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ACTA NÚM. 3/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de febrer
Inici: 18:00
Acabament: 19:45
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa:
Sr. Adrià Gómez Marco

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. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Exp. 53/16 Aprovació de les liquidacions de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada:
2.1.1. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNC SA.
2.1.2. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNSUR SA.
2.1.3. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GND SDG SA.
2.1.4. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNS SDG SA.
2.1.5. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. FECSAENDESA
2.2. Aprovació de les liquidacions de la taxa per assistència XALOC
2.3. Donar compte de les relacions de factures aprovades per Alcaldia
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2016/4. Domiciliades
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2016/5. Pendents
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 7/16. Cala Blanca
3.2. Exp. 30/2016. Parada mercat AJS
3.3. Exp. LLO 274/15. Arxiu expedient. JGT.
3.4. Exp. EDU 59/16. Vilalta Trans
3.5. Exp. 300/15 FSP-PA. Resposta activitat sense llicència
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 280/15. Contracte menor de subministrament roba Brigada
4.2. Exp. 296/15 Contracte menor arranjament zona verda Mariner
4.3. Exp. 46/16. Contracte menor equip informàtic per la Llar d’Infants municipal
4.4. Exp. 10/16. Contracte menor instal·lacions elèctriques CEIP els Pinets
4.5. Exp. 144/15. Contracte menor rebaix soques Solana del Tell
5. Donar compte de l’atorgament de subvencions del DIPSALUT
6. Autorització pas pel municipi Rally Costa Brava Històric
7. Autorització televisió a SGAE
8. Trasllat de l’aprovació del plànol de delimitació d’urbanitzacions als afectats
9. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta 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 1 de febrer de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Exp. 53/16 Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada
2.1.1. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNC.
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Comercializadora SA amb CIF A61797536 sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:
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Ingressos Bruts per facturació d’electricitat: 1.429,93 €
Peatges: 537,58 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2015 presentada per la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
13,39 €
3. Una vegada pagada l’anterior taxa, emetre la carta de pagament corresponent per la
interessada a Av San Luis, 77, 28003 Madrid per cia electrònica a
stasa@gasnatural.com.
2.1.2. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNSUR SA.
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural SUR SDG SA amb CIF A65067332 sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:
Ingressos Bruts per facturació de gas: 21,66 €
Peatges: 8,10 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2015 presentada per la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
0,20 €
3. Una vegada pagada l’anterior taxa, emetre la carta de pagament corresponent per la
interessada a Av San Luis, 77, 28003 Madrid per cia electrònica a
stasa@gasnatural.com.
2.1.3. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GND SDG SA.
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA amb CIF A63485890 sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:
Peatges facturats pel subministrament de gas: 31.214,77 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2015 presentada per la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
468,22 €
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3. Una vegada pagada l’anterior taxa, emetre la carta de pagament corresponent per la
interessada a Av San Luis, 77, 28003 Madrid per cia electrònica a
stasa@gasnatural.com.
2.1.4. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. GNS SDG SA.
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA amb CIF A08431090 sobre la taxa
per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments,
de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:
Ingressos Bruts per facturació de gas: 54.007,44 €
Ingressos Bruts per facturació d’electricitat: 3.658,40 €
Peatges de gas: 26.576,59 €
Peatges d’electricitat: 1.368,41 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2015 presentada per la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
445,81 €
3. Una vegada pagada l’anterior taxa, emetre la carta de pagament corresponent per la
interessada a Av San Luis, 77, 28003 Madrid per cia electrònica a
stasa@gasnatural.com.
2.1.5. Aprovació de liquidació de la taxa per ocupació del sòl. FECSAENDESA
Vistes la declaració de l’empresa Endesa Distribucìón Elèctrica SL amb CIF A61797536 sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
250,18 € segons declaració de la interessada
2. Notificar-ho per correu electrònic a ziesap09@endesa.es
2.2. Aprovació de les liquidacions de la taxa per assistència XALOC
Vista la liquidació de la taxa presentada per XALOC en concepte de prestació del servei
d’Assistència de Secretaria intervenció del mes de desembre-gener;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar la liquidació per import de 363,53 € i procedir al pagament a mesura que les
disponibilitats de tresoreria ho permetin.
2. Notificar-ho per EACAT al XALOC
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2.3. Donar compte de les relacions de factures aprovades per Alcaldia
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de 8 de febrer d’aprovació de les relacions de factures, 47 i
48 de 2015 i 1-3 de 2016.
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2016/4. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/4 de factures i justificants per import de 439,40 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2016/5. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/5 de factures i justificants per import de 8.997,70 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 7/16. Cala Blanca
Atesa la sol·licitud de 4-01-2016, de l’interessat Cala Blanca Promocions Gironès, i en la seva
representació el Sr. José Azemar Castells, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament el dia 9 de febrer de 2016, instància com a resposta del
requeriment de documentació efectuat en el tràmit de llicència d’obres menors per a la col·locació
de tanca en terreny situat al carrer Fonoses, 1 de Sant Pau de Segúries. S’adjunta la següent
documentació:
-

