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ACTA NÚM. 3/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 12 de febrer de
2014 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local al marge consignats

Regidors:
M. Carme Simon i Orriols
Dolors Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler
Excusa: cap

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. Aprovació relació de factures F/2014/1. Pendents de pagar
2.2. Aprovació relació de factures F/2014/2. Domiciliades pagades
2.3. Aprovació de factures F/2014/3. Factures pagades
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 48/14
3.3. Exp. LLP 50/14
4. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües:
4.1. Baixa contracte al pis del c. Pompeu Fabra, 17, 1r.,2a.
4.2. Alta contracte al pis del c. Pompeu Fabra, 17, 2n.,4a.
4.3. Alta contracte al pis de l’Avda de la Vall, 4-6-8, Baixos, 4a.
4.4. Baixa contracte al pis de l’Avda de la Vall, 4-6-8, 2n., 7a.
5. Contracte menor de serveis tècnics de redacció dels projectes de legalització dels sistemes
de calefacció de les escoles municipals
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC per la Volta Ciclista 2014
7. Petició d’una veïna sobre connexió del quadricicle elèctric
8. Donar compte del PUOSC 2011-2012: opció per la renúncia a la subvenció
9. Aprovació del contracte amb l’Associació Teatral la Companyia Pic Pic
10. Proposta de conveni d’exclusivitat amb el diari el 9 Nou
11. Petició d’ajuts de la coral infantil Brins de Camprodon
12.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. 2 de la sessió del dia 29 de gener de 2014
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/1. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. F/2014/1 de factures i justificants per import de 18.297,54
€ S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
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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/2014/2. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. F/2014/2 de factures i justificants per import de 1.874,79
€, s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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
2.3 Relació de factures i justificants F/2014/3. Factures pagades.
Examinada la relació núm. F/2014/3 de factures i justificants per import de 802,65 €
ES RATIFICA 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
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Exp. LLO 48/14
Atesa la sol·licitud de l’interessat Instal·lacions Costa SL de 11-02-2014, per obtenir
llicència d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a ENDERROC D’ENVANS a l’interior de l’edifici
situat en el carrer Guàrdia, núm. 2 de Sant Pau de Segúries.
Segons el plànol adjunt els envans a enderrocar són els que conformen el recinte de
magatzem de fontaneria i despatx, amb una superfície de 53 m². d’envà d’obra de
fàbrica de maó foradat, tipus totxana.
Les parets que s’enderroquen no estan incloses en cap catàleg de protecció del
patrimoni i no tenen cap interès històric, artístic o arquitectònic.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar
alineada, clau 2. Les obres són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Tenen senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva per la qual cosa no és
d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de l’Edificació.
El pressupost de les obres és de 800,00 euros, i s’aporta pressupost de Jardineria Joan
i Josep SLL, de Camprodon.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a l’ENDERROC D’ENVANS INTERIORS DE LOCAL DE
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRE DE LA GUÀRDIA, NUM. 2 D’AQUEST
MUNICIPI.
1. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria
de seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
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 un cop finalitzades les obres.
3. Un cop finalitzades les obres el titular de la llicència d’activitat que es du a terme
en el local haurà de comunicar la modificació de l’activitat, i aportar la documentació
corresponent, justificant que es compleixen les condicions d’aquesta i les normes
d’aplicació.
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4. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
5. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
6. El pressupost de les obres és de 800,00 euros.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat 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.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 52,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

