon i Burch
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