Plànol d’emplaçament i situació de la tanc
Pressupost de l’empresa Xavier Font Soms

En el pressupost s’indica a part dels treballs d’instal·lació de tanca, la prolongació de mur actual
per igualar les obres, i formació de pilones per penjar la porta d’accés.
En el plànol s’indica la tanca a realitzar està situada entre la parcel·la privada i la via pública, i es
preveu una tanca de 20ml, amb una alçada de tanca metàl·lica de 1,20m. El tipus de tanca
prevista és de tela metàl·lica color verd, i pals metàl·lics.
L’edificació està situada en terrenys classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar aïllada,
clau 4. La proposta presentada s’ajusta a les determinacions de l’article 117 i 57 del POUM, sobre
tanques. Conforme l’article 117 del POUM, edificació unifamiliar aïllada, clau 4, les tanques podran
ser del tipus “muret de façana”, “ i “tancament de malla metàl·lica” segons la seva situació i
relació amb l’espai públic, i es tindrà en compte la següent condició, de l’article 57 del POUM:
1. Es prohibeix pintar la tela metàl·lica, i només s’admeten les imprimacions per a millorar-ne
el manteniment.
2. Quan la tanca ampliï un mur de contenció de terres de més de 1,50 metres d’alçada, la seva
part massissa no superarà els 0,50metres d’alçada en relació al nivell de terra definitiu
interior a la parcel·la, i la part de tancament amb malla metàl·lica tindrà un màxim de 1m,
que se situarà en un pla posterior al muret. Es permet un tancament amb vegetació
autòctona o xiprer.
3. El muret de façana haurà d’estar arrebossat, i pintat d’acord a la paleta de colors.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres per a la construcció de tanca en el
solar situat al carrer de les Fenoses, núm. 1 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents
condicions:
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-

Es prohibeix pintar la tela metàl·lica, i només s’admeten les imprimacions per a millorar-ne
el manteniment.
Quan la tanca ampliï un mur de contenció de terres de més de 1,50 metres d’alçada, la seva
part massissa no superarà els 0,50metres d’alçada en relació al nivell de terra definitiu
interior a la parcel·la, i la part de tancament amb malla metàl·lica tindrà un màxim de 1m,
que se situarà en un pla posterior al muret. Es permet un tancament amb vegetació
autòctona o xiprer.
El muret de façana haurà d’estar arrebossat, i pintat d’acord a la paleta de colors.

-

-

-

L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització.
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.
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.
El PEM de l’obra és de 850,00 euros.
El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.

“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
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 dalt transcrit.
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 (4%), per
import de 34,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
34,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
54,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. 30/2016. Parada mercat AJS
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Vista la sol·licitud de parada de mercat de data 26-01-2016 de la Sra. Araceli Judas Sánchez;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
S’ha rebut la sol·licitud per part de la Sra. Araceli Judas Sánchez per obtenir l’alta de parada al
mercat setmanal amb una longitud de 3 ml, per a Parada de Venda de material de costura
(patchwork, ganxet, etc...).
S’adjunta la documentació següent:
Fotocòpia DNI
Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
Cotitzacions a la Seguretat Social
Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de
l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
de protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat
dels treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès
general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P20, segons
croquis adjunt.
3.- A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
“...”

Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a la interessada el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 3 ml. amb una parada de venda de material de costura (patchwork, ganxet, etc...,
de conformitat a l’informe dels tècnics municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció
d’altres autoritzacions de les Administracions i organismes amb competències sectorials que
siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2015. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3. Comunicar aquest acord a la interessada amb advertiment dels recursos pertinents.
3.3. Exp. LLO 274/15. Arxiu expedient. JGT.
Vist que per Junta de Govern de 23-12-2015 es va requerir l’interessat l’aportació de
documentació diversa per completar la seva sol·licitud de llicència d’obres sense que hagi
acomplert el requeriment en el termini de dos mesos;
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La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Tenir per desistit l’interessat de la seva sol·licitud sense perjudici que la pot tornar a presentar
en qualsevol moment adjuntant-hi la documentació necessària.
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància
3.4. Exp. EDU 59/16. Vilalta Trans SL
Vist que ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 28 de Novembre de 2015, una
denúncia, que posa en coneixement que s’ha detectat una activitat relacionada amb àrids al
paratge de l’antiga fàrbica Llaudet i els seus entorns, atenent que no és un ús previst
actualment per el POUM.
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Fets
...
El serveis tècnics municipals, van realitzar visita de l’indret el dia 1 de febrer de 2016, i es
constata l’existència d’una activitat en el pati situat a nord, de l’antiga fàbrica Llaudet. No s’ha
pogut accedir a l’interior de l’edifici per tal de verificar si està essent ocupat per alguna
activitat.
En l’exterior s’observa que hi ha aparcades maquinària de moviment de terra, i acopi de
material divers de construcció. L’activitat sembla que està essent duta a terme per l’empresa
Vilalta-Trans SL.
Per a la implantació de l’activitat no sembla haver-se dut a terme cap obra o instal·lació.
NORMATIVA URBANÍSTICA
Els terrenys que s’estan ocupant estan inclosos en el PMU-1, Can Llaudet-Plaça de l’Era.
L’edificació de l’antiga fàbrica està afectada per l’obertura d’un vial, i els terrenys ocupats
estan previstos coma cessió gratuïta i obligatória per estar destinats a zona verda i
equipament. El sector de planejament derivat no ha iniciat la seva tramitació per a la
transformació urbanística dels terrenys, i no ha estat aprovat cap document de gestió
urbanística.
Conforme article 53, Usos i obres de caràcter provisional, del TRLUC, en els terrenys
compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística
i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar
usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament
sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment
de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació
urbanística que els afecta. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració
actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització,
sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització.
L’activitat d’emagatzematge està inclosa entre les que es poden autortizar com a usos
provisionals, en l’article 53.3.a/c del TRULC.
Conforme art. 53.6, l’autorització d’aquests usos per l’administració titular del domini públic
no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades
pel planejament urbanístic.
Els usos que sembla que s’estan duent a terme, no són manifestament il·legalitzables, en base
els usos provisionals admesos en terrenys inclosos en sectors de planejament que no han
iniciat la tramitació del projecte de reparcel·lació, i per tant s’ha de requerir al titular per tal
de que obtingui l’autortizació o títol adminsitratiu que li permeti dur a terme l’activitat.
OCUPACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL
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En el conveni sigant entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i l’INCASOL, a data 24 de
febrer de 2009, de modificació del pacte quart del conveni subscrit entre ambdues
administracions en data 31 de juliol de 2008; es cedeix anticipadament a favor de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries, l’ús de part dels terrenys qualificats per el POUM com a equipaments
i zones verdes dins de l’àmbit del PMU-1, per a facilitar la construcció d’un nou pavelló
poliesportiu de 2081m² de superfície, i la propietat de part dels terrenys que es desintin a
residència geriàtrica municipal amb una superfície de 1864m² (finca 1501 de Sant Pau de
Seguries, data títol 19/10/2009).
L’activitat d’emmagatzematge de material o maquinària, s’està duent a teme en uns terrenys
sobre els que l’Ajuntament té la cessió d’ús, i sense l’autortizació del titular del dret.
ACTIVITAT
L’arquitecte municipal en les atribucions de l’administració local per a la verificació del
compliment de requisits legals de les activitats, conforme article 6 de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, constata que no consta en aquest Ajuntament, com a caràcter general, segons article
5 de la Llei 16/2015, la declaració responsable, la comunicació prèvia, ni el pagament de la
taxa corresponent, sobre aquesta activitat.
L’activitat que s’està duent a terme no està inclosa en cap Annex de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i té la consideració d’activitat innòcua amb el
medi ambient, tampoc està inclosa en l’annex de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat de
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
L’activitat no comporta cap risc per a les persones, els béns o el medi ambient, ni sembla
prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de la
normativa sectorial aplicable, per la qual cosa no és necessari ordenar a suspensió cautelar
de manera immediata.
S’ha d’iniciar Procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals,
en base l’article 7 de la Llei 16/2015, ja que amb la comprovació efectuada es constata
l’incompliment d’aquesta Llei o de la normativa sectorial aplicable per a iniciar o exercir una
activitat econòmica. L’inici d’aquest procediment no comporta la suspensió de l’activitat per
tal d’adequar-la a la legalitat vigent. L’òrgan competent ha de designar un instructor com a
responsable de l’expedient i notificar-ho als interessats.
“...”
En exercici de les facultats que atorgar la normativa vigent a l’Alcaldia i a les delegacions
plenàries de la Junta de Govern Local
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Iniciar el procediment administratiu a Vilalta-Trans SL d’esmena de defectes o mancances
de requisits legals de l’activitat que s’està duent a terme en els terrenys referenciats, en base
l’article 7 de la Llei 16/2015, i requerir al titular de l’activitat que en el termini d’un mes esmeni
les deficiències i compleixi els requisits exigits per la normativa sectorial aplicable, per a l’inici
de l’activitat, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a
comptar de la notificació.
2. L’òrgan competent ha de designar un instructor com a responsable de l’expedient i notificarho als interessats: es designa instructor al secretari de l’Ajuntament.
3. L’activitat no comporta cap risc per a les persones, els béns o el medi ambient, ni sembla
prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de la
normativa sectorial aplicable, per la qual cosa no és necessari ordenar a suspensió cautelar
de manera immediata.
4. L’inici d’aquest procediment no comporta la suspensió de l’activitat per tal d’adequar-la a la
legalitat vigent.
5. Instar a l’obtenció de l’autorització de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, per tal poder
ocupar els terrenys sobre els que té la cessió d´ús i que és titular l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries.
3.5. Exp. 300/15 FSP-PA. Resposta activitat sense llicència
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Es proposa donar trasllat de l’informe tècnic de l’expedient 59/2016 al grup municipal FSP-PA.
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 280/15. Contracte menor de subministrament roba Brigada
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per al subministrament de vestuari laboral per a la
brigada, d’hivern i d’estiu, en combinat de colors gris i verd, obtenint el següent pressupost:

UT.

DESCRIPCIÓ

PREU/UT.

IMPORT

VESTUARI HIVERN
6

Pantaló Mod. Walklander 290 gm. Color gris fosc

24,10 €

144,60 €

6

Jersei Scandik verd, alta qualitat

38,50 €

231,00 €

3

Jaqueta polar cremallera oberta. Color gris

14,90 €

44,70 €

3

Parka Ciclone Embuetada Impermeable. Color verd

58,00 €

174,00 €

3

Armilla G-Rock. Color verd

27,80 €

83,40 €

6

Mitjó tèrmic tècnic

6,90 €

41,40 €

6

Samarreta tèrmica Bryne

17,00 €

102,00 €

3

VESTUARI ESTIU
Pantaló Helsinki, color gris, amb cremallera desmontable, convertible en
bermuda

27,10 €

81,30 €

3

Pantaló Naturtech, color gris, sense cremallera.

23,50 €

70,50 €

6

Camisa Oporto, color verd

19,20 €

115,20 €

6

Samarreta cotó alta qualitat, classic T, color verd. Màniga curta

3

Jaqueta Sofshell estiu impermeable, color gris, mod Horizon

18

Logotips

4,60 €

27,60 €

30,25 €

90,75 €

2,50 €

45,00 €

TOTAL

El pressupost aportat per la empresa Viprotec, per un import total de 1.251,45 € euros sense IVA,
i un total de contracte de 1.514,25 euros, preveu el subministrament detallat.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta al subministrament sol·licitat, i el preu és adequat
a les condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de la empresa Viprotec (Montse Roset
Canet N.I.F. 43.625.616-K), pel subministrament del VESTUARI LABORAL HIVERN I ESTIU
PER A LA BRIGADA MUNICIPAL per un import de 1.251,45 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa VIPROTEC, amb CIF 43 625 616 K, el contracte menor dalt especificat
per un import de 1.514,25 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.514,25 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.
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4.2. Exp. 296/15 Contracte menor arranjament zona verda Mariner
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”

Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la neteja dels terrenys i retirada de runa a la zona
verda municipal, ubicada al Polígon Industrial El Mariner.
S’han rebut dos pressupostos que valoren els següents amidaments:

AMIDAMENTS PER NETEJA DE TERRENYS I RETIRADA DE RUNA
EN ZONA VERDA MUNICIPAL. PI EL MARINER
Amid*
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a

1 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

40,0 m³

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una

2 densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,0 m³

* Les diferències en amidament no s'abonaran, haurà de ser comprovat en la presentació de l'oferta si es considera
convenient.

Els pressupostos rebuts i els seus imports son:
Excavacions i obres J. Colomer i Fill, S.L.
Vilalta Trans, S.L.

1.910,00 €
1.670,00 €

El pressupost aportat per l’empresa Vilalta Trans SL, per un import total de 1.670,00 sense IVA, i un
total contracte de 2.020,70 euros, preveu els treballs sol·licitats en la memòria.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Vilalta Trans SL, per a la
realització per a la neteja dels terrenys i retirada de runa a la zona verda municipal, ubicada al
Polígon Industrial El Mariner, per un import de 2.020,70 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Vilalta Trans SL, amb CIF B17323114, el contracte menor dalt especificat
per un import de 2.020,70 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.020,70 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.
4.3. Exp. 43/16. Contracte menor equip informàtic per la Llar d’Infants municipal
Vistos els pressupostos per a la compra d’un equip informàtic pel la Llar d’Infants;
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Vist que els tècnics informàtics recomanen la compra segons oferta de l’empresa TIC Empresa,
pressupost 1.2016.111 de data 9-02-2016, per import de:
M3X13EA: 569 €
K7X30AA: 139 €
Total: 856,68 IVA inclòs
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa TIC EMPRESA amb CIF B62149083, el contracte menor de
subministrament dalt esmentat per import de 856,68 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 856,68 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.
4.4. Exp. 49/16. Contracte menor instal·lacions elèctriques CEIP els Pinets
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”

Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a l’actualització d’instal·lació elèctrica del CEIP “ELS
PINETS” per tal de passar la inspecció reglamentària. Aquests treballs tenen per objecte la
modificació del quadre general per substituir els magnetotèrmics i reposició del diferencial així com
sanejat del cablejat existent. S’han de substituir les lluminàries d’emergència i la portella de la
columna del pati exterior.
El pressupost aportat per Comercial Pirene, S.L. per un import total de 1.814,00 euros sense IVA, i
un total contracte de 2.196,10 euros, preveu els treballs sol·licitats.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Comercial Pirene, S.L., per
a la realització dels treballs D’ACTUALITZACIÓ D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, per un import de
2.196,10 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Comercial Pirene, SL el contracte menor dalt esmentat per import de
2.196,10 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.196,10 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.
4.5. Exp. 144/15. Contracte menor rebaix soques Solana del Tell
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Vistos els pressupostos per al rebaix de 10 soques del carrer Solana del Tell presentat per Xavier
Pujolar, Serveis d’arboricultura per import de 780 € més l’IVA corresponent;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Xavier Pujolar, Serveis d’arboricultura amb NF 40 330 693 D, el contracte
menor de d’obra dalt esmentat per import de 780,00 euros, més IVA corresponent.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 780,00 euros, més l’IVA corresponent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.
5. Donar compte de l’atorgament de subvencions del DIPSALUT
Es fa saber que ens han atorgat les línies PT02 (control de l’aigua) i PT03 (control legionel·losi)
6. Autorització pas pel municipi Rally Costa Brava Històric
Atès que el Club RallyClassics sol·licita autorització de pas per a la “13a. Edició del Rally Costa
Brava Històric” que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu i pel proper
19 de març de 2016 a les 16:00 hores;
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’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7. Autorització televisió a SGAE
Els assistents acorden demanar una proposta a la Societat General d’Autors i Editors per incloure
la Televisió de la Llar d’Avis dins el contracte de l’Ajuntament
8. Trasllat de l’aprovació del plànol de delimitació d’urbanitzacions als afectats
Els assistents acorden fer arribar el plànol de delimitació als afectat per a la seva deguda
constància.
9. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi han
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