32,00 €
20,00 €
150,00 €
202,00 €

4. Requerir el dipòsit d’una fiança en concepte de gestió de residus per import de 150
€.
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.
6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Exp. LL0 50/14
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Francisco Ferrer Miquel de 7-02-2014, per obtenir
llicència d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA DEL CARRER MAJOR. Es
sol·licita pintar amb el color 603, rosat de l’albera, la façana, i el color 018, roig
anglès, per a petites superfícies com sòcol, llindes i brancals. Els colors sol·licitats
estan inclosos en la carta d colors del POUM.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar
alineada, clau 2. Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article
53 del POUM.
L’obra requereix d’un elevador mòbil que es situarà en el carrer Major. Requerirà de la
corresponent autorització d’ocupació de via pública. La superfície és de 4metres per 1
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metre d’amplada, en una superfície de 4,0 m². Es sol·licita l’ocupació de la via durant
una setmana.
El pressupost de les obres és de 600,00euros, i el sol·licitant declara que se les farà ell
mateix.
Conclusions:
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència
d’obres menors per a PINTAR LA FAÇANA DEL CARRER MAJOR, NÚM. 29 DE SANT PAU
DE SEGÚRIES, i es tindrà en compte:
- Es pintarà la façana amb el color 603, Rosat de l’Albera, i es reserva el color 018,
roig anglès, per a petites superfícies de la façana, com llindes i brancals de finestres.
1. L’obra requereix de l’ocupació de via pública, en una superfície de 4,0 m², per un
període de 7 dies. S’haurà de comunicar a l’Ajuntament l’ocupació de la via pública
amb 24hores d’antelació. El promotor haurà de delimitar el perímetre de seguretat de
la maniobra de l’elevador, i col·locar la senyalització adequada.
2. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria
de seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3. 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.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat 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.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 24,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. . Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 9.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança:
- Taxa ocupació via pública:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

24,00 €
20,00 €
0,00 €
8,40 €
52,40 €

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.
4. Petició sobre connexions de subministraments al Servei d’Aigües:
4.1. Baixa contracte al pis del c. Pompeu Fabra, 17, 1r., 2a.
Atès que JARDIPARK SL amb domicili a Pompeu Fabra, 17 de Sant Pau de Segúries,
sol·licita el dret de desconnexió del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, al pis 1r., 2a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprova la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i
disposar la retirada del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim
de 20 euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
4.2. Alta contracte al pis del c. Pompeu Fabra, 17, 2n.,4a.
Atès que JARDIPARK SL amb domicili a Pompeu Fabra, 17 de Sant Pau de Segúries,
sol·licita el canvi de titular del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, al pis 2n., 4a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprova el canvi de titular del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús
domèstic, a l’habitatge dalt citat en favor de JARDIPARK SL.
2. Aprovar la liquidació de les taxes tramitació administrativa de l’expedient per import
de 20 euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 13.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
4.3. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 4-6-8, Baixos, 4a.
Atès que JARDIPARK SL amb domicili a Pompeu Fabra, 17 de Sant Pau de Segúries,
sol·licita el canvi de titular del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, al pis de l’Avda. de la
Vall, 4-6-8, Baixos, 4a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprova el canvi de titular del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús
domèstic, a l’habitatge dalt citat en favor de JARDIPARK SL.
2. Aprovar la liquidació de les taxes tramitació administrativa de l’expedient per import
de 20 euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 13.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
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“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
4.4. Baixa contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n., 7a.
Atès que JARDIPARK SL amb domicili a Pompeu Fabra, 17 de Sant Pau de Segúries,
sol·licita el dret de desconnexió del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, al pis de l’Avda.
de la Vall, 4-6-8, 2n., 7a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprova la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i
disposar la retirada del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim
de 20 euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565

