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ACTA NÚM. 4/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’29 de febrer
Inici: 18:00
Acabament: 19:15
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Sol·licitud d’exempció de vehicle històric. APP
2.2. Sol·licitud d’exempció de vehicle per discapacitat
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/6. Pendents
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2016/7. Domiciliades
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2016/8. Pagades per Caixa
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 71/16. Conveni cessió aerogenerador amb LED. MGP
3.2. Exp. EDU 141/2015. Criteria Caixaholding SA
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 76/16. Contracte menor de subministrament de mobiliari-cadira per Secretaria
4.2. Exp. 65/16. Contracte menor de serveis d’intervenció arqueològica, 3a. Fase
5. Autorització d’ús de sales municipals
6. Sol·licitud ajut del SES Germans Vila Riera
7. Sol·licitud de matriculació a la Llar d’Infants
8. Resposta a l’escrit del grup municipal FSP-PA sobre la carretera C-38
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. 3 de la sessió del dia 15 de febrer de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Sol·licitud d’exempció de vehicle històric. APP
Vista la sol·licitud de data 24-02-2016, NRE 165, del Sr. Alfonso Pujol Pons amb DNI 37 606 040
M, d’exempció de vehicle històric del Mitsubishi Montero C 2.8 TDI GLS amb matrícula 3318 DGH;
Vist que l’interessat acredita que el vehicle és de 1995 i té més de vint anys d’antiguitat;
Vista l’Ordenança reguladora de l’Impost que preveu la bonificació del 25% per vehicles de més
de 20 anys;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 25% de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
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2.2. Sol·licitud d’exempció de vehicle per discapacitat. JAP
Vista la sol·licitud de data 19-2-2016 del Sr. Jaume Aulinas Pastoret amb DNI 40 601 845 Z de
bonificació de l’impost de vehicles per discapacitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat pel vehicle Susuki Jimny 1.5
D TECNO NET, matrícula 0602FRH amb efecte d’1-01-2016.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/6. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/6 de factures i justificants per import de 18.811,87 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2016/7. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/7 de factures i justificants per import de 1.665,31 €, 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/2016/8. Pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2016/8 de factures i justificants per import de 93,48 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 71/16. Conveni cessió aerogenerador amb LED. MGP
Vist el conveni de cessió amb el Sr. Miquel Gardell Palol amb DNI 43 622 545 C, com a comercial
de Hienergi Spain, de cessió de l’ús d’un Aerogenerador model DS300 per a al seva instal·lació a
la zona del Parc Bulbena de la població;
Vist que aquesta cessió d’ús es fa per un any prorrogable i no comporta cap despesa per
l’Ajuntament;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni de cessió d’ús d’un Aerogenerador (solar i vent) de LEDS i la seva instal·lació
al Parc Bulbena de l’entrada de la població.
La instal·lació estarà supervisada pels serveis tècnics de l’Ajuntament
2. Facultar l’alcaldessa tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura del conveni
i per a l’adopció de les resolucions que sigui necessàries per a al seva efectivitat.
3. Notificar aquest acord l’interessat per a la seva deguda constància.
3.2. Exp. EDU 141/2015. Criteria Caixaholding SA
Atès que per acord de 13-07-2015 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6 consistents en la neteja i condicionament, pròpies de
les obligacions de qualsevol propietari;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
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“...”
Fets
El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 22 de febrer de 2016 al solar del
Carrer Major, número 6. I s’observa el següent:
1.
2.
3.

El solar ha estat netejat i esbroçat, atenent l’ordre d’execucio.
La runa i restes vegetals provinents de la neteja i esbroçada del terreny a estat abocada
en el marge del riu.
Ha estat construïda una tanca metàl·lica, tipus simple torsió, en la part davantera del
solar, ocupatn la via púbica, en una franja de 60cm aproximadament.

Informe
Vistes les actuacions dutes a terme en el solar s’informa el següent:
1.
2.

3.

4.

Ha estat atès l’ordre d’execució de neteja i esbroçada del terrenys.
Les restes vegetals han estat abocades al marge del riu i parcel·la veïna. Són obligacions
del posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no els gestioni ell mateix, i
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, està obligat a lliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la
seva gestió. Els residus de construcció i demolició s’han de destinar preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització,
segons article 5.2 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició. L’incompliment de les obligacions que estableix
aquest Reial decret dóna lloc a l’aplicació del règim sancionador que preveu la Llei
10/1998, de 21 d’abril. S’ha de requerir per tal de que es retirin i es gestionin
correctament.
Les obres de tanca s’han realizat sense la corresponent autortizació adminsitrativa que
habilita per dure-les a terme. Els terrenys estan situats en zona 1a, zona nucli antic de
Sant Pau de Segúries. Segons la normativa del POUM, article 114, en aquesta zona només
s’admet la tanca tipus “muret de façana” o “tanca de façana”, entre el pati i l’espai públic,
no s’admet “tancament de malla metàl·lica”. Les obres dutes a terme, són manifestament
il·legalizables, per a la qual cosa, s’ha d’incoar procediment de restauració, ha d’acordar
l’enderrocament de les obres, a càrrec de la persona interessada, segons article 205, del
TRLUC.
La tanca s’ha col·locat a sobre del paviment del carrer, en terrenys que formen part del
domini públic, sistema viari. La col·locació de la tanca, ha suposat l’afectació en el propi
paviment, i per tant s’haurà de requerir per que es retiri i es restitueixi la situació
originària o equivalent.

El dany realitzat en el paviment, s’ha de reparar amb la restitució del mateix amb solució
equivalent, estimat el seu cost en:
10,2ml x 50 euros/ml = 510 euros de pressupost de reposició, que amb la consideració de
l’IVA és de 617,10 euros.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, es proposa requerir a la propietat del solar situat al carrer
Major, núm. 6 d’aquest municipi:
1.

Requerir al propietari per tal de que gestioni les restes vegetals procedents de la neteja
i esbrossada del terrenys, conforme art. 5 del RD 105/2008. L’incompliment de les
obligacions que estableix aquest Reial decret dóna lloc a l’aplicació del règim sancionador
que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril. S’ha de requerir per tal de que es retirin i es
gestionin correctament.

2.

Incoar procediment de restauració i acordar l’enderrocament de les obres i restablir la
situació originària del paviment, a càrrec de la persona interessada, segons art. 206, del
TRLUC, per ser manifestament il·legalitzables les obres executades conforme art. 57 i
114 del POUM. El cost estimat del dany produït en la vorera és de 617,10 euros.

“...”
En exercici de les facultats que atorgar la normativa vigent a l’Alcaldia i a les delegacions
plenàries de la Junta de Govern Local
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La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Tenir per acomplert parcialment el requeriment de 13-07-2015 pel que la la neteja del
solar.
2. Requerir al propietari per tal de que retiri i gestioni correctament les restes vegetals
procedents de la neteja i esbrossada del terrenys, conforme art. 5 del RD 105/2008, en el
termini improrrogable de 15 dies.
L’incompliment de les obligacions que estableix aquest Reial decret dóna lloc a l’aplicació del
règim sancionador que preveu la Llei 10/1998, de 21 d’abril.
2. Incoar procediment de restauració i acordar l’enderrocament de les obres i restablir la
situació originària del paviment, a càrrec de la persona interessada, segons art. 206, del
TRLUC, per ser manifestament il·legalitzables les obres executades conforme art. 57 i 114 del
POUM. El cost estimat del dany produït en la vorera és de 617,10 euros.
Establir el termini improrrogable d’un mes per a al restauració del domini públic.
3. Aquest requeriment es dirigeix contra Criteria Caixaholding SA
4. Advertir que l’incompliment dels requeriments suposarà la imposició de multa coercitives i
la possibilitat d’execució subsidiària per part de l’Ajuntament a càrrec del propietari per
l’import pressupostat pel tècnic municipal.
5. Notificar aquest acord a l’interessat i atorgar-li un termini de 10 dies per al·legar allò que al
seu Dret convingui, sense perjudici del compliment dels requeriments que s’efectuen.
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 76/16. Contracte menor de subministrament de mobiliari-cadira per
Secretaria
Vist el pressupost de l’empresa Oficina i Arxiu per un import total de 225 € més l’IVA corresponent
per l’adquisició d’una cadira de treball que és necessària per Secretaria;
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 Oficina i Arxiu, el contracte menor dalt especificat per un import de
272,25 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 272,25 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.
4.2. Exp. 65/16. Contracte menor de serveis d’intervenció arqueològica, 3a. fase
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la tercera fase de la intervenció arqueològica al
Pont Vell de la Rovira, actualment a mig excavar, que travessava el Ter en aquest punt i sondejos
arqueològics al camí empedrat que es va torbar en la segona fase, del Pont Vell de la Rovira.
Aquesta intervenció consistirà en la continuació de la neteja i excavació de les restes existents a
la riba esquerra del Ter i es completarà la documentació arqueològica, topogràfica, planimètrica i
fotogràfica del pont.
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Simultàniament, es realitzaran diversos sondejos arqueològics a l’espai existent entre l’estrep est
del Pont Vell de la Rovira i la carretera C-38.
El pressupost aportat per ATRI CULTURA I PATRIMONI per un import total de 3.515,00 euros
sense IVA, i un total contracte de 4.253,15 euros, preveu els treballs sol·licitats, comptant amb
la participació d’un equip format per 1 arqueòleg i 1 oficial ajudats per col·laboradors voluntaris.
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 ATRI CULTURA I
PATRIMONI, per un import de 4.253,15 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 ATRI CULTURA I PATRIMONI, amb CIF B55169387 el contracte menor
dalt especificat per un import de 4.253,15 €, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 4.253,15 €, 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.
5. Autorització d’ús de sales municipals
-

Demanen l’ús de la Sala polivalent pel dia 19 de març de 2016 a les 12:00 la CCPP
Costabona
El Banc de Sang i Teixits demana el Molí per una campanya de donació de sang el 19 de
març de 18 a 21 hores.

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA
1. Atorgar l’ús de les Sales sol·licitades pels interessats
2. Notificar-ho als interessats per via telemàtica
6. Sol·licitud ajut del SES Germans Vila Riera
Vist l’escrit del Sr. Carles Subirana, professor d'Educació Física del SES Germans Vila Riera de
Camprodon d 1 de desembre de 2015 següent:
El motiu d'aquest mail és per informar-vos tal i com va quedar present a la reunió del mes de
Juny passat amb la direcció del Centre ( Marta Bayer, directora i Anna Barceló, Cap d'Estudis).
Que durant aquest curs 15 /16 , durant el mes de febrer , els alumnes de primer cicle realitzaran
el crèdit de síntesi d'esquí.
El fet es que com és sabut. l'activitat d'esquí representa un elevat cost econòmic per als alumnes.
I des de l'institut estem buscant la col·laboració dels diferents Ajuntaments que formen part de
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per tal de poder minimitzar si es pot el cost que els pot
suposar la realització d'aquest treball de síntesi als alumnes que viuen en les diferents localitats
de la Vall de Camprodon.
Tal i com es va esmentar en la reunió realitzada per els ajuntaments amb la direcció del centre,
es feia referència a la realització d'un pressupost per tal de observar clarament el que podria
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suposar per als alumnes aquesta activitat. Us adjuntem el pressupost general i detallat per a cada
alumne de forma individualitzada.
La col·laboració dels ajuntaments ens pot ser molt beneficiosa per petita que sigui per tal que cap
alumne no es quedi sense la realització d'aquesta activitat que creiem tan profitosa per a ells ja
que esta estretament relacionada amb el nostre dia a dia i en l'entorn en que viuen els nois i noies
dels pobles de la Vall de Camprodon
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Facultar l’Alcaldia per atorgar un ajut de als alumnes de Sant Pau de Segúries pel crèdit de
síntesi d’Esquí per import similar al que atorguin els altres ajuntaments de la Vall de Camprodon.
2. Per tal de rebre aquest ajut els beneficiaris han d’acreditar documentalment la realització del
crèdit de síntesi.
7. Sol·licitud de matriculació a la Llar d’Infants
Vistes les sol·licituds per inscriure infants a la Llar d’infants Municipal següents:
-

NRE 152 de 22-02-2016: Montserrat Isern Begudà
NRE 178 de 29-02-2016: Laura Perea Teixidor

Vist que actualment ja es troba al límit de la seva capacitat de conformitat a l’autorització del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar les sol·licituds del interessats per manca de disponibilitat a les instal·lacions.
2. Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i deguda constància
8. Resposta a l’escrit del grup municipal FSP-PA sobre la carretera C-38
El grup de FSP-PA demana que l’Ajuntament faci un escrit a la Generalitat de Catalunya sobre la
potassa que apliquen al ferm de la carretera i que diuen que fa malbé la vorera.
Atès que la carretera és de la Generalitat de Catalunya i la seguretat és de la seva exclusiva
competència;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Fer saber al grup municipal de FSP-PA que l’equip de govern municipal no comparteix la seva
opinió.
2. Traslladar-ho al cap del grup municipal Sr. Joan Solà Galceran
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

