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ACTA NÚM. 2/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 de gener
Inici: 20:30
Acabament: 21:30
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa: CAP

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/2015/1. Pendents
2.2. Relació de factures F/2015/2. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2015/3. Pagades per Caixa
3. Urbanisme:
3.1. Autorització d’instal·lació de la senyalització de la farmàcia
3.2. Arxiu de l’expedient d’abocament de la Ral
3.3. Arxiu de l’expedient del contenidor al camí de Solanic
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud gual: AVP
4.2. Aprovació de baixa del padró de vehicles
5. Contractació:
5.1. Adjudicació de la subhasta forestal 2013
5.2. Contracte menor d’obres de pavimentació de diversos carrers
5.3. Modificació del contracte menor amb Construccions Llorenç Rigat SL
6. Aprovació inicial del nomenclàtor del polígon el Mariner
7. Subvenció a la Diputació de Girona: DIPSALUT
8. Aprovació del compromís de despesa de telefonia de 2015 i 2016
9. Autoritzacions d’ús de la Sala Molí i el Pavelló a la Germandat
10. 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. 1 de la sessió del dia 15 de gener de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2015/1: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/1 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
imports de 4.095,32€ 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.
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2.2. Relació de factures i justificants F/2015/2: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/2 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 14.994,07 €, 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/2015/3: pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2015/3 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 134,69 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Urbanisme:
3.1. Autorització d’instal·lació de la senyalització de la farmàcia
Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Teresa Traveria Padrós d’instal·lació d’una creu
senyalitzadora de Farmàcia de la cruïlla de la carretera general amb la plaça de la Generalitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la sol·licitud de la interessada, essent al seu càrrec les despeses d’adquisició i instal·lació
de la senyalització així com el seu manteniment.
2. Autoritzar i aprovar la ocupació de via pública de aplicant el preu públic anual de conformitat a
les ordenances vigents.
3. Fer saber que la senyalització afecta el domini públic de Carreteres i pot requerir autorització de
l’Administració titular, Generalitat de Catalunya.
4. Notificar aquest acord a la interessada per a la seva deguda constància.
3.2. Arxiu de l’expedient d’abocament de la Ral
S’acorda per UNANIMITAT el tancament de l’expedient per desaparició de l’abocament i la
comunicació al DARPAMN.
3.3. Arxiu de l’expedient del contenidor al camí de Solanic
Vist l’informe del tècnic municipal sobre desaparició del contenidor il·legal sense cap afectació a la
legalitat urbanística;
S’acorda per UNANIMITAT el tancament de l’expedient per restauració de la legalitat sense
incidències.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud gual: AVP
Vista la sol·licitud de data 29-01-2015 de la Sra. Àngela Vilanova Pagès amb DNI 40 598 570 M
d’un gual al seu domicili a la Pl. Generalitat, 10;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per la interessada previ pagament de les taxes vigents
