ACTA NÚM. 05/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 23 de març de
2011.

Assistents :
President:
Joan Solà i Galceran
Regidors:
Joan Puigvert i Delós
Joan Guitart i Rossell

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les dinou
hores quaranta minuts del dia 23 de març de 2011 es
reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, en
primera convocatòria sota la presidència del Sr. Joan Solà i
Galceran, Alcalde, i l’assistència dels membres que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que
estableix l’article 112.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- OBRES I ACTIVITATS
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 06/11 – Laura Teixidó Meranges.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 43/10 - Montserrat Arias Arias.
3.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I LIQUIDACIONS
3.1.- Aprovació padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans any 2011.
3.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Gas Natural
Distribución SDG i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local.
3.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Gas Natural Servicios
SDG S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local.
3.4.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Unión Fenosa
Comercial S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 07/2011.
4.2.- Relació de factures i justificants 08/2011.
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
5.1.- Proposta col·laboració amb les delegacions del Ripollès de la Fundació Oncolliga Girona.
5.2.- Col.laboració econòmica. Fundació Esclerosi Múltiple.
5.3. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
5.4.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Roser Gelis Cambras.
5.5. Reconeixement del 8è. trienni a Marta Sala Basegaña, administrativa de l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries .
5.6.- Aprovació del contracte d’obra menor per a realitzar les actuacions per a la millora
d’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat exterior de diversos carrers de la població.
5.7.- Aprovació del contracte d’obra menor per a l’execució de l’actuació: millora plaça
Francesc Estabanell.
5.8.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’actuació: Soterrament de
contenidors.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 9 de març de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 06/11 – Laura Teixidó Meranges.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reforma de terrassa
posterior de l’edifici situat a l’Avda. de la Vall, 16 de Sant Pau de Segúries, presentada
per la senyora Laura Teixidó Meranges.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment
diu : “L’obra és compatible amb el POUM, s’informa favorablement.”
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 21,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 336,21 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 43/10 Montserrat Arias Arias.
Atesa la sol·licitud d’autorització per a l’execució de les obres d’ampliació de l’edifici
unifamiliar aïllat situat al C. les Fonoses, 14 de Sant Pau de Segúries, presentada per
la senyora Montserrat Arias Arias.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment
diu: “S’informa favorablement. Cal aportar fulls assumeix direcció d’obra d’arquitecte i
d’aparellador.”

La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb el projecte esmenat i
l’informe dels serveis tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense
perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és d’un any per començar-les i tres per
finalitzar-les.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació, per import de 338,84 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 5.421,39 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número
5.
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I LIQUIDACIONS.
3.1.- Aprovació padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans any 2011.
Vist i examinat el padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus urbans corresponent a l’exercici 2010, s’aprova per unanimitat.
3.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Gas
Natural Distribución SDG i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació de gas en el municipi
de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2010, presentada per l’empresa Gas Natural
Distribución SDG.
Vista la liquidació resultant 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 ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents dels peatges facturats
per el subministrament de gas a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010, presentada
per l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 282,75 euros corresponent a
l’1.5 % del ingressos declarats (18.850,22 €)
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
3.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Gas
Natural Servicios SDG S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació de gas en el municipi
de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2010, presentada per l’empresa Gas Natural
Servicios SDG, S.A.,
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació d’electricitat en el
municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2010, presentada per l’empresa
Gas Natural Servicios SDG, S.A.,
Vista la liquidació resultant 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 ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació de gas i
electricitat, en el municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010, presentada per
l’empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A..
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 240,69 euros corresponent a
l’1.5 % del ingressos declarats (16.045,91).
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
3.4.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Unión
Fenosa Comercial S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació d’electricitat en el
municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2010, presentada per l’empresa
Unión Fenosa Comercial S.L.
Vista la liquidació resultant 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 ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació pel
subministrament d’electricitat a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010, presentada
per l’empresa Unión Fenosa Comercial S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 25,77 euros corresponent a l’1.5
% del ingressos declarats (2790,51-1072,33 = 1.718,18 €)
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.

4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 07/2011.
Examinada la relació núm.07/2011 de factures per import de 9.699,76 € s’Aprova per
unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides 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.
4.2.- Relació de factures i justificants 08/2011.
Examinada la relació núm. 08/2011 de factures i justificants per import de 3.867,15 €
S’aprova per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides
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.
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
5.1.- Proposta col·laboració amb les delegacions del Ripollès de la Fundació
Oncolliga Girona.
Atès que les delegacions del Ripollès de la Fundació Oncolliga de Girona – Lliga
Catalana d’ajuda al malalt de càncer conviden a participar en actes benèfics amb la
finalitat de finançar diversos serveis i programes assistencials comarcals.
La Junta de Govern Local ACORDA: Agrair la invitació al sopar benèfic programat per
les delegacions del Ripollès de la Fundació Oncolliga de Girona, pel dia 2 d’abril vinent
i participar en l’acte fent una aportació de 80,00 €.
5.2.- Col.laboració econòmica. Fundació Esclerosi Múltiple.
Atès que la Sra. Rosamaria Estrany Llorens com a presidenta de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM) ha sol.licitat a l’Ajuntament col.laboració econòmica en aportació a la
campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que enguany celebra la 18ena edició.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- COL·LABORAR amb la campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple fent
una aportació de 100,00 euros a la Fundació Esclerosi Múltiple.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne compte a
tresoreria i intervenció.
5.3. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
El senyor Antonio Ramos Sanchez sol·licita permís per instal·lar una xurreria els dies
de la Festa Major 2011.
S’acorda per unanimitat:
1r.- Autoritzar la instal·lació demanada.
2n.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros.

