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ACTA NÚM. 1/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de gener
Inici: 20:30
Acabament: 22:00
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. M. Carme Simon i Orriols

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
marge consignats per celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat
pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en funcions
de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2014/47. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/48. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2014/49. Pagades per Caixa
2.4. Aprovació de l’aportació anual al consorci EIN Ripollès
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 253/2014. NJP. Devolució fiança
3.2.Exp. LLO 273/2014. Càmping els Roures
3.3. Exp. LLO 274/2014. Càmping els Roures
3.4. Exp. LLO 284/2014. JGC
4. Acords en matèria tributària
4.1. Aprovació de noves sol·licituds d’exempció de l’IVTM a vehicles de més de 25 anys
4.2. Sol·licitud gual. TMM
4.3 Sol·licitud gual. AVR
4.4 Aprovació bonificació IVTM. JFF
5. Contractació:
5.1. Contractes menors d’obres de millora de l’enllumenat públic: reparació de lluminàries
5.2. Contracte menor d’obres d’instal·lació d’alarmes a les escoles
6. Subvenció a la Diputació de Girona: adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura
7. Autorització d’ús del Casal el Molí a la CP Pompeu Fabra, 26
8. Autoritzacions de pas:
8.1. Autorització de pas pel municipi a la marxa cicloturista el Repte del Ter
8.2. Autorització de pas pel municipi al Ralli de Vehicles Històrics Monte-Carlo
8.3. Autorització de pas pel municipi a la marxa cicloturista Terra de Remences
9. Varis
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 17 de la sessió del dia 4 de desembre de 2014 sense
esmenes.
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2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/47: Pendents
Examinada la relació núm. F/2014/47 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 37.205,50 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
disponibilitats econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
2.2. Relació de factures i justificants F/2014/48: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/48 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 3.864,46 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/49: pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2014/49 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 1.025,83 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.4. Aprovació de l’aportació anual al consorci EIN Ripollès
Per unanimitat s’aprova l’aportació de la quota de soci anual de 235,82 € s’AUTORITZA el seu
pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 253/2014. NJP. Devolució fiança
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Robert del Olivo i Creus de devolució de la fiança de residus
en garantia de les obres del carrer de la Ral, 1;
Vist que justifica documentalment la correcta disposició dels residus;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Retornar la garantia dipositada pel Sr. Robert del Olivo i Creus en l’expedient de referència
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància
3.2. Exp. LLO 273/2014. Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Adrià Gòmez Marco en representació de Càmping els
Roures, de 4-11-2014, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la PAVIMENTACIÓ
INTERIOR DE BUNGALOWS AMB PARQUET DE FUSTA. El pressupost d’execució material de les
obres és de 7.865,00 euros.
PLANEJAMENT
El terrenys estan situats en sòl classificat de sòl no urbanitzable, i qualificat amb clau 11a,
càmping. El càmping és una activitat preexistent, legalment implantada i recollida en el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal. Les obres són interiors en un recinte existent. Per la qual cosa,
es considera que les obres són compatibles amb el planejament, ja que són interiors, tenen
escassa entitat constructiva i no suposa una alteració dels valors paisatgístics i del medi.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència
d’obres per a la PAVIMENTACIÓ INTERIOR, en el Càmping els Roures, situat a l’Avinguda del
Mariner, 32 d’aquest municipi, i aquesta haurà de tenir les següents previsions:
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1. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció
i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya.
2. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de dotze mesos.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 7.865,00 euros.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a la interessada la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa mínima regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 314,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
314,60
- Taxa llicència:
20,00
- Fiança:
TOTAL:
334,60
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

