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ACTA NÚM. 4/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 8 de maig de
2013
Assistència:

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries.

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 8 de maig de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local en sessió ordinària, primera
convocatòria, i sota la Presidència del seu titular
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre.

Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Convidat:
Joan Navarro i Soler

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel SAT comarcal 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.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sol·licitud de llicència d’obres:
2.1. Exp. 6/13 JCV
2.2. Exp. 7/13 Gas Natural SDG SA
2.3. Exp. 9/13 Estabanell i Pahisa SA
2.4. Exp. 10/13 JNS
2.5. Exp. 11/1/13 JDM
2.6. Exp. DU 1/13. LLO 12/13 CFO
Aprovació de factures i justificants:
3.1. Aprovació relació de factures 3/13
3.2. Aprovació relació de factures 4/13
Aprovació de liquidacions de dret:
4.1. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Estabanell i Pahisa Energia SA i aprovació de la liquidació
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Estabanell i Pahisa Mercator SA i aprovació de la liquidació
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, octubre i desembre
any 2012, de l’empresa EON Energia SL i aprovació de la liquidació
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Sol·licitud d’ajut econòmic de la Unió Esportiva Camprodon
Petició autorització de pas de Motor Antic Garrotxa pel “IX Ral·li Clàssic
dels Volcans”
Peticions de connexió de subministrament al Servei d’Aigües:
7.1. Sol·licitud del Sr. BRP a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n., 2a.
7.2. Sol·licitud de la Sra. JOC a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 1r., 1a.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19

7.3. Sol·licitud de la Sra. LJCR a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, Baixos, 3a.
7.4. Sol·licitud del Sr. RPL a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 4a.
7.5. Sol·licitud del Sr. MGG a l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 6a.
7.6. Sol·licitud de la Comunitat de Propietaris a l’Avda. de la Vall 3430
7.7. Sol·licitud del Sr. JSC a l’Avda. de la Vall. 24-30, Baixos, 2a.
7.8. Sol·licitud de la Sra. APA a l’Avda. de la Vall. 24-30, 1r., 5a.
7.9. Sol·licitud del Sr. APA a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 1a.
Contracte d’arrendament amb Telefònica del local de la central
telefònica
Contractació de la inspecció periòdica de baixa tensió a la Ctra. C-38
Contracte menor d’obra de podes de formació dins la Gestió forestal
Sostenible 2013
Contracte menor d’obra de construcció de vial i arranjament
substancial podes de formació dins la Gestió forestal Sostenible 2013
Autorització devolució aval France Telecom España SAU
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per Sistemes i
tecnologies de la informació 2013
Aprovació del conveni per a la prestació del Servei SAT secretaria
intervenció
Sol·licitud de nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Sant Pau
de Segúries
Contractació de personal laboral no permanent per procediment de
màxima urgència, administrativa
Contractació de personal laboral no permanent a temps parcial per
procediment de màxima urgència, jardineria
Renovació del domini santpauseguries.cat
Precs, preguntes i mocions

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 de la sessió del dia 20 de març de 2013, sense
cap esmena.
2. Llicències d’obres:
2.1. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 6/13 JCV
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Coma Vila, per a la substitució
de fusteries de fusta amb vidre senzill, per unes de PVC amb vidre de cambra
i fer una galeria de PVC de 2m² coincidint amb la barbacana, al C. Jacint
Verdaguer, 9;
Vistos els informe emesos pel tècnic municipal en data 23-03-2013 i 24-042013 segons els quals:
“...”
L’edificació està situada en sòl urbà, i li correspon la clau 2, edificació
plurifamiliar alineada.
Segons l’article 72.5 del POUM, no s’admeten els cossos sortints tancats o
semitancats que ultrapassin la profunditat edificable, per altra banda,
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l’apartat 6 del mateix article els cossos sortints s’hauran de situar a una
distància mínima d’un metre de la mitgera.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa:
1. Favorablement a la sol·licitud de substitució de fusteries exteriors amb la
següent condició: Segons article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries les
fusteries metàl·liques seran d’acabat anoditzat fosc o lacada segons paleta del
colors del POUM.
2. Desfavorablement a la construcció d’un cos tancat en el terrat per situar-se
de forma que l’edifici supera la profunditat edificable de 14m., tal i com es
detalla en art. 73.5 del POUM de Sant Pau de Segúries, i estar situada a
menys d’un metre de la paret mitgera (73.6 del POUM).
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Jaume Coma Vila per
realitzar les obres al C. Jacint Verdaguer, 9 de Sant Pau de Segúries
consistents a la substitució de fusteries exteriors i la construcció d’un cos
tancat en el terrat, de conformitat a l’informe dels serveis tècnics municipals.
a) Condicions particulars :
Segons article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries les fusteries metàl·liques
seran d’acabat anoditzat fosc o lacada segons paleta del colors del POUM
b) Condicions generals:
b.1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del
dret de tercers.
b.2. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre,
sobre seguretat i salut a la construcció.
b.3. Es complirà el 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.
b.4. Si l’obra requereix l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
b.5. El termini per a l’execució de les obres és de tres mesos i el termini per
finalitzar-les és d’un any.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 228,09 € corresponent al 4% del
pressupost d’execució material, 5.702,29 €, en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5 (BOP 241 de 17-12-2009).
3. Aprovar l’autoliquidació, per import de 20 € en aplicació de la taxa mínima
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17 (BOP 241 de 17-122009).

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
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d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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 la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 7/13 Gas Natural SDG SA
Atesa la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A. per obtenir
llicència d’obres per a l’obertura de rasa sobre vorera i calçada del carrer
Guàrdia, en una longitud de 46m i 30cm d’amplada, per a connexió de nou
subministrament en el número 3 i 5 d’aquest carrer;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers, condicionada a:
a. S’informa sens perjudici de que el promotor de les obres sol·liciti la
corresponent autorització de carreteres ja que està afectada la carretera C38 ( o avinguda de la Vall)3
b. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret
196/1992, de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les característiques que han
de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl, i complir amb les
disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD 842/2002,
de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
c. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte
amb les companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves
canalitzacions i evitar que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la
rasa.
d. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de
l’enllumenat públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del
clavegueram, cal comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament,
que
decidirà el tipus de reparació i l’empresa encarregada de portar-la a terme,
a càrrec del titular de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres,
caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
e. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions
a la via pública ni als jardins, excepte en els casos expressament
autoritzats. S’ha d’utilitzar contenidors adequats que impossibilitin
l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes de sanejament d’aigües
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f.
g.

h.

i.

j.

k.
l.

m.

n.

pluvials. Els materials procedents d’enderrocs i excavacions han de ser
transportats directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb
sorra a l’espera de la reposició definitiva.
La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que
permeti la formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de
gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la
vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a les existents. La
reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc de
maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment,
segons sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb
ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així com de les
façanes i calçada.
En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en
unes condicions equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del
paviment tallant el paviment amb serra radial, assegurant un tall recte, de
tal manera que hi hagi un sobreample mínim de 10 cm a cada costat. Ell
rebliment de la rasa, amb tot-u compactat al 98% del PM i, amb un gruix
mínim de 20cm de formigó i de 12cm d’asfalt, quedant enrasat amb els
perímetres de la rasa.
Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per
tal d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas
amb totes les condicions de seguretat, i en compliment del RD 1627/1997,
de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut de les obres.
S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval
per un import de 6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte
funcionament dels serveis de gas canalitzat en relació als vials i serveis
públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia
de l’execució de les obres de restitució de paviment seria de 1766,70€,
comptats per un import de 90€/m² de cost de restitució de paviment, per
una superfície afectada per al rasa és de 19,63m².
L’import d’execució de les obres és de 2.734,24€
Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la
finalització d’aquestes. Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari
presentat en relació a l’execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit,
un cop transcorregut el període de garantia d’1 any.
El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini
màxim per acabar les obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent
a la data de notificació de la resolució que posa fi al present procediment.
Aquesta llicència caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver
començat les obres o bé sense haver-les acabat.
Cal que el titular de la llicència acompleixi els preceptes referits als
dipòsits de runes d’enderrocs en instal·lacions autoritzades per a la
seva recepció.

2. Aprovar la liquidació, per import de 109,37 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.
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LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.3. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 9/13 Estabanell i Pahisa SA
Atesa la sol·licitud de l’empresa d’Estabanell i Pahisa, SA per obtenir llicència
d’obres del projecte de substitució de tanca a la central hidroelèctrica situada
al carrer del mestre Francesc Sanz;
Vist l’informe favorable amb condicions emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’empresa Estabanell i Pahisa, SA llicència per a l’execució de
les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers, condicionada a:
a. El color de la totalitat de la tanca haurà d’estar d’acord amb la paleta de
colors definida en el POUM.
b. Cap element de la tanca superarà l’alçada de 180cm.
c. Es complirà el 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. D’acord aquest l’import de la
fiança dels costos previstos de gestió de residus és de 150,00€ (Cent
cinquanta euros). La persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar
a l’Ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels
residus al finalitzar les obres.
d. El termini per començar l’execució de les obres és de tres mesos i el
termini per acabar-les és d’un any.
e. El promotor i el coordinador de seguretat i salut hauran de vetllar pel
compliment del RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,80 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa
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3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.4. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 10/13 JNS
Atesa la sol·licitud del Sr. Josep Nogué Serrat per obtenir llicència d’obres per
construcció de solera interior en garatge, en edifici situat a l’avinguda del
Mariner, 22;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR al Sr. Josep Nogué Serrat llicència per a l’execució de les obres
sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers,
condicionada a:
Inici de les obres tres mesos i per finalitzar-les sis mesos
2. Aprovar la liquidació, per import de 60 €, 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 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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
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cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns
per a acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.5. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 11/13 JDM
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Descamps Mallarach per obtenir llicència
d’obres d’obres menors per a la substitució de rajoles de bany i cuina, en
edifici situat a l’avinguda de la Vall, 62;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local per unanimitat Acorda:
1. ATORGAR al Sr. Joan Descamps Mallarach llicència per a l’execució de les
obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers, condicionada a:
Inici de les obres tres mesos i per finalitzar-les sis mesos
2. Aprovar la liquidació, per import de 40 €, 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 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.6. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. DU 1/13 CFO. LLO 12/13
Atesa la sol·licitud de la Sra. Concepció Fernàndez Osuna per obtenir llicència
d’obres per reforma de dos banys i cuina de l’habitatge situat al carrer de la
Barquera, 9;
Vist l’informe favorable condicionat emès pels serveis tècnics municipals;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a la Sra. Concepció Fernàndez Osuna llicència per a l’execució de
les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers, condicionada a:
a. Inici de les obres un mes i per finalitzar-les tres mesos
b. El promotor/a 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.
c. 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. Aprovar la liquidació, per import de 242,43 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” ‐ Oficina de Sant Pau de Segúries

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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
3. Aprovació de factures i justificants
3.1. Relació de factures 3/2013
Examinada la relació núm. 3/2013 de factures per import
S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent
disponibilitats econòmiques i les previsions de tresoreria
tractament extra pressupostari corresponent.

de 30.180,13 €,
amb càrrec a les
d’acord amb les
a l’efecte i/o el

3.2. Relació de factures i justificants 4/2013
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Examinada la relació núm. 4/2013 de factures i justificants per import de
4.432,98 €, 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.
4. Aprovació de liquidacions de dret
4.1. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Estabanell i Pahisa Energia SA i aprovació de la liquidació
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Estabanell i Pahisa Energia SA dels ingressos
bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any
2012;
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;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2012 presentada per
l’empresa Estabanell i Pahisa Energia SA a Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar la liquidació per import de 5.159,19 Euros corresponent a l’1.5 %
del ingressos declarats de 343.946,00 €.
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Estabanell i Pahisa Mercator SA i aprovació de la liquidació
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Vista la declaració de l’empresa Estabanell i Pahisa Mercator SA dels ingressos
bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any
2012;
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;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2012 presentada per
l’empresa Estabanell i Pahisa Mercator SA a Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar la liquidació per import de 1.727,18 euros corresponent a l’1.5 %
del ingressos declarats de 115.145,33 €.
4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, octubre i desembre
any 2012, de l’empresa EON Energia SL i aprovació de la liquidació de
la taxa per aprofitament especial del domini públic local
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Vista la declaració de l’empresa EON
Energia SL dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, els mesos d’octubre
i desembre de 2012;
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;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts dels mesos d’octubre i
desembre de 2012 presentada per l’empresa EON Energia SL a Sant Pau de
Segúries.
2. Aprovar la liquidació per import de 6,59 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats de 439,44 € dels mesos d’octubre i desembre de 2012.
5. Sol·licituds d’ajuts econòmics
5.1 Unió Esportiva Camprodon
Vista la petició de la Unió Esportiva Camprodon, en la que demana la
col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes del X
Torneig de futbol base;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 160, € a Unió Esportiva
Camprodon, amb destí a l’activitat proposada, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost municipal de 2013.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a
la que va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris
equivalents i els justificants que garanteixen el seu pagament i s’ha de fer
constar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
publicitat dels actes de l’esdeveniment.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i
Intervenció.
5.2. Grup de Treball de Mestres de Música del Ripollès
Vista la petició del Grup de Treball de Mestres de Música del Ripollès, en la
que demana la col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament de la
Trobada de Música Tradicional del Ripollès;
Vist l’informe d’intervenció sobre manca de consignació pressupostària;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Denegar la sol·licitud d’ajut per manca de disponibilitat pressupostària per
atendre la despesa.
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2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància
6. Petició autorització de pas de Motor Antic Garrotxa pel “IX Ral·li
Clàssic dels Volcans”
Atès que el Motor Antic Garrotxa sol·licita autorització de pas del IX Ral·li
Clàssic dels Volcans” en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de
Segúries;
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. Comunicar aquest acord al Motor Antic Garrotxa amb indicació del recursos
que hi poden interposar.
7. Peticions de connexió al subministrament del Servei d’Abastament
d’Aigua Potable
7.1. Sol·licitud del Sr. BRP a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n., 2a.
Atès que el Sr. Benito Reche Pardo sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a
ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n. 2a. de Sant
Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.2. Sol·licitud de la Sra. JOC a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 1r., 1a.
Atès que la Sra. Josefina Olmedillas Carcasona sol·licita el dret de connexió
d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 1r.
1a. de Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
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3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.3. Sol·licitud de la Sra. LJCR a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, Baixos, 3a.
Atès que la Sra. Leidy Johana Castañeda Rodríguez sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall,
4-6-8, Baixos, 3a de Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.4. Sol·licitud del Sr. RPL a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 4a.
Atès que el Sr. Rafael Plaza López sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a
ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 4a. de
Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.5. Sol·licitud del Sr. MGG a l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 6a.
Atès que el Sr. Manuel Garcia Gine sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a
ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 6a. de Sant
Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
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2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.6. Sol·licitud de la Comunitat de Propietaris a l’Avda. de la Vall 3430
Atès que la Sra. Núria Salvadó, de Ripollès Assessors, sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a nom de la Comunitat de Propietaris a
l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30 de Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.7. Sol·licitud del Sr. JSC a l’Avda. de la Vall. 24-30, Baixos, 2a.
Atès que el Sr. Juan Saneiro Cedillo sol·licita el dret de connexió d’aigua, per
a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 2a. de
Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.8. Sol·licitud de la Sra. APA a l’Avda. de la Vall. 24-30, 1r., 5a.
Atès que la Sra. Antonio Piqué Anguera sol·licita el dret de connexió d’aigua,
per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 5a. de
Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.9. Sol·licitud del Sr. APA a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 1a.
Atès que el Sr. Alfredo Pérez Alvarez sol·licita el dret de connexió d’aigua, per
a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, Baixos, 1a. de
Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb
el que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
8. Contracte d’arrendament amb Telefònica del local de la central
telefònica
Vist l’escrit de Telefònica de España SAU de sol·licitud de prórroga del
contracte d’arrendament de l’edifici de la central telefònica;
La Junta de Govern per unaminitat ACORDA:
1. Aprovar la prórroga interessada per la companyia Telefònica de España
SAU amb l’atorgament d’un contracte privat pel termini de 20 anys amb les
mateixes condicions vigents.
2. Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Pep Palos Sastre tant àmpliament com
en dret sigui necesari per a la signatura del contracte.
3. Ratificar-ho pel proper Ple que se celebri
4. Notificar-ho a Telefònica de España SAU a l’efecte de la signatura del
contracte corresponent
9. Contractació Inspecció periòdica de baixa tensió – Ctra. C-38.
Atès que cal efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions de
l’enllumenat públic de la Ctra. C-38 de conformitat al Reglament de Baixa
Tensió;
Vistes les dues ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
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La Junta de Govern acorda per unanimitat contractar amb l’oferta més
favorable i a tal efecte adjudicar la contractació a l’oferta que presenta el
millor preu de l’empresa SGS per import de 152,39 €.
10. Contracte menor d’obra de podes de formació dins la Gestió
forestal Sostenible 2012
Atès que en data 11 de desembre de 2012 es va resoldre l’atorgament d’ajuts
per la Gestió Forestal Sostenible 2012 i es va atorgar l’import de 973 € per a
la realització de podes de formació a l’empara de l’Ordre AAM/147/2012, de
6 de juny;
Vist que aquest Ajuntament té concertada la gestió del Pla Tècnic de Gestió
Forestal al consorci EIN del Ripollès;
Vist que cal contractar l’actuació a executar sobre el Rodal 3 de la forest de
titularitat municipal de Ribes Altes, Puig Parrús (CUP 62);
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 30-04-2013, es va acreditar la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra podes de formació dins
la Gestió Forestal Sostenible 2012 el preu del qual ascendeix a la quantitat de
973 € euros i 97,3 euros d’IVA
Atès que en data 30-04-2013, es va emetre informe d’Intervenció, en què
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
contractar.
Atès que en data 30-42013, es va emetre informe dels Serveis Tècnics sobre
que no existeix fraccionament de les obres que s’executen en aquest
Ajuntament.
Atès que en data 6-5-2013 es va emetre Informe-proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 al Consorci EIN del Ripollès el contracte menor per a l’execució
dels treballs de Gestió Forestal Sostenible 2012 consistents en les podes de
formació a executar sobre el Rodal 3 de la forest de titularitat municipal de
Ribes Altes, Puig Parrús (CUP 62).
2.
Aprovar la despesa corresponent per import de 973 € més
l’IVA
corresponent de 97,3 €. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la
factura i tramitació del pagament si escau.
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3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de la Resolució.
11. Contracte menor d’obra construcció de vial i arranjament
substancial de vial dins la Gestió forestal Sostenible 2013
Atès que en data 11 de desembre de 2013 es va resoldre l’atorgament d’ajuts
per la Gestió Forestal Sostenible 2012 i es va atorgar l’import de 973 € per a
la realització de podes de formació a l’empara de l’Ordre AAM/147/2012, de
6 de juny;
Vist que cal contractar l’actuació a executar sobre el Rodal 3 de la forest de
titularitat municipal de Ribes Altes, Puig Parrús (CUP 62);
Vist que aquest Ajuntament té concertada la gestió del Pla Tècnic de Gestió
Forestal al consorci EIN del Ripollès;
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 30-04-2013, es va acreditar la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de construcció de vial i
arranjament substancial de vial dins la Gestió Forestal Sostenible 2012 el
preu del qual ascendeix a la quantitat de 8.127 euros i 1.706,67 euros d’IVA;
Atès que en data 30-04-2013, es va emetre informe d’Intervenció, en què
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
contractar.
Atès que en data 30-42013, es va emetre informe dels Serveis Tècnics sobre
que no existeix fraccionament de les obres que s’executen en aquest
Ajuntament.
Atès que en data 6-5-2013 es va emetre Informe-proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 per un import
de 8.127 euros i 1.706,67 euros d’IVA el contracte menor per a l’execució
dels treballs de Gestió Forestal Sostenible 2012 consistents en la construcció
de vial i arranjament substancial de vial a executar sobre el Rodal 3 de la
forest de titularitat municipal de Ribes Altes, Puig Parrús (CUP 62).
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2. Aprovar la despesa corresponent de 8.127 euros i 1.706,67 euros d’IVA.
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.
12. Autorització devolució d’avals a France Telecom España SAU
Vist l’escrit presentat per France Telecom España SAU de sol·licitud de
devolució de les garanties aportades per a la suspensió de l’execució de la
liquidació de la taxa d’ocupació del domini públic dels anys 2009, 2010 i
2011;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va renunciar als procediments
contenciosos contra les companyies de telefonia mòbil que han impugnat les
liquidacions de les taxes;
Vist que el Jutjat Contenciós de Girona, per Sentència núm. 52/2013 va
declarar finalitzat el procediment per satisfacció extra processal sense
condemna en costes;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la devolució dels avals dipositats per France Telecom España
SAU amb números de registre d’avals:
Exercici 2009- Núm. 20102314; Bankia
Exercici 2010- Núm. 10000638043; Sabadell
Exercici 2011- Núm. 934003114946387; Caixabank
Cadascun per import de 477,33 EUR
2. Notificar-ho a France Telecom España Sau per a la seva deguda constància
13. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per Sistemes i
tecnologies de la informació 2013
Vista la convocatòria de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves tecnologies de
la Diputació de Girona, de subvencions als ajuntaments de menys de 30.000
habitants per facilitar l’accés a les noves tecnologies, any 2013.
Atès que aquest Ajuntament precisa millorar l’equipament informàtic de les
dependències municipals.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de vuit-cents setanta-cinc
euros amb quaranta-set cèntims( 875,47 € ) pel finançament d’una part del
cost total (1.363,82 €) de les despeses de millora dels equipaments,
maquinari informàtic.
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2. Autoritzar a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a
l’Agència Estatal d’Administració tributària a l’efecte de comprovar que s’està
al corrent de les obligacions tributàries.
3. Manifestar que aquest Ajuntament compleix amb les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
4. Manifestar que aquest Ajuntament no està incurs en cap dels supòsits de
prohibició per obtenir subvencions , de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al
corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions
5. Facultar l’alcalde president per les actuacions que siguin necessàries al
respecte.
14. Aprovació del conveni per a la prestació del Servei SAT secretaria
intervenció
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei SAT de
Secretaria i intervenció a través del funcionari Sr. Josep Ruiz i Muñoz;
Ateses les competències delegades al Consell Comarcal del Ripollès en sessió
celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de
col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al
BOP de Girona número 144 de 29-07-2011;
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient;
Atès que és preceptiu l'informe de Secretaria de conformitat a l'article 179 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. En relació a l'article 47.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local és
necessària d'aprovació de la proposta per majoria absoluta dels membres que
de Dret formen la corporació;
La Junta de Govern Local proposa al Ple l’acord següent:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei
SAT de Secretaria Intervenció amb la designació del funcionari Sr. Josep Ruiz
i Muñoz per a la realització de les funcions públiques necessàries de
Secretaria Intervenció.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
3. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni,
perquè en tingui constància.
4. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui tan àmpliament com en dret
sigui necessari per a la signatura del conveni.
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15. Sol·licitud de nomenament del nou secretari del Jutjat de Pau de
Sant Pau de Segúries
Vist que de conformitat l’Ordre de 28 de maig de 1991 del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya sobre nomenament dels secretaris del
jutjats de Pau:
1. En compliment de l'article 50.3 de la Llei de demarcació i planta judicial,
els ajuntaments de municipis de menys de 7.000 habitants hauran de
nomenar a la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de pau del
seu municipi o de l'agrupació de secretaries, sempre que la secretaria del
jutjat de pau o de l'agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei
de l'Administració de justícia. El nomenament del secretari de jutjat de pau es
realitzarà per acord del Ple de la corporació municipal, d'acord amb l'article
112 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
2. Acordat el nomenament, l'ajuntament o els ajuntaments hauran de
trametre al Departament de Justícia certificació del secretari de l'Ajuntament,
amb el vist-i-plau de l'alcalde, de l'acord pres pel Ple municipal; el nom i les
dades personals del secretari nomenat, com també qualsevol informació que
hagi fonamentat l'acord. En la primera comunicació del nomenament de
secretari d'ençà de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, també s'haurà de
comunicar el nom i les dades personals de l'anterior secretari del jutjat de
Pau.
3. Un cop rebuda la notificació de l'Ajuntament, s'obrirà l'expedient
administratiu corresponent i es procedirà a la seva instrucció, d'acord amb els
articles 81 i següents de la Llei de procediment administratiu, i 74 i següents
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Vist que la Sra. Marta Sala Basagaña ha causat baixa a l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries i que consta el seu nomenament com a secretària del Jutjat
de Pau, actualment amb funcions de Registre Civil, per la qual cosa cal
substituir-la per un altre treballador de l’Ajuntament;
Vist que el Sr. Joan Geli i Font és l’únic treballador que queda a l’Ajuntament
amb experiència a les tasques administratives relacionades amb el Jutjat de
Pau de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Nomenar el Sr. Joan Geli Font com a secretari del jutjat de Pau de Sant
Pau de Segúries
2. Donar de baixa la Sra. Marta Sala Basagaña com a secretària del Jutjat de
Pau.
3. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri
4. Comunicar-ho al Departament de Justícia a l’efecte corresponent
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16. Contractació de personal laboral no permanent, administrativa
Es dona compte a la junta de Govern Local de la contractació de personal per
procediment de màxima urgència
“...”
Decret de l’Alcaldia
Atesa la necessitat de contractar personal laboral amb caràcter no
permanent, per proveir una plaça vacant d’administrativa per la baixa
sobtada de la treballadora que venia ocupant i mentre no es proveeixi de
manera reglamentària amb caràcter definitiu;
Atès el resultat del procés de selecció efectuat per procediment urgent de
conformitat a l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb
l’article 125 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com els
articles 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol;
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del
Decret 214/1990, en relació als supòsits en què, excepcionalment, es pot
contractar personal laboral amb caràcter no permanent, d’acord amb la
legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a
realitzar.
Atès el que disposa l’article 15.1 apartat del Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors i el Reial
Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit article, quant
a la realització de contractes de durada determinada.
Atesa la necessitat de proveir interinament el lloc en règim laboral
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
1. Contractar amb caràcter interí, a partir del dia 13-05-2013, a favor de la
Sra. Núria Larroya Martí en règim laboral.
2. Adscriure la Sra. Larroya al lloc vacant d’administrativa de l’Ajuntament en
amb règim laboral i jornada completa, amb una retribució de 1.931,98 €/mes
bruts per catorze pagues anuals.
3. Aquesta contractació serà efectiva mentre no es proveeixi la plaça de
manera reglamentària. També s’extingirà si la persona no es presenta a les
proves selectives de la convocatòria pública per proveir la plaça amb caràcter
definitiu, si no les supera, si tot i superar-les, no és inclosa en la proposta del
Tribunal, o bé si es produeix qualsevol de les causes de cessament a què fa
referència l’article 7 del Decret 214/1990, o si reingressa personal funcionari
en situació d’excedència.
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4. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents
del pressupost vigent.
“...”
17. Contractació de personal laboral no permanent a temps parcial,
jardineria
Es dona compte a la junta de Govern Local de la contractació de personal per
procediment de màxima urgència.
“...”
Decret de l’Alcaldia
Atesa la necessitat de contractar personal laboral amb caràcter no
permanent, per proveir temporalment un excés de tasques de la brigada
municipal en matèria de manteniment de la jardineria, parcs i jardins públics
durant la temporada de maig a setembre de 2013;
Atès el resultat del procés de selecció efectuat per procediment urgent de
conformitat a l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya;
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del
Decret 214/1990, en relació als supòsits en què, excepcionalment, es pot
contractar personal laboral amb caràcter no permanent, d’acord amb la
legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a
realitzar.
Atès el que disposa l’article 15.1 apartat del Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors i el Reial
Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que desenvolupa el dit article, quant
a la realització de contractes de durada determinada.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
1. Contractar amb caràcter interí, a partir del dia 13-05-2013, el Sr. Àngel
Marcé Espígol amb DNI 40 600363 G per al manteniment de la jardineria,
parcs i jardins públics durant la temporada de 13 maig al 15 de setembre de
2013.
2. Fixar les retribucions per a la jornada parcial de 4 hores/dia segons la
dotació pressupostària de 1.198,27 €/mes brut.
3. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents
del pressupost vigent.
“...”
18. Renovació del domini santpauseguries.cat
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Atès que properament caduca el domini d’Internet santpauseguries.cat
contractat per l’Ajuntament amb l’empresa Entorna Digital, SA;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Renovar el domini dalt esmentat per un període de 5 anys pel preu de
166,5 €
2. Facultar l’Alcaldia per a la tramitació de la renovació
19. Precs, preguntes i mocions
No n’hi han
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan
són les 22:30 i 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
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