3r.- Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
5.4.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Roser Gelis Cambras.
Atès que la senyora Roser Gelis Cambras ha sol·licitat la devolució de la part
proporcional de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2011
corresponent al turisme marca Opel Astra matrícula GI-0793-BK, amb motiu de la
retirada de circulació del vehicle per desballestament.
Vist que acompanya a la sol·licitud la documentació que justifica la tramitació de la
baixa de l’esmentat vehicle davant la Direcció General de Trànsit, el dia 10 de febrer
de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA per unanimitat:
Primer.- ACCEPTAR la petició i APROVAR la devolució de la part proporcional de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2011, aplicat al vehicle
matrícula GI-0793-BK, per la quantitat de 93,35 €, de conformitat amb el que estableix
al respecte l’ordenança fiscal municipal número 3.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
5.5. Reconeixement del 8è. trienni a Marta Sala Basegaña, administrativa de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries .
Atesa la instància presentada per Marta Sala Basegaña, administrativa de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries, des de l’1 d’abril de 1987, en la que sol·licita el reconixement
del vuitè trienni.
Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament i vist que efectivament es compleixen
8 trienis d’antiguitat de prestació de serveis per part de la sol·licitant.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1r.- RECONÈIXER a Marta Sala Basegaña el trienni número 8 pels serveis prestats
ininterrompudament com a administrativa de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
amb els efectes econòmics corresponents.
2n.- COMUNICAR l’acord a intervenció i tresoreria per tal de regularitzar la petició.
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
5.6.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR PER A REALITZAR LES
ACTUACIONS PER A LA MILLORA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE DIVERSOS CARRERS DE LA POBLACIÓ.

Vist i analitzat el pressupost dels treballs per a l’execució de millores en l’enlumentat
exterior per a l’estalvi i eficiència energètica. presentat per Instal.lacions Costa 2004
S.L. que suma la quantitat de 13.954,00 € més 2.511,72 € d’IVA.
Atès que els art. 122.3 i 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic estableixen que el contractes d’obres de quantia inferior a 50.000,00
euros tindran la consideració de contracte menor i la tramitació de l’expedient només
exigeix disposar d’un pressupost de l’obra que es vol portar a cap, aprovar la despesa
i incorporar la factura corresponent.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Aprovar la despesa per import de tretze mil nou-cents cinquanta-quatre euros
més dos mil cinc-cents onze euros amb setanta-dos cèntims d’IVA (13.954,00
€+2.511,72 € IVA), amb càrrec a la partida pressupostària 1.201.00.2011.
Segon.- Adjudicar el contracte d’obra menor a Instal.lacions Costa 2004 S.L. pel preu
de tretze mil nou-cents cinquanta-quatre euros més dos mil cinc-cents onze euros amb
setanta-dos cèntims d’IVA (13.954,00 €+2.511,72 € IVA).
Tercer.- Facultar al senyor alcalde, per a les actuacions necessàries per a l’efectivitat
d’aquest acord.
5.7.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR PER A l’EXECUCIÓ DE
L’ACTUACIÓ: MILLORA PLAÇA FRANCESC ESTABANELL.

Vist i analitzat el pressupost dels treballs per a l’execució de les obres de millora de la
plaça Francesc Estabanell que suma la quantitat de 35.332,10 euros més 6.359,88
euros d’IVA.
Atès que els art. 122.3 i 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic estableixen que el contractes d’obres de quantia inferior a 50.000,00
euros tindran la consideració de contracte menor i la tramitació de l’expedient només
exigeix disposar d’un pressupost de l’obra que es vol portar a cap, aprovar la despesa
i incorporar la factura corresponent.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa per import de trenta-cinc mil tres-centes trenta-dos euros
amb deu cèntims més sis mil tres-cents cinquanta nou euros amb setanta-vuit cèntims
d’IVA (35.332,10+6359,78 €) destinada a finançar l’actuació de millora de la plaça
Francesc Estabanell, amb càrrec a la partida pressupostària 4.619.00.2011.
Segon.- Adjudicar el contracte d’obra menor a Construccions J. Geli S.L. pel preu de
trenta-cinc mil tres-centes trenta-dos euros amb deu cèntims més sis mil tres-cents
cinquanta nou euros amb setanta-vuit cèntims d’IVA (35.332,10+6359,78 €)
Tercer.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde, per a les actuacions
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
5.8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ:
SOTERRAMENT DE CONTENIDORS”.

Atesa la conveniència de realitzar la contractació de les obres del projecte
«soterrament de contenidors, a l’objecte de millorar les condicions de dues àrees de
recollida selectiva.
Vist que donades les característiques del contracte el procediment adequat és el
“Negociat sense publicitat”.
Examinats el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte, incorporats a l’expedient.
Vist l’informe de secretaria, i de conformitat amb allò establert a l’article 94 i a la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic,
La Junta de Govern Local ACORDA:

1r.- APROVAR l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte
«Soterrament de contenidors”, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
convocant la seva licitació.
2n.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte
d’obres per a l’execució del projecte «Soterrament de contenidors” per procediment
negociat sense publicitat.
3r.- AUTORITZAR, en la quantia de vuitanta-un mil cinc-cents noranta-un euros amb
catorze cèntims (81.591,14 €) la despesa que representa per aquest Ajuntament la
contractació d’aquesta obra.
4t.- Cursar invitació a les empreses següents:
MANGRA S.A.
GRAMANSA-INDOVE S.L.
CONSTRUCIONS ICART S.A
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
vint-i-una hores deu minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