€
€
€
€

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp. LLO 274/2014. Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Adrià Gòmez Marco en representació de Càmping els
Roures, de 29-05-2014, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a LA INSTAL·LACIÓ
DOMÒTICA DE LA CALEFACCIÓ, MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS I AIGUA
POTABLE I PAVIMENT DE FORMIGÓ
Es preveu la col·locació de reixes interceptores per a la recollida d’aigües de pluja, construcció de
paviments de formigó, millora de la xarxa d’aigua i realització d’instal·lació domòtica per a la
calefacció.
El pressupost d’execució material de les obres és de 34.043,21 euros.
PLANEJAMENT
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El terrenys estan situats en sòl classificat de sòl no urbanitzable, i qualificat amb clau 11a,
càmping. El càmping és una activitat preexistent, legalment implantada i recollida en el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal. Les obres són soterrades principalment i aprofiten locals
existents. Per la qual cosa, es considera que les obres són compatibles amb el planejament, i no
suposa una alteració dels valors paisatgístics al ser obra soterrada i respectuosa amb el medi.
L’actuació en part, és una obra d’instal·lació d’elements energètics i ambientals, en un sòl amb
obres implantades legalment, per la qual cosa, d’acord a l’article 48, excepcions a l’aprovació d’un
projecte d’actuació específica, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
de Protecció de la legalitat urbanística, no és necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació
específica, segons estableix l’art. 47.1 del TRLUC, per obtenir llicència urbanística, atesa l’escassa
entitat de la superfície de sòl afectada per l’actuació. Per altra banda, la resta d’obres tenen
escassa entitat constructiva i complexitat tècnica, per la qual cosa no és necessària la presentació
d’un projecte.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència
d’obres per a INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA, MILLORES EN LA XARXA D’AIGUA POTABLE I EN LA
XARXA D’AIGÜES PLUVIALS I CONSTRUCCIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ en el Càmping els
Roures, situat a l’Avinguda del Mariner, 32 d’aquest municipi, i aquesta haurà de tenir les
següents previsions:
1. Es tindran en compte les condicions estètiques que estableix el POUM per aquesta subzona,
article 161.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD 105/2008,
d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros, en concepte de gestió
de residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus de l’obra.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de dotze mesos.
5. El pressupost d’execució material de les obres és de 34.043,21 euros.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a la interessada la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 85,11 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17 (0,25%).
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 1.361,73 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan es
justifiqui la disposició dels residus en un gestor homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
1.361,73
- Taxa llicència:
85,11
- Fiança:
150,00
TOTAL:
1.596,84
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