3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
5. Contracte menor de serveis tècnics de redacció dels projectes de
legalització dels sistemes de calefacció de les escoles municipals
Atès que s’han executat les instal·lacions de calefacció així com l’estació receptora de
gas de les Escoles i Llar d’Infants;
Vista la necessitat legalitzar les instal·lacions de calefacció de les escoles i de l’estació
receptora de gas per tal de millorar la qualitat de la prestació dels serveis i reduir la
despesa en calefacció;
Vist el pressupost presentat pel tècnic enginyer industrial Sr. Jordi Costa i Padrès amb
NIF 40 357 495 Q i domicili a mas Perenant, 36, 17844 Cornellà del Terri, pel preu de
1.495,10 € més IVA per import de 313,97 € per la redacció del projecte de legalització
de l’estació receptora de gas natural;
Vist el pressupost presentat pel tècnic enginyer industrial Sr. Jordi Costa i Padrès, amb
NIF 40 357 495 Q i domicili a mas Perenant, 36, 17844 Cornellà del Terri, pel preu de
2.301,03 € més IVA per import de 483,22 € per la redacció del projecte de legalització
de la instal·lació de calefacció de l’escola;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 22706 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
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 els pressupost presentats pel tècnic dalt esmentat, pels projectes de
legalització dels sistemes de calefacció de les escoles dalt esmentat per import de
1.495,10 € més IVA per import de 313,97 € per la redacció del projecte de legalització
de l’estació receptora de gas natural.
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La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Aprovar els pressupost presentats pel tècnic dalt esmentat, pels projectes de
legalització dels sistemes de calefacció de les escoles dalt esmentat per import de
2.301,03 € més IVA per import de 483,22 € per la redacció del projecte de legalització
de la instal·lació de calefacció de l’escola.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC per la Volta Ciclista
2014
La MVC demana l’aportació de 2.500 € com l’any passat per l’organització de la Volta
Ciclista a Catalunya 2014.
Ens ha fet tramesa del conveni de col·laboració que estableix els termes de la
l’aportació
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’anterior conveni de col·laboració en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde o regidor/a qui delegui per a la signatura del conveni i per a la
resolucions dels incidents que es pugin produir.
3. Notificar-ho a l’entitat interessada per la seva deguda constància
7. Petició d’una veïna sobre connexió del quadricicle elèctric
Els assistents comenten la petició d’una veïna amb problemes de mobilitat per poder
carregar el seu vehicle a la via pública. Ens demana solucions possibles a les seves
necessitats.
8. Donar compte del PUOSC 2011-2012: opció per la renúncia a la subvenció
Els assistents comenten l’escrit del PUOSC que ens ofereixen la possibilitat de cobrar
el 50% de la subvenció de 2012 de 160.000 € sense fer l’obra, amb destí a despesa
ordinària.
9. Aprovació del contracte amb l’Associació Teatral la Companyia Pic Pic
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb l’Associació Teatral la Companyia Pic
Pic, amb NIF G-55183297 per la representació de l’obra “Dos cops Bo és BOBO),
programada pel dia 22-03-2014 a la Sala el Molí de Sant Pau de Segúries,

propietat de l’Ajuntament;
Atès que aquesta activitat s’organitza amb l’entitat sense ànim de lucre
Germandat de Sant Pau de Segúries;
Vist l’import de la col·laboració de 500 € més l’IVA corresponent;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 48001 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar l’anterior conveni de col·laboració en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde o regidor/a qui delegui per a la signatura del conveni
3. Notificar-ho a l’entitat interessada per la seva deguda constància
10. Proposta de conveni d’exclusivitat amb el diari el 9 Nou
Els assistents valoren la proposta presentada pel bisetmanari el 9 Nou i decideixen no
acceptar-la per la poca utilitat que ens ofereix i pel fet que el diari tracta més temes
Osona que el Ripollès.
11. Petició d’ajuts de la coral infantil Brins de Camprodon
Vist que la coral infantil Brins de Camprodon va col·laborar amb activitats de Sant Pau
de Segúries durant el 2013 i ha sol·licitat un ajut a aquest Ajuntament;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic extraordinari per import de 150,00 € a la coral els Brins
de Camprodon destinat a les activitats esmentades, amb càrrec a la partida 48001 del
pressupost municipal.
2. Donar per justificades les activitats que es van realitzar durant el 2013 i consta
fefaentment a l’Ajuntament per la regidora de Cultura i Festes.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi
poden interposar.
12. Varis
Es tracten diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
-

Escrit de la Fundació per l’Esclerosi Múltiple
Veí ingressat a la Residència de Camprodon: l’alcalde es cuida del tema
Sol·licitud d’una veïna d’ús de la Sala el Molí pel dia 15 de febrer

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:00 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