a les ordenances.
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2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.2. Aprovació de baixa del padró de vehicles
Vista la sol·licitud de data 27-01-2015 del Sr. Diego Porras Gonzalez, amb DNI 77 908 560 Q de
baixa de l’impost de vehicles del Citroën Saxo 1,5D Monaco, GI 0192BG;
Vist que aporta la baixa de la DGT de 14-01-2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat del vehicle dalt referenciat amb
efecte de la data de sol·licitud de 14-1-2015.
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
5. Contractació
5.1. Adjudicació de la subhasta forestal 2013
Vista la subhasta forestal de 2013 publicada al BOP de Girona 208 de 30-10-2013;
Vistes les diferents ofertes que consten a l’expedient;
Atès que la millor oferta la presenta l’empresa Tècniques Forestals, Josep Mallarach Farrés, amb
DNI 43 626 911 M, pel preu de 18 €/m3. pels 230 m3. de la subhasta dels rodals 2d, 3d i 4d de
la forest CUP 62 Ribes Altes i Puig Parrús;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’oferta dalt esmentada per import de 18 € m3 més l’IVA corresponent per a l’execució
de les obres dalt referenciades de conformitat a l’informe del tècnic municipal.
Són d’aplicació els plecs de clàusules particulars reguladors de les subhastes forestals del Ripollès
aprovats per l’Ajuntament.
La direcció facultativa la farà el CEINR del qual forma part l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Tècniques Forestals, Josep Mallarach Farrés, amb
DNI 43 626 911 M i domicili al carrer Puis de Sant Miquel, 25, CP-17862, Vallfogona de Ripollès.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
5.2. Contracte menor d’obres de pavimentació de diversos carrers
Atès que l’Ajuntament ha de contractar les obres d’asfaltat de carrers;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Es proposa la realització d’una capa de rodadura i reforç de ferm en la calçada dels carrers Mestre
Sanz, plaça de l’Era, tram de l’avinguda del Mariner entre l’Avinguda de la Vall i el carrer Pompeu
Fabra, i tram del carrer Pompeu Fabra.
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Aquests carrers actualment tenen un paviment de formigó, i ha tingut diferents assentaments
diferencials amb el temps, i a causa de l’obertura de rases. Es considera convenient realitzar una
capa de reforç del fem i estendre una capa de rodadura en aquests carrers.
La superfície de l’actuació, aproximada és de 2274m², que es desglossa de la següent manera:
Carrer Mestre Sanz: 362m²
Carrer Major: 639m²
Plaça de l’Era: 422m²
Avinguda del Mariner: 525m²
Carrer Pompeu Fabra: 326m²
Es preveu l’estesa d’una capa de rodadura de 6cm de gruix, de D-12, i el fressat del formigó per a
al correcta connexió amb els paviments existents i sanejats de reparacions. S’haurà de comptar en
pujar les tapes i embornals fins a la nova rasant de carrer, i repintar la senyalització horitzontal.
Es sol·liciten dos pressupostos, a les empreses AMSA (pressupost núm. PB14/0413/1) i JOSEP
VILANOVA SA (pressupost núm. P084-14), que s’analitzen, i es conclou que:
1. El pressupost d’AMSA inclou totes les partides sol·licitades, i Josep Vilanova no inclou
l’aixecament de tapes ni el pintat de la senyalització horitzontal.
Es realitza una homogeneïtzació de pressupostos per tal de realitzar un comparatiu de les partides
comunes i determinar l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Homogenització de pressupostos
JOSEP VILANOVA, S.A.
Conceptes