€
€
€
€

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
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6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Exp. LLO 284/2014. JGC
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Jordi Gascon Cazorla de 21-11-2014, per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de REHABILITACIÓ DE
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE L’ANGEL, NÚM. 1 D’AQUEST
MUNICIPI.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
- S’ha aportat projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte José Luís Moya Mudarra, col·legiat 13212-8, i
el projecte està visat pel corresponent col·legi professional.
- Estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte José Luís Moya Mudarra, col·legiat 13212-8, i el
projecte està visat pel corresponent col·legi professional.
- Assumeix de la direcció de la direcció de l’obra per part del redactor del projecte
- Full d’estadística d’edificació i habitatge
El projecte preveu la rehabilitació de l’edifici, buidant l’interior i mantenint l’envolvent exterior, inclosa la coberta,
i la realització d’una nova distribució interior de l’habitatge unifamiliar. L’edifici té planta baixa, planta pis i
sotacoberta, distribuït convenientment per a ésser destinat a usos residencials i d’aparcament en planta baixa.
El projecte preveu la següent relació d’usos i superfícies útils i construïdes:
Usos principals
Sup.
Sup. Construïda
Útil
PB
Aparcament
55,15m² 81,85m²
P1
Residencial unifamiliar
55,45m² 78,75m²
P2
Residencial unifamiliar
51,00m² 78,75m²
TOTAL
161,60
239,35m²
Per usos, la relació de superfícies és la següent:
Usos principals
Sup. Útil Sup. Construïda
PB
Aparcament
55,15m²
81,85m²
P1/P2 Residencial unifamiliar
106,45
155,30m²
El projecte preveu la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar.
El projecte no acredita l’ús residencial anterior, i no consta en el cadastre cap edificació construïda.
Informe
DOCUMENTACIÓ:
- El projecte no conté amidaments detallats per partides i capítols, segons la Part I, annex I, del Codi Tècnic
de l’Edificació.
- El projecte no conté el Pla de control de qualitat de les obres, segons es detalla en la Part I, annex I, del
Codi Tècnic de l’Edificació.
- No s’ha aportat l’assumeix de la direcció de l’execució de les obres per part d’arquitecte tècnic.
- Manca la designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, o l’assumeix de les funcions per part
de la direcció facultativa de l’obra.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
- Es justifica el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, especialment el DB SI, SUA i HE. Es justificarà el
compliment del Decret 141/2012, Annex 4, Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les
intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent, en funció del tipus d’intervenció segons art.
3h de l’anterior Decret i de l’acreditació de l’ús actual de l’edifici.
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- El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació
amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent al Document bàsic de
seguretat estructural (DB SE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret
1371/2007, de 19 d’octubre i per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril.
- El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació
amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent al Document bàsic de
seguretat en cas d’incendi (DB SI), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial
Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril i pel Reial Decret 173/2010, de 19
de febrer.
- El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat, corresponent al Document bàsic de
seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA). Tot i així s’observa que les escales previstes no compleixen les
condicions dels esgraons en els replans, apartat 4.2 del DB SUA-1.
- El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació
amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent al Document bàsic de
salubritat (DB HS), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de
19 d’octubre i per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril.
- El projecte conté el compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les
exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent al Document bàsic de protecció davant
del soroll (DB HR), aprovat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre i modificat per l’Ordre VIV/984/2009, de
15 d’abril.
- El projecte conté la fitxa justificativa del compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, modificat pel
Decret 111/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis, corresponent al projecte execució.
- Manca el certificat d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya del compliment del Decret 47/2007 i les
seves correccions d’errades (BOE 17/11/2007), l’obtenció de classe energètica.
- Estan incloses en el projecte les Instruccions d’ús i manteniment, d’acord amb el que estableix la normativa
- El projecte no té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
PLANEJAMENT
- El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, clau 1, casc antic, subzona 1a, correspon al nucli
de Sant Pau de Segúries amb pati d’illa. L’ús residencial està admès
- El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de Segúries. El
projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre, tot el contrari ja que hi ha una disminució de
superfície construïda.
- El projecte no especifica si hi ha cap intervenció en les façanes o parts vistes, ni el compliment de les
condicions de rehabilitació previstes en l’article 114 del POUM. El projecte haurà de detallar el compliment
d’aquestes condicions.
- D’acord els plànols d’ordenació l’escala exterior està afectada pel planejament com a sistema viari, i per
tant, en situació de volum fora d’ordenació, per la qual cosa, es condicionarà la llicència a la cessió gratuïta i
urbanitzada d’aquesta porció de terreny a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Conclusions
Es proposa deixar en suspens la tramitació de la llicència d’obres de REHABILITACIÓ D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE L’ANGEL, NUM. 1, per manca de documentació
i/o justificacions i requerir al promotor que presenti la documentació que es relaciona seguidament:
1. S’haurà d’aportat els amidaments detallats per partides i capítols, segons la Part I, annex I, del Codi Tècnic
de l’Edificació.
2. S’haurà d’incorporar el Pla de control de qualitat de les obres, segons es detalla en la Part I, annex I, del
Codi Tècnic de l’Edificació.
3. S’aportarà l’assumeix de la direcció de l’execució de les obres per part d’arquitecte tècnic.
4. S’aportarà la designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, o l’assumeix de les funcions per
part de la direcció facultativa de l’obra.
5. Les escales hauran de complir les condicions de la secció SUA-1, Seguretat enfront les caigudes, apartat
4.3; del Codi Tècnic de l’Edificació.
6. Manca el certificat d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya del compliment del Decret 47/2007 i les
seves correccions d’errades (BOE 17/11/2007), i l’obtenció de classe energètica.
7. Es justificarà el compliment del Decret 141/2012, Annex 4, Condicions d’habitabilitat dels habitatges
resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent, en funció del tipus
d’intervenció segons art. 3h de l’anterior Decret i de l’acreditació de l’ús actual de l’edifici.
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8. S’aportarà un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i
el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
9. Es justificarà la necessitat de la col·locació d’un embornal a la via pública davant l’accés a l’habitatge i es
detallarà la connexió a la xarxa de clavegueram.
10. Es justificarà el compliment de les condicions de rehabilitació previstes en l’article 114 del POUM.
11. Es justificarà el compliment dels paràmetres compositius de la façana, fusteria i cromatisme de l’art. 114 del
POUM, i es detallarà si el porticó detallat en el plànol de fusteria és interior, i el color d’aquesta.
12. S’aportaran fotografies exteriors i interiors de l’estat actual de l’edificació.
13. La llicència es condicionarà la seva eficàcia a la cessió gratuïta i urbanitzada dels terrenys ocupats per
l’escala exterior actual, per ser un volum fora d’ordenació per afectació de planejament com a sistema viari.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Requerir al promotor que presenti la documentació que relaciona l’informe del tècnic municipal
2. Atorgar un termini d’un mes per a l’aportació de la documentació amb advertiment d’arxiu
d’expedient en cas d’incompliment
3. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Aprovació de la sol·licitud d’exempció de l’IVTM a vehicles de més de 25 anys
Vista la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM aprovada pel Ple de l’Ajuntament
en data 16-04-2014 i publicada al BOP de Girona núm. 199 de 17-10-2014;
Atès que es preveu la bonificació del 100% de la quota per vehicles de més de 25 anys sempre i
quan els interessats tinguin almenys un vehicle que tributi al municipi i amb un màxim de 20
vehicle bonificats per cada titular;
Vistes les peticions de bonificació següents:
NOM
Ricardo Expósito López
Ricardo Expósito López
Àngela Vila Anglada
Enrique Torner Picola
Ramon Casadesús Puixeu
Jordi Lleres Seguí
Transports Eupon SL
Transports Eupon SL
Transports Eupon SL

VEHICLE
BMW – K 75 SS MOTO
Vespa 200 cc
Suzuki 413 Samurai JHT
Bultaco Sherpa T-350
Bultaco 326,20 cc Sherpa T-350
Land Rover 88 Turbo
Indox Autop 3 ALE
Pegaso 1236T
Nissan M 130 17

MATRÍCULA
B9579KX
B0686EC
GI9197AH
GI5773K
GE3469H
GI4781U
B12778R
GI9978AF
B1016JS

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora del 100% de la quota al vehicles
dalt relacionats amb efectes d’1 de gener de 2015.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
4.2. Sol·licitud gual. AVR
Vista la sol·licitud de data 18-12-2014 de la Sra. Anna Vilarrodà Torrent amb DNI 43 628 643 N
d’un gual al seu domicili al carrer la Ral, 7 del veïnat de la Ral;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per la interessada, amb número de placa 86, previ
pagament de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
4.3. Sol·licitud gual. TMM
Vista la sol·licitud de data 8-1-2015 de la Sra. Maria Teresa Monclús i Marqués amb DNI 37 804
373 N d’un gual al seu domicili a l’Avda. Mariner, 11;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per la interessada, amb número de placa 87, previ
pagament de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
4.4 Aprovació bonificació IVTM. JFF
Vista la sol·licitud de data 30-12-2014 del Sr. Josep Ferrer Freixa, amb DNI 78 021 510 J de
bonificació de l’impost de vehicles per discapacitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat pel vehicle BMW X-3, amb
matrícula ____.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
5. Contractació
5.1. Contractes menors d’obres de millora de l’enllumenat públic: reparació de
lluminàries
Atès que l’Ajuntament ha de contractar les obres de millora de l’enllumenat públic;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”

Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per la reparació de dues llumeneres que es van trencar
a causa d’una ventada, aquestes estan situades una al carrer Jacint Verdaguer i l’altra a la rotonda
de la C-38. La primera d’elles està en funcionament però té la carcassa trencada, i la segona es va
haver de retirar i no està en funcionament.
Per altra banda, per un impacte de vehicle la primera columna del passeig Costabona es va blincar i
es va haver de retirar, per al qual cosa s’ha de tornar a instal·lar. Aquesta columna és un model
especial, fet a mida per aquest carrer, a semblança de la columna Stylum.
Vistos el pressupost que inclouen el subministre del material i la mà d’obra, s’observa que s’ajusta
als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les condicions habituals del mercat, i que es detalla a
continuació:

Pressupost
3207
3208
3209

Concepte
Instal·lació lluminària Passeig Costabona
Rotonda C-38
Carrer Jacint Verdaguer
TOTAL

Preu (s/IVA)
1.363,93 €
415,96 €
320,54 €

Preu (a/IVA)
1.650,36 €
503,31 €
387,85 €

2.100,43 €

2.541,52 €
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Es proposa la contractació de l’empresa Comercial Pirene SL per a la realització dels treballs de
REPARACIÓ DE LLUMINÀRIA DEL CARRER JACINT VERDAGUER I DE LA ROTONDA DE LA C-38
I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA I COLUMNA
“...”
Vist l’informe dels serveis tècnics favorable a l’execució de les obres per l’anterior import que
considera ajustat als preus de mercat;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61903;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 2.541,52 euros IVA inclòs per a l’execució
de les obres dalt referenciades de conformitat a l’informe del tècnic municipal.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Comercial Pirene SL amb CIF-B17082959 i
domicili a Pl. Clavé, 2, 17860 Sant Joan de les Abadesses.
3. Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5.2. Contracte menor d’obres d’instal·lació d’alarmes a les escoles
Atès que l’Ajuntament ha de contractar les obres d’instal·lació d’alarma a les Escoles;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Fets
L’Escola de Els Pinets actualment té un sistema d’alarma, que consta d’uns detectors de presència
interiors i una alarma exterior, aquest sistema no funciona correctament i no està connectat a
cap central d’alarmes, i no té les condicions per poder-se connectar.
Es sol·liciten pressupostos a diferents empreses de serveis d’alarmes per tal de substituir el
sistema actual per un que millori les prestacions i es disposi del servei de connexió a central
d’alarmes tots els dies de l’any.
Es sol·licita pressupost a les empreses següents:
-

ADT-TYCO
BOADA SEGURETAT
SEGURCAT

El pressupostos es desglossen en un cost d’una instal·lació inicial de sistemes de detecció
d’intrús, i central d’alarmes; i el cost de la quota manteniment del servei.
L’empresa Boada Seguretat presenta una oferta amb una inversió inicial més elevada ja que
preveu sistemes de detecció addicionals, que les altres no oferten, com detecció d’obertura de
portes, i sensors amb detecció de temperatura i per tant d’incendi, per altra banda la central
d’alarmes amb major prestacions.
Es considera que aquesta proposta tot i ésser molt complerta, no és necessària per a l’ús de
l’edifici, i té una inversió inicial més elevada.
Les previsions tècniques de les altres dues empreses són equivalents a nivell de prestacions, i la
inversió inicial semblant.
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La quota de manteniment, la més avantatjosa és la de Segurcat.
Havent revisat les ofertes es considera que l’oferta de l’empresa de Segurcat, és la més adequada
al tipus d’ús previst i té un cost econòmic de manteniment més baix.
Conclusions
Es proposa contractar la instal·lació del sistema de seguretat i detecció de robatori amb sistema
sense fils amb connexió a la central d’alarmes de l’empresa Segurcat, ja que és la més adequada
amb prestacions al previst, i és la més avantatjosa econòmicament, i que suposa el següent cost:
-

Inversió inicial en la instal·lació dels sistemes: 976,47 €, IVA inclòs
Servei de connexió i manteniment: 387,20 €/any, IVA inclòs.

“...”
Vist l’informe dels serveis tècnics favorable a l’execució de les obres per l’anterior import que
considera ajustat als preus de mercat;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61903;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 976,47 € IVA inclòs per a l’execució de les
obres dalt referenciades de conformitat a l’informe del tècnic municipal i 387,20 €/any IVA inclòs
del servei de manteniment anual segons l’oferta presentada.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Segurcat, Innovació i Sistemes, amb CIF
B55090435 i domicili a C. Pla de Salt, 3 Local 2, 17190 Salt, Girona.
3. Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
6. Subvenció a la Diputació de Girona: adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i
Lectura
Hem demanat aquesta subvenció per la posta en marxa de la biblioteca però hem d’acomplir uns
seguit de requisits per poder optar als ajuts previstos de conformitat a la convocatòria.
7. Autorització d’ús de la Sala a la CP Pompeu Fabra, 26
Vista la petició de Parés Assessors SL d’ús de la Sala Municipal pel dia 24-01-2015:
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb activitats
prèviament concertades.
2. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
8. Autoritzacions de pas pel municipi:
8.1. Autorització de pas pel municipi a la marxa cicloturista el Repte del Ter
Atès que la marxa cicloturista el Repte del Ter sol·licita autorització de pas per a la “3a. Edició del
repte del Ter” que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu i pel proper 4 de
juliol de 2015;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’administració del Repte del Ter amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
8.2. Autorització de pas pel municipi al Ralli de Vehicles Històrics Monte-Carlo
Atès que el RACC, per encàrrec del Automobile Club de Monaco, sol·licita autorització de pas per
al “18è Rallye Monte-Carlo Historique” trobada de vehicles clàssics que és un esdeveniment
esportiu no competitiu, d’interès històric i automobilístic pel proper 30 de gener de 2015 que;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al RACC amb indicació del recursos que hi poden interposar.
8.3. Autorització de pas pel municipi a la marxa cicloturista Terra de Remences
Atès que el CC Bas organitza la “Marxa Cicloturista Terra de Remences” i sol·licita autorització de
pas per l’esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu pel proper 10 de maig de 2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al CC BAS amb indicació del recursos que hi poden interposar.
9. Aprovació canvi d’actuació al PUOSC de Diputació de Girona
Vistes les bases del PUOSC i les bases complementàries del programa específic de la Diputació de
Girona del PUOSC 2013-2017
Vista la proposta del programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent
a l’anualitat 2015 que inclou l’actuació següent:
- Reparació i manteniment del pavelló municipal
Pressupost: 65.203,62
Subvenció: 32.419,00
Anualitat 2015
Vist que hi ha pendent l’actuació prevista per l’exercici 2017 següent:
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- Recuperació de camí municipal per a connexió amb la Ruta del Ter
Pressupost: 75.588,72
Subvenció: 37.581,00
Anualitat: 2017
Vist que l’import total de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries és de
70.000 € igual que a la resta d’ajuntaments;
Vist que per ACORD GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per a l’any 2012, aquest Ajuntament tenia inclosa al PUOSC 2012 l’actuació següent:
Actuació núm.: 2012/897.
Entitat local: Ajuntament de Sant Pau de Segúries (Ripollès).
Títol: Adequació del centre cívic el Molí.
Pressupost total: 215.332,26 euros.

Vist que és d’interès general pel municipi l’execució d’aquesta actuació per l’important estat de
deteriorament que pateix l’immoble municipal que el fa inidoni per les seves funcions i fins i tota
fa perillar la seva continuïtat si no es fa una actuació de millora urgent;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona el canvi de les dues actuacions previstes pel 2015 i 2017
amb un import total subvencionat de 70.000 € amb destí a l’actuació “Adequació del centre cívic
el Molí”
2. Renunciar a les dues actuacions actualment subvencionades dins del PUOSC de Diputació de
Girona, si bé condicionat a que s’aprovi el canvi peticionat a l’apartat anterior.
3. Trametre dues còpies del projecte aprovat que consta presentat al Departament de Governació
i també en suport digital.
4. Trametre aquest acord a la Diputació de Girona amb el prec que tingui a bé d’admetre la
petició que conté sobre la base de la urgència en l’actuació que es proposa per la instal·lació del
Centre Cívic Municipal el Molí.
5. Facultar Secretaria per a la tramitació que sigui procedent.
10. Varis:
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- Modificació horaris de transport de viatger per carretera (SPR): línia Olot-Ripoll i OlotCamprodon.
- Guia Sardanística 2015: s’ha enviar dades.
- Inspeccions periòdiques elevadors: ja està fet.
- ADF Taga Milany: requisits i cost de l’ús de la maquinària.
- Estudiant en pràctiques a l’Ajuntament: és un veí del poble que estudia a l’INB Abat Oliba.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

