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ACTA NÚM. 6/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 26 de març
Inici: 20:30
Acabament: 21:30
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Excusa:
Sr. Joan Navarro i Soler

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/2015/12. Pendents
2.2. Relació de factures F/2015/13. Domiciliades
3. Llicència urbanística: Llicència d’Activitats del Càmping els Roures
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de subministrament de senyalització viària
4.2. Contracte menor d’obres de reparació de voreres a l’Avda. Mariner. Exp. 260/14. Construccions Geli
4.3. Contracte menor d’obres a la xarxa d’aigua: Avda. Mariner. Exp. 261/14. Instal·lacions Costa
5. Aprovació ocupació via pública empreses subministradores electricitat, 2014 del grup Estabanell Energia i
aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
6. Aprovació baixa definitiva de vehicle
7. Sol·licitud connexió a la xarxa de subministrament d’aigua. ERS.
8. Sol·licitud ajut econòmic AMPA de la Llar d’infants els Pinets
9. Sol·licitud ajut econòmic TRADICAT “50 anys de la Flama del Canigó”
10. Autorització d’ús de la Sala Municipal
11. Contracte anual del treballador municipal per al manteniment de la jardineria, parc i jardins, 2015
12. Donar compte del Decret d’Alcaldia resolutori de la reclamació de quantitat de l’anterior secretària
municipal
13. Arxiu d’expedients disciplinaris al Bar la Serradora. Exp. 232/14.
14. 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. 5 de la sessió del dia 12 de març de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants F/2015/12: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/12 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 4.920,12 €, 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/2015/13: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/13 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 1.067,19 s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència d’Activitats de càmping Exp. 92/2013. Càmping els Roures.
Aprovació de la proposta d’atorgament de llicència ambiental per l’activitat del càmping
els Roures
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Atès que amb data 3-12-2008, es va presentar pel Sr. Adrià Gómez Marco en el propi nom i
representació, sol·licitud de llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de CAMPING ELS
ROURES que es desenvolupa a Sant Pau de Segúries des de fa més de 30 anys;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
INFORME
Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008,
- LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Fets
En informe dels serveis tècnics municipals, de data 3 de juliol de 2013, es va requerir a l’interessat
la següent documentació:
1. L’activitat està sotmesa a control inicial, segons art.42 de la Llei 3/1998, i s’aportarà acta
de control inicial favorable emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració, i els
documents de legalització de les instal·lacions que ho requereixin d’acord a la seva norma
sectorial (instal·lació elèctrica, calefacció, incendis, etc.)
2. Certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució conforme la instal·lació
s’adequa al projecte i a la normes d’aplicació.
3. S’aportarà justificació de resistència al foc de l’estructura dels edificis
4. Es justificarà el compliment del codi d’accessibilitat en la planta baixa de l’edifici de serveis.
Els dies 10 de novembre de 2014 i 25-26 de març de 2015, ha tingut entrada documentació
complementària relacionada amb l’expedient:
-Certificat tècnic, signat per Anna Llobet Prat, enginyera tècnica industrial
- Document complementari de contestació a escrit, i es justifica la resistència al foc a l’estructura i
el compliment del codi d’accessibilitat.
- Estudi d’elements estructurals davant situació d’incendi a la masia i edifici annex.
- Estudi d’evacuació de persones en masia i edifici annex.
Analitzada la documentació presentada, es considera que s’atén adequadament al requeriment
efectuat, i tenint en compte l’exposat anteriorment, no s’observen impediments per a l’atorgament
de la llicència d’activitat.
PLANEJAMENT
El càmping, està situat en terrenys classificats de sòl no urbanitzable, i qualificació com a zona
d’activitats i serveis propis del sòl rústic (clau 11), que correspon a les àrees de sòl no urbanitzable
en el que s’han establert legalment activitats i serveis propis del sòl rústic seguint els procediments
establerts per la legislació. Els terrenys destinats a l’activitat del càmping Els Roures, estan
qualificats amb clau 11a, Càmping. Segons article 161.d, regulació d’usos de la clau 11, del POUM
de Sant Pau de Segúries, l’ús de càmping és el dominant, i per tant admès.
Segons l’exposat, l’activitat de càmping és compatible amb el planejament.
L’activitat està classificada en l’annex II, sotmeses a llicència ambiental, 12.37. Càmpings amb un
màxim de 1.500 unitats d’acampada, segons Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, i d’acord a la disposició transitòria primera d’aquesta, per als
procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei i inclosos en l’annex II de
la Llei 3/1998, es sotmeten al règim legal vigent en el moment d’iniciar el procediment.
Conclusions
Vista la documentació que consta en l’expedient s’informa FAVORABLEMENT, a l’ACTIVITAT DEL
CÀMPING ELS ROURES, situat a l’avinguda del Mariner, 34-36, d’aquest municipi i conforme al
projecte d’activitat i la documentació tècnica complementaria. Activitat classificada com a ANNEX
II.2, segons la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
S’hauran de tenir en compte les següents condicions:
-

L’activitat està sotmesa a control inicial, segons art.42 de la Llei 3/1998, i s’aportarà acta de
control inicial favorable emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració. En el moment
de fer el control inicial s’ha d’assegurar que hi ha l’autorització d’abocament de les aigües
residuals al col·lector de la depuradora.
“...”
Atès que amb data 19-02-2009, es va remetre l'expedient a l'òrgan Tècnic Ambiental del Consell
Comarcal que va emetre informe integrat favorable en relació a l'activitat en data 5-3-2013;

3

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la DT Primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental
de les Activitats, que remet a la normativa anterior per la tramitació de l’expedient (Llei 3/1998 de
27 de febrer, LIIAA) en relació amb l'article 53.1.r) 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,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la proposta de resolució de Llicència Ambiental condicionada de conformitat a l’informe
del tècnic a:
-

En el moment de fer el control inicial s’ha d’assegurar que hi ha l’autorització d’abocament de
les aigües residuals al col·lector de la depuradora.
Al control inicial, segons art. 42 de la Llei 3/1998, i s’aportarà acta de control inicial favorable
emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració.

2. Notificar-la als interessats concedint-los un termini de 10 dies perquè formulin al·legacions i
presentessin els documents, al·legacions i justificacions que estimessin convenients.
3. Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal amb idèntic tràmit d’audiència.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor senyalització viària. Exp. 52/15
Atès que s’ha contractar el subministrament de senyalització viària que es col·locarà per la brigada
municipal;
Vist l’informe dels tècnics municipals favorables a l’oferta presentada per Chaper SL per import de
452,20 € amb destí a l’adquisició de senyalització per la Pl. de la Generalitat, pel fet que s’ajusta a
les necessitats del subministrament amb la qualitat definida pels Serveis Tècnics.
El cost per a l’Ajuntament del total de les partides necessàries serà de 452,20 € 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 5, 9, 19, 77, 138.3, 173, 292 i ss., i DA Segona 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 452,20 euros, IVA inclòs per l’execució del
subministrament.
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 d’obres de reparació de voreres a l’Avda. Mariner. Exp. 260/14. Geli
Vist que la xarxa d’aigua de l’Avda. Mariner pateix greus deficiències que ens han obligat a
intervenir en la reparació de la xarxa d’aigua i suposa l’obertura dels carrers i voreres;
Vist l’informe del tècnic municipal sobre que s’han d’executar les obres de reparació dos trams de
clavegueres següent:
“...”

INFORME
Antecedents i anàlisi de la proposta
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L’Avinguda del Mariner presenta una instal·lació d’aigua potable deficient, pel que es proposa
la execució de les obres seguidament detallades.
S’ha sol·licitat pressupost per a la execució de les obres següents:
Unitats
Ml
Ml
M2
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut

Concepte
Tallat de paviment de formigó amb disc de diamant per delimitar la rasa a obrir.
Obertura de rasa de dimensions 60x50 m, amb mitjans mecànics. Inclou retirada,
càrrega a camió i transport de runes a l'abocador.
Subministrament i abocament de llit de sorra i abocament i compactació de tot-ú, de
gruix 30 cms.
Paviment de formigó de 15 cms de gruix per tapar rasa, deixat mestrejat
Subministrament i col·locació de pilones flexible model Hospitalet H214FC de 70 cms
d'altura
Previsió edifici Sau, excavació manual de rasa, col·locació de tub de 160 diam conectat
a claveguera general
Previsió per reparar desaigües trencats
Feina i material formació de 4 arquetes de registre de 60x60, tapada amb marc i tapa de
ferro de 60 cm
Previsió d'excavació manual de rasa per localitzar 4 punts d'aigua

Quantitat

Preu
unitari

Import

238,00

7,50

1.785,00 €

184,00

35,00

6.440,00 €

92,00

21,00

1.932,00 €

14,00

110,00

1.540,00 €

1,00

980,00

980,00 €

1,00

650,00

650,00 €

1,00

1560,00

1.560,00 €

1,00

1832,00

1.832,00 €

TOTAL PRESSUPOST

16.719,00 €
16.719,00 €

Pressupost d'execució material

2.173,47 €
1.003,14 €
19.895,61 €

Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Subtotal
Iva (21%)
Pressupost d'execució per contracte

4.178,08 €
24.073,69 €

Havent analitzat els diferents pressupostos presentats, s’observa que, aquests s’ajusten als treballs
sol·licitats i estan ajustats a les condicions econòmiques habituals de mercat, no observant,
minusvàlues i plusvàlues en els preus.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT els pressupostos aportats per CONSTRUCCIÓ J.GELI,
SL, per als treballs d’ OBRES A EXECUTAR A L’AVINGUDA EL MARINER que corresponen a treballs
sol·licitats, i es consideren ajustats al mercat.
“...”
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 el pressupost dalt esmentat per import de 24.073,69 € l’IVA inclòs per l’execució de les
feines de reparació de voreres a l’Avda. Mariner per millores i reparació de la xarxa d’aigua.
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.
4.3. Contracte menor d’obres a la xarxa d’aigua: Avda. Mariner. Exp. 261/14. Costa
Vist que la xarxa d’aigua de l’Avda. Mariner pateix greus deficiències que ens han obligat 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:
“...”
INFORME
Antecedents i anàlisi de la proposta
L’Avinguda del Mariner presