ACTA NÚM. 5/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 de març
Inici: 20:30
Acabament: 21:45
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols Sr.
Joan Navarro i Soler
Excusa: CAP

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2015/9. Domiciliades
2.2. Relació de factures F/2015/10. Caixa de la Corporació
2.3. Relació de factures F/2015/11. Pendents
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència d’obres 284/2014. Atorgament. NGP
3.2. Llicència d’obres 265/2014: Retorn fiança residus. JGC
3.3. Llicència d’obres 2/2013. Primera Ocupació. AGM
3.4. Llicència d’obres 64/2015.CÀMPING XENTURRI SL
3.5. Llicència d’obres 20/2015. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA
3.6. Llicència d’Activitats de fusteria a la Ral. Exp. 44/2015. ICSO
3.7. Llicència d’Activitats la Serradora. Exp. 136/2013. Acompliment condicions.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor senyalització viària
4.2. Contracte menor SAIs per equips informàtics de la corporació
4.3. Contracte menor obres a la xarxa d’aigua: Pl. Era i C. Mestre Sanz Exp. 92/15. Geli
4.4. Contracte menor obres a la xarxa d’aigua: Pl. Era i C. Mestre Sanz Exp. 93/15. Costa
5. Donar compte de les subvencions sol·licitades per l’Alcaldia
6. Aprovació de subhastes forestals i encomana de gestió de la convocatòria de les subhastes
forestals 2015
7. Priorització del manteniment de la Xarxa Itinerannia pel 2015
8. Autorització d’ús de la Sala Molí
9. Varis
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 4 de la sessió del dia 26 de febrer de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants F/2015/9: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/9 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 80,67 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.2. Relació de factures i justificants F/2015/10: Caixa de la Corporació
Examinada la relació núm. F/2015/10 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 131,47 s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
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2.3. Relació de factures i justificants F/2015/11: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/11 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 34.671,42 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec
a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari
corresponent.
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència d’obres Exp. 284/2014. JGC
Atesa la sol·licitud de 21-11-2014, dels interessats Sr. Jordi Gascon Cazorla i Angel Bautista
Delgado en el propi nom i representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, contesta a requeriment de llicència d’obres de
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE L’ANGEL,
NÚM. 1 D’AQUEST MUNICIPI, detallat en informe emès per l’arquitecte municipal el dia 15 de gener
de 2015.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
- Assumeix de la direcció d’execució per l’arquitecte tècnic, Luís Moya Sala, col·legiat 08.G0369.0,
document signat i visat pel corresponent col·legi professional.
- Designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, per l’arquitecte tècnic, Luís Moya
Sala, col·legiat 08.G0369.0, document signat i visat pel corresponent col·legi professional.
- Annex al projecte, d’esmenes expedient 284/2014, amb data Febrer de 2015 que conté, una
memòria amb els següents apartats:
o Amidament detallat per capítols i partides.
o Pla de control de qualitat de les obres
o Justificació del compliment del DB SUA-1, apartat 4.3, escales.
o Certificat d’eficiència energètica, conforme D 47/2007
o Justificació del Decret 141/2012, annex 4, de condicions de rehabilitació pels habitatges
resultants de rehabilitació d’edifici existent.
o Justificació del compliment de l’art. 114 del POUM.
o Fotografies de l’interior i de l’exterior de l’habitatge.
o Certificat del compromís de cessió gratuïta i urbanitzada dels terrenys ocupats per l’escala
exterior a l’Ajuntament.
I uns plànols modificats i s’han introduït les següents esmenes:
o L’escala interior només té esgraó a 45º, en el replà
o S’ha eliminat la reixa interceptora en l’exterior de l’edifici, davant la porta d’accés.
o S’han incorporat en els plànols les façanes de les edificacions veïnes.
-

Estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte José Luís Moya Mudarra, col·legiat
13212-8, i el projecte està visat pel corresponent col·legi professional.
Assumeix de la direcció de la direcció de l’obra per part del redactor del projecte
Full d’estadística d’edificació i habitatge

S’ha revisat la documentació complementària aportada i s’ajusta al requeriment detallat a l’informe
anterior, i s’ajusta a les normes d’aplicació.
SERVEIS BÀSICS
El solar disposa dels serveis bàsics en el carrer de l’Àngel, i la xarxa de clavegueram i suministre
d’aigua és suficient per donar servei a l’habitatge
FIANCES I GARANTIES
Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció
i gestió dels 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 (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 248,38 euros, que es retornarà quan s’aporti
el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada, segons l’estudi que incorporar el projecte.
La façana a vial és de 10,11 m. i 5,91m., un total de 16,02 m. Es considera una afectació de 1 m.
d’amplada de vial afectada, a un cost de reposició de paviment de 80 euros/m², per tant la garantia
a dipositar és la següent:
16,02 m. x 1,0 m. x 80,00 euros = 1281,60 euros.
Conclusions
1. Vista la documentació aportada, i segons l’exposat en aquest informe i l’emès per l’arquitecte
municipal en data 15 de gener de 2015, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència
d’obres de REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE
L’ANGEL, NUM. 1; amb la següent relació de superfícies:
Planta

Sup. Construida

Sup. Útil

Ús

Baixa

81,85 m²

18,75 m²
29,45 m²
6,95 m²

Garatge
Instal·lacions
Accés

Primera

78,75 m²

55,45 m²

Habitatge unifamiliar

Segona

78,75 m²

51,00 m²

Habitatge unifamiliar

TOTAL

239,35m²

161,45m²

La superfície útil destinada a habitatge unifamiliar és de 106,45 m², i construïda de 155,30
m².
2. Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció
i gestió dels 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 (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 248,38euros, que es retornarà quan s’aporti
el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada.
3. Es dipositarà una garantia per a desperfectes que es puguin ocasionar en la urbanització,
mobiliari urbà i instal·lacions de la via pública de 1.281,60 euros.
4. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
5. El pressupost d’execució material de les obres és de 103.670,00 euros.
6. Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització d’aquestes i s’aportarà la
següent documentació:
a. Certificat final d’obra i d’habitabilitat signat per la direcció facultativa i visat pels col·legis
professionals corresponents.
b. Compliment del programa de control de qualitat de les obres
c. Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici, o certificat signat per la direcció facultativa i
promotor conforme s’han lliurat les instruccions d’ús i manteniment.
d. Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
e. Fotografies de l’edifici acabat (interior i exterior)
f.
Certificat emès pel gestor de residus.
7. De forma prèvia o simultània a la comunicació de la primera utilització s’aportarà cessió lliure i
gratuïta i dels terrenys urbanitzats, ocupats per l’escala exterior actual, per ser un volum fora
d’ordenació per afectació de planejament com a sistema viari, amb documentació gràfica dels
terrenys cedides (acotat i amb superfícies).
“...”

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

4

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 als interessats 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 259,18 €, 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 4.146,80 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de les fiances informades pel tècnic en concepte de acreditació de la gestió
de runes (248,38 €) i garantia de danys a la urbanització (1.281,60 €).
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
4.146,80 €
- Taxa llicència:
259,18 €
- Fiança residus:
248,38 €
- Fiança urbanització
1.281,60 €
TOTAL:
5.935,96 €
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

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Fer-los saber que les fiances dipositades es retornaran quan es justifiqui la disposició dels residus
en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal del bon estat de la urbanització afectada.
7. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Llicència d’obres 265/2014: Retorn fiança residus. NGP
Atesa la sol·licitud de 30-10-2014, del l’interessat Sr. Narciso Garrido Parra en el propi nom i
representació, per obtenir el retorn de la garantia de residus de la llicència d’obres 265/2014;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a la
instància:
-

Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació autoritzada,
emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 5 de gener de 2015.

És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una fiança
de 150,00 euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment del RD 105/2008,
d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de 150,00
euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya.
“...”
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. Aprovar de devolució de la garantia de residus que consta dipositada a la corporació.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Llicència d’obres 2/2013. Primera Ocupació.
Atesa la sol·licitud de llicència de primera ocupació del Càmping els Roures, presentada per
l’interessat Sr. Adrià Gómez Marco en el seu nom i representació, per obtenir llicència de primera
ocupació;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a la comunicació de la primera utilització de les obres ADEQUACIÓ DE
L’HOSTAL CÀMPING ELS ROURES PER CONVERTIR-LO EN HOTEL, per ajustar-se a la llicència
atorgada, i s’hauran de tenir en consideració les següents prescripcions:
-

-

Es retornarà la fiança de 643,50 €, dipositada en concepte de gestió de residus, quan
s’aporti certificat del gestor autoritzat; conforme 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
És responsabilitat del titular de l’activitat comunicar la modificació de la mateixa, que haurà
de ser previ a la posada en funcionament de les instal·lacions, i aportar la documentació
que pertoqui en funció de la legislació vigent.

“...”
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. Donar-nos per assabentats que el Càmping els Roures ha comunicat la primera ocupació de les
obres emparades per la Llicència d’obres 2/2013 per a l’adequació de l’Hostal per convertir-lo en
HOTEL CÀMPING ELS ROURES, 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 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18: Epígraf 12.Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació prèvia per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
100,00 €.
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

3. Fer-los saber que les fiances dipositades es retornaran quan es justifiqui la disposició dels residus
en un gestor.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
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3.4. Llicència d’obres 64/2015. CÀMPING XENTURRI SL.
Atesa la sol·licitud de 18-02-2015, de ‘interessat Càmping Xenturri SL, i en la seva representació
el Sr. David Gómez Marco, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Es sol·licita llicència d’obres per a reparació d’enguixats i acabats interiors de l’edifici i reparació de
mur de pedra exterior. S’aporten fotografies de la localització dels treballs.
L’edificació està situada en sòl no urbanitzable. Les obres previstes són de reparació i manteniment
de l’ús existent admès per el planejament urbanístic, per la qual cosa no és necessari l’informe
previ de la CTU conforme a l’art.50 del TRLUC. L’edificació, objecte d’obres de reparació, correspon
al Mas Can Pairó, edificació inclosa en el PE del catàleg de masies en sòl no urbanitzable, fitxa 23.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència de llicència d’obres de REPARACIÓ DE
PARETS INTERIORS I MUR EXTERIOR en el MAS CAN PAIRÓ d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 2.500,00euros.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció
i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya.
3. 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.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per acabar-les és de sis mesos.
“...”
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 Càmping Xenturri SL 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 100,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
100,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
€
- Fiança urbanització
€
TOTAL:
120,00 €
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

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.
3.5. Llicència d’obres 20/2015. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA
Atesa la sol·licitud de 29-01-2015, de la interessada GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA,
representada pel Sr. Joan Arimany Grabalosa per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 29 de gener de 2015, sol·licitud de llicència d’obres
per a l’obertura de rasa sobre vorera i calçada per atendre nous subministraments de la
Urbanització de la Solana del Tell, que de forma detallada són:
342m de rasa, per a PE63mm
260m de rasa, per a PE90mm
8m d’escomeses amb canonada d’acer
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA, i l’autor del
projecte és Màrius Lledo i Salvador, Enginyer Tècnic Industrial.
S’adjunta a la sol·licitud plànol de situació de les obres i secció, prevista. Aquestes obres estan
incloses en l’Annex del Projecte d’Autorització de les Instal·lacions de distribució MOP≤16bar, a fer
durant aquest any a l’àmbit territorial de Catalunya.
Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment seria de 14.640,00 €, comptats per un import de 60€/m² de cost de restitució de
paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 610 m, x 0,4 = 305 m².
L’aval de residus a constituir serà de :
610 m. x 0,4 m. x 0,18 m. = 43,92 m³, que equivalen a 79 T de residus.
La fiança a dipositar, conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 869,00 euros.
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORTIZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA I CALÇADA DE 610 X 0,4 M EN TOTAL
PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE EL SUBMINISTRAMENT DE LA URBANITZACIÓ
DE LA SOLANA DEL TELL, i es tindran en compte les següents condicions:
1. En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per executar
la rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el tram afectat i restituirlo segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en voreres d’amplada igual o inferior a un
metre el tall de paviment i la restitució parcial de la vorera.
2. S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals d’antelació; i es
comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de l’acabament d’aquestes.
3. 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.
4. 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.
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5. 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.
6. 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
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. 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, i es dipositarà una fiança de 869,00euros, que es
retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de runes.
7. 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,
i garantint el comportament solidari amb la resta del paviment amb connectors d’acer cada
40cm. L’acabat de formigó serà igual que la resta del carrer, i s’aplicarà pols de quars en
l’acabat.

8. 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.
9. 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 és de 14.640,00€;
per la qual cosa serà necessari dipositar un aval addicional per un import de 8.640,00€.
10. L’import d’execució de les obres és de 36.258,40 €
11. 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.
12. 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.
Les obres estan en zona d’afectació de la carretera C-38, que és titular la Generalitat de Catalunya,
i s’emet aquest informe sens perjudici de que el promotor obtingui la corresponent autorització
administrativa.
“...”

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 als interessats 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 90,65 €, 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 1.450,34 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de les fiances informades pel tècnic en concepte de acreditació de la gestió
de runes (869,00 €) i garantia de danys a la urbanització (14.640,00 €).
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança específica complementària d’urbanització
(6.000 € ja dipositats a l’Ajuntament com a garantia general permanent)
TOTAL:

1.450,34
90,65
869,00
8.640,00

€
€
€
€

11.049,99 €

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

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Fer-los saber que la fiança de residus dipositada es retornarà quan es justifiqui la disposició dels
residus en un gestor autoritzat.
7. Les obres, pel fet d’afectar el domini públic municipal, tindran un període de garantia d’1 any,
comptat des de la finalització d’aquestes. Per tal de poder retornar la garantia (dipòsit o aval)
presentat en relació a l’execució de les obres, cal que es justifiqui la finalització de les obres per tal
que el tècnic emeti informe favorable a l’inici del període de garantia.
Un cop transcorregut el període de garantia d’1 any des de l’informe del tècnic municipal del bon
estat de la urbanització afectada, la garantia complementària específica (8.640,00 € ) es retornarà
automàticament previ informe favorable del tècnic municipal.
8. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Llicència d’Activitats de fusteria a la Ral. Exp. 44/2015. Canvi de titular.ICSO.
Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Irene Cecilia Saverio Onofre de 4-3-2015, NRE 156, de
canvi de titularitat de l’activitat de FUSTERIA situat a la Ral, 6, del municipi de Sant Pau de
Segúries;
Vist que a la sol·licitud adjunta la comunicació conjunta signada per l’hereu de l’anterior titular de
l’activitat, així com la declaració responsable i el certificat d’un tècnic qualificat sobre l’acompliment
dels requisits necessaris en matèria de Medi Ambient, prevenció d’incendis i protecció de la salut;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als seus
article 51 i següents;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats del canvi de titular de l’activitat de FUSTERIA LA RAL dalt
referenciada i que la interessada Sra. Irene Cecilia Saverio Onofre ha comunicat l’obertura de
l’activitat a la Ral salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del
control que han de realitzar periòdicament els serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial
a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens
perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls
inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta
sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de
consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18, epígraf 21: Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim
de comunicació ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
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

3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.7. Llicència d’Activitats la Serradora. Exp. 136/2013. Acompliment condicions.
Atesa la documentació aportada en data 12-03-2015, per la interessada Sra. Ester Sau Teixidor en
el propi nom i representació, com a titular del Bar la Serradora per tal d’acomplir amb les condicions
de llicència d’activitats de data 30-10-2013;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en el registre d’aquest Ajuntament, la següent documentació:
1. Assegurança de responsabilitat civil, i rebut de pagament.
2. Certificat d’instal·lació elèctrica de BT, amb registre d’entrada a ECA.
3. Certificat de la instal·lació dels equips de protecció contra incendis i contracte de
manteniment.
4. Certificats de protecció passiva contra el foc, de Terpolar.
S’aporta la documentació requerida en informe anterior, i es considera la documentació aportada
adequada, i atén suficientment el requeriment efectuat.
Conclusions
Vista la documentació aportada i la que consta a l’expedient, s’informa favorablement a la
comunicació prèvia de l’activitat de BAR, amb denominació LA SERRADORA, amb les següents
característiques;:

Característiques de l’activitat
Tipus d’activitat
BAR
Classificació
INNÒCUA (no inclosa en annexes Llei 20/2009)
ÚS TERCIARI- Restauració i bar (s/ POUM)
Situació
AVINGUDA DE LA VALL, 12 – Local planta baixa
Representant
ESTHER SAU TEIXIDÓ
Data d’obertura
21 d’octubre de 2013
Superfícies
Sc: 101,95m² / Su: 84,95m²
Ocupació màxima
41 persones (38+3)
Aforament màxim
38 persones
“...”
1. Donar-nos per assabentats que l’activitat del BAR LA SERRADORA, per part de la seva titular
Ester Sau Teixidor, ha acomplert les condicions imposades per la llicència atorgada en data 30-102013, 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 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18: Epígraf 12.Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació prèvia per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
100,00 €.
3. Aprovar la liquidació per ocupació de via pública de 2014 segons detall següent:
Ordenança fiscal núm. 11:Taxa d’ocupació del domini públic, amb una quantificaci ó de
227,20 euros;
Ocupació efectiva: 71 dies (juliol 22 dies; agost 31 dies; setembre 18 dies)
Superfície ocupada: 14,4 m2 de taules i 6,4 m2 de cadires.
Per cada metre quadrat de superfície ocupada amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
a) Per taula al dia: 0,20 € * 4 taules * 3,6 m2 * 71 dies = 204,48 EUR
b) Per cadira al dia: 0,05 € * 16 cadires * 0,4 m2 * 71 dies = 22,74 EUR
TOTAL: 227,20 EUR
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
- Ocupació via pública 2014
227,20 €
TOTAL:
327,20€
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

4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor senyalització viària. Exp. 295/14
Atès que s’han d’executar les obres de subministrament i col·locació de la senyalització viària;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per acord de la Junta de Govern de 29-01-2015 es va aprovar inicialment el nomenclàtor,
denominació i numeració dels vials i espais públics, del Polígon El Mariner de Sant Pau de Segúries.
De conformitat a l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’ha sotmès a informació
pública per un termini de 30 dies.
Per tal d’executar la nova senyalització del plafó d’emplaçament de les diferents naus industrials,
així com la ubicació dels carrers, s’ha de contractar el subministrament i la col·locació del mateix
segons els següents amidament.
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S’han rebut tres pressupostos que es relacionen a continuació:

Ut.

Descripció

Chaper, SL

Proseñal

Servicios
Viales
del
Vallés, SL

1

1.542,68 €

1.146,00 €

403,89 €

8

Cartell d'alumini extrudit sistema Alucom o similar,
de dimensions 2100x1440x30 mm, retolat amb
impressió digital, amb doble suport d'alumini extrudit
anoditzat color plata, diàmetre 114x3000x6 mm,
Inclou 8 grapes de diàmetre 114.
Pal cilíndric d'alumini anoditzat, de 14 mm, diàmetre
de 3000 mm de llarg, color natural
Abraçadora d'alumini anoditzat, per a pal de 114 mm
de diàmetre, color natural i cargolaria

24

Lama de 700x180 mm, sistema Alucom o similar, de
700x180 mm, retolada amb vinil a una cara, grapa
inclosa.

1.411,20 €

1.008,00 €

1.784,88 €

2

Suport d'alumini, sistema Alucom o similar, anoditzat
plata de diàmetre 114x3000 mm.

307,20 €

360,00 €

288,00 €

7

Placa de carrer de 500x300 mm, amb contraplaca
parcial per a anar a paret, en alumini.

257,60 €

294,00 €

231,00 €

350,00 €

35

Placa de número de carrer de 150x150 mm amb
contraplaca parcial per anar a paret, en alumini.

434,00 €

525,00 €

297,55 €

551,25 €

1

Tractament de la imatge, incloent disseny i dibuix de
plànol del polígon industrial.

125,00 €

550,00 €

1

Col·locació de tot el material ofertat

455,00 €

1.600,00 €

1.210,00 €

3.500,00 €

TOTAL SENSE IVA

4.532,68 €

5.483,00 €

4.546,43 €

7.836,05 €

2

Señal Tràfic

3.434,80 €

251,91 €
79,20 €

Havent analitzat les diferents pressupostos presentats, s’observa que la empresa Chaper, SL
s’ajusta a les necessitats del subministrament i col·locació amb la qualitat definida pels Serveis
Tècnics.
El cost per a l’Ajuntament del total de les partides necessàries serà de 4.532,68 € + IVA.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a la CONTRACTACIÓ
SENYALITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL EL MARINER, l’oferta de l’empresa CHAPER, SL és la més
avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les partides sol·licitades, per un
pressupost de 4.523,68 euros sense IVA, i de 5.484,54 euros, IVA inclòs.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21000;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 5.484,54 euros, IVA inclòs per l’execució de
les obres dalt consignades.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Contractar la realització de les obres s l’empresa Chaper SL, amb CIF B17045618, domiciliada a
17500 Ripoll, Pol. Industrial Casanova de Baix, 21 i adreça electrònica chaper@wanadoo.es.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat per via telemàtica i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
4.2. Contracte menor SAIs per equips informàtics de la corporació. Exp. 89/15
Vista la necessitat de dotar de protecció elèctrica els equipaments informàtics de la corporació amb
l’adquisició de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI);

Vist el pressupost de l’empresa encarregada dels equipaments elèctrics municipals Comercial Pirene
SL, per import de 604,40 €, IVA inclòs per a l’adquisició i instal·lació de tres equips SAI;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els pressupost dalt esmentat per import de 604,00 € l’IVA inclòs per al subministrament
ofertat per l’empresa Comercial Pirine SL.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a la interessada i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.3. Contracte menor obres a la xarxa d’aigua: Pl. Era i C. Mestre Sanz Exp. 92/15. Geli
Vist que durant l’execució de les obres de pavimentació del Carrer Mestres Sanz ens hem vist
obligats a intervenir en la reparació de la xarxa d’aigua;
Vist l’informe del tècnic municipal sobre que s’han d’executar les obres de reparació dos trams de
clavegueres següent:
“...”

“...”
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Construccions Geli SL pels imports certificats pel
tècnic municipal;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61901;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els pressupostos dalt esmentats per imports de 5.083,82 € i 11.413,20 € l’IVA inclòs
per l’execució de les feines de reparació de canonades d’aigua (total 16.497,02 € IVA inclòs).
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.4 Contracte menor obres a la xarxa d’aigua: Pl. Era i C. Mestre Sanz Exp. 93/15. Costa
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Vist que durant l’execució de les obres de pavimentació del Carrer Mestre Sanz ens hem vist obligats
a intervenir en la reparació de la xarxa d’aigua;
Vist l’informe del tècnic municipal sobre que s’han d’executar les obres de reparació dos trams de
clavegueres següent:
“...”

“...”
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Instal·lacions Costa SL pels imports certificats pel
tècnic municipal;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61901;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els pressupostos dalt esmentats per imports de 4.000,33 € i 5.477,44 € l’IVA inclòs per
l’execució de les feines de reparació de canonades d’aigua (total 9.477,77 € IVA inclòs).
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5. Donar compte de les subvencions sol·licitades per Decret d’alcaldia
Es dona compte de la tramesa de sol·licituds de subvencions de l’Alcaldia a la Diputació de Girona
següents:
-

Per despeses de manteniment del consultori de 2014
Noves Tecnologies 2015
Fons de Cooperació 2015
Actuacions en camins i matèria forestal 2015
Foment de projectes i activitats culturals d’interès local
Avaluació de piscines d’ús públic 2015

La Junta en queda assabentada

6. Aprovació de subhastes forestals i encomana de gestió de la convocatòria de les
subhastes forestals 2015-2016
El Consorci EIN ens informa de la subhasta forestal 2015-2016 que pot licitar per compte de
l’Ajuntament, per import de 6.800 € i 1.360 € de preu base més l’IVA corresponents
respectivament.
Vist el plec de clàusules econòmiques administratives particulars de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries que regeixen la subhasta de fusta i llenya del pla d’aprofitaments forestals de l’any 20152016;
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la normativa aplicable;
Vist allò que disposen el Reglament del patrimoni dels ens locals i la Llei de contractes del Sector
Públic;
Atès que la Junta de Govern té delegada la competència del Ple per a dur a terme la contractació
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de subhasta forestal de fustes de 2015-2016 corresponent a:
2015: CUP 63, Bac de les tres Fonts, rodals 1d, 2a i 2b, 1.100 peus,
2016: CUP 63, Bac de les tres Fonts, rodal 1c, 130 peus
Preu unitari de 17 €/m3 i el preu base de 6.800 € i 1.360 € més l’IVA corresponent.
2. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives particulars per a l’adjudicació dels
aprofitaments forestals dels anys 2015-2016, segons el Programa anual d'aprofitaments dels
terrenys forestals de propietat pública de Catalunya per a l'any 2015-2016 aprovat per Resolució
del director general del Medi Natural i Biodiversitat de 24 de desembre de 2014.
3. Encomanar al Consorci EIN del Ripollès (CEINR) la tramitació de la contractació pública de la
subhasta conjuntament amb altres municipis del Ripollès, facultant-lo expressament per a la
publicació dels corresponents anuncis de convocatòria.
4. Comunicar-ho al CEINR a l’efecte corresponent
7. Priorització del manteniment de la Xarxa Itinerannia pel 2015
L’alcalde explica la priorització proposada pel manteniment de la Xarxa Itinerannia pel 2015
8. Autorització d’ús de la Sala Molí
Vista la petició del Sr. Francesc Puy, en representació de la Comunitat de Propietari, d’ús de les
Sala Municipal del Molí pel dia 21-03-2015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb activitats
prèviament concertades.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
9. Varis
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament per tal que
tots estiguin assabentats:
-

Intervenció arqueològica a Sant Pau
Escrits difosos per una veïna sobre violència al municipi
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-

Proper Ple ordinari previst pel dia 15 d’abril

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