Amidament

Carrer Mestre Francesc Sanz
M2
Fresat de paviment de formigó
M2
Reg adherència
Subministrament, estesa i compactació de 6 cm de mescla
M2
bituminosa en calent tipus D-12
Carrer Major
M2
Fresat de paviment de formigó
M2
Reg adherència
Subministrament, estesa i compactació de 6 cm de mescla
M2
bituminosa en calent tipus D-12
UT
Aixecar tapa de registre a la nova cota de paviment
Plaça de l'Era
M2
Fresat de paviment de formigó
M2
Reg adherència
Subministrament, estesa i compactació de 6 cm de mescla
M2
bituminosa en calent tipus D-12
UT
Aixecar tapa de registre a la nova cota de paviment
Avinguda del Mariner
M2
Fresat de paviment de formigó
M2
Reg adherència
Subministrament, estesa i compactació de 6 cm de mescla
M2
bituminosa en calent tipus D-12
UT
Aixecar tapa de registre a la nova cota de paviment
Carrer Pompeu Fabra
M2
Fresat de paviment de formigó
M2
Reg adherència
Subministrament, estesa i compactació de 6 cm de mescla
M2
bituminosa en calent tipus D-12
UT
Aixecar tapa de registre a la nova cota de paviment

Preu

Import

361,60
361,60

4,75
0,45

1.717,60
162,72

361,60

12,00

4.339,20

639,20
639,20

4,75
0,45

3.036,20
287,64

639,20

12,00

7.670,40

421,58
421,58

4,75
0,45

2.002,51
189,71

421,58

12,00

5.058,96

524,69
524,69

4,75
0,45

2.492,28
236,11

524,69

12,00

6.296,28

325,94
325,94

4,75
0,45

1.548,22
146,67

325,94

12,00

2.273,01

17,20

Preu

Import

361,60

12,84

4.644,61

702,40
12,00

12,84
120,00

9.022,04
1.440,00

375,00
3,00

12,84
120,00

4.816,72
360,00

345,50
2,00

12,84
120,00

4.437,81
240,00

3.911,28

355,00
1,00

12,84
120,00

4.559,83
120,00

1,00

1.460,00

1.460,00

39.095,77

2.139,50

12,84

27.481,01

Reposició de la senyalització horitzontal a la zona pavimentada
TOTAL CAPA ASFALTAT, FRESSAT, REG

AMSA
Amidament

Per tant, s’observa que comparant els pressupostos en els conceptes coincidents s’obté un valor
unitari de la pavimentació, que inclou els treballs de fressat, de 17,20 euros/m² per a Josep
Vilanova SA; mentre que el cost unitari de pavimentació de l’empresa AMSA, és de 12,84 euros/m².
Per altra banda, en relació a l’aixecament de tapes i el pintat de senyalització horitzontal no estan
inclosos en el pressupost de Josep Vilanova SA, i són partides necessàries per a l’execució de l’obra.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a les OBRES DE
REFORÇ DE FERM AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC DELS CARRERS MESTRES SANZ, PLAÇA DE L’ERA,
TRAM DE L’AVINGUDA DEL MARINER ENTRE L’AVINGUDA DE LA VALL I EL CARRER POMPEU FABRA,
I TRAM DEL CARRER POMPEU FABRA ENTRE L’AVINGUDA DEL MARINER I EL NÚM. 19 D’AQUEST
CARRER, l’oferta de l’empresa AMSA és la més avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament.
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Es proposa la contractació de l’obra referenciada a AMSA, segons pressupost PB14/0413/1, amb
un total de contracte, IVA inclòs, de 37.632,22 euros, i es proposa a l’Ajuntament fer una reserva
d’un 10% addicional (3.763,2 euros) en concepte d’imprevistos per ser obres d’urbanització de
reforma.
“...”
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
2015.1.61901;
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 37.632,22 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 AMSA (pressupost núm. PB14/0413/1) amb CIFA17000993 i domicili a Avda. Països Catalans 123, CP-17820, Banyoles, Girona, amb Correu
electrònic amsa@amsa.es.
3. Notificar aquest acord a la interessada per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la seva
deguda constància.
5.3. Modificació del contracte menor amb Construccions Llorenç Rigat SL
Vist el contracte menor de data 6-8-2014 amb l’empresa Construccions Llorenç Rigat SL;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
En data 4 d’agost de 2014, es va contractar les obres per a la col·locació de tanca tipus biona, en
la cruïlla de la carretera GI-153 amb el carrer de Colsal, en el pk. 83, per un import de 1.900,00
euros, més IVA (expedient 180/14).
Aquesta obra esta en zona d’afectació de carreteres, i es va sol·licitar l’autorització de les obres al
Servei Territorial de Carreteres. Veient l’actuació el servei de territorial, a través del servei de
manteniment, es va fer càrrec dels treballs, com a millora de la seguretat viària en aquest tram.
Per la qual cosa no va ser necessària la contractació d’aquests treballs.
En el camí dels Solanics, existeix un tram amb fort desnivell lateral al torrent, amb una alçada
superior a 5 m, i que la calçada s’ha ensorrat en part, per la qual cosa, es proposa canviar la
destinació de la col·locació del a biona de fusta a aquest tram altre tram del camí, per millorar la
seguretat en aquest punt.
Es va sol·licitar pressupost a l’empresa contractada, Construccions Llorenç Rigat, SL, amb els
següents conceptes, ja que l’obra a realitzar era molt similar:
Col·locació de barana biona de fusta, 16m
Rebaixa de paviment ensorrat, i substitució per un de secció equivalent, i terraplenat.
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-

Construcció de mur de pedra, d’altura mitja, 1,5m, en el tram ensorrat, i en una longitud
de 10m.

El pressupost aportat, preveu aquests treballs, i suposa una ampliació del contracte, ja que es
requereix la construcció d’un mur i la reparació del ferm, i un canvi d’ubicació de les obres.
Es revisa el pressupost aportat per Construccions Llorenç Rigat SL, per un import de 3.680,00 euros
més IVA, i s’ajusta als treballs sol·licitats i el preu és adequat al mercat.
“...”
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Modificar el contracte menor de 6-8-2014 i en conseqüència aprovar el pressupost dalt esmentat
per import de 3.680,00 euros més IVA (4.452,80 € 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 Construccions Llorenç Rigat SL amb CIFB17572926 i domicili a Ignasi Casabó, 15, 17867 Camprodon.
3. Notificar aquest acord a l’empresa interessada per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la
seva deguda constància.
6. Aprovació del nomenclàtor del polígon industrial el Mariner
Atès que en data 29-01-2015 l’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment], amb la finalitat
d’aprovar la denominació de les vies públiques del Polígon el Mariner de Sant Pau de nova
construcció;
Atès que en data 29-1-2015, Secretaria va emetre informe en relació amb la Legislació aplicable a
l’assumpte i el procediment a seguir;
Vist l’estudi tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals en relació amb la procedència i
oportunitat de denominació de les vies públiques;
La Junta de Govern per unanimitat APROVA:
1. Aprovar inicialment l’estudi tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals sobre la denominació
i numeració dels vials i espais públics del Polígon el Mariner de Sant Pau de Segúries.
2. Obrir un període d’informació pública veïnal d’un mes, al Web municipal, taulers d’edictes i lloc
de màxima concurrència de la població.
3. Finalitzada la informació pública elevar l’expedient al Ple per a la seva aprovació definitiva.
7. Subvenció a la Diputació de Girona: DIPSALUT
Es dona compte de les sol·licituds de subvencions al DIPSALUT pel 2015 següents:
Pt02. Legionel·losi
Pt03. Control abastament d’aigua per consum
Pt04. Control qualitat aigua d’aixeta
La Junta de Govern queda assabentada
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8. Aprovació del compromís de despesa de telefonia de 2015 i 2016
Atès que l’Ajuntament es va acollir a la compra agregada de serveis de telecomunicacions per acord
del Ple de 18-09-2013;
Vist que s’han adjudicat tres lots de serveis:
Lot 1. Veu fixa a Telefònica de España SAU
Lot 2. Mòbils veu i dades a VODAFONE
Lot 3. Dades i accés a Internet a Telefònica de España SAU
Vist que LOCALRET ens requereix l’adopció del compromís que vam prendre per l’import que ens
sigui aplicable;
La Junta de Govern per unanimitat APROVA:
1. Aprovar el compromís de despesa dels serveis adjudicats per LOCALRET en allò que afecta
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pels exercicis 2015-2016, tenint en compte els ajustament
necessaris per a la data d’inici i període de vigència.
2. Comunicar aquest acord al Consorci LOCALRET i a l’actual proveïdor de serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament per a al seva deguda constància
9. Autoritzacions d’ús de la Sala Molí i el Pavelló a la Germandat
Vista la petició de la Germandat d’ús de les Sales Municipals del Molí i el Pavelló pel dia 31-012015;
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
9. Varis
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
-

Carrer Fonoses
Agraïment al Sr. Jordi Prat per la seva dedicació la millora de la Font de la Puda
Estudi de canviar la circulació a l’Avda. Mariner en un únic sentit
Netejar el solar de Bankia de manera urgent.

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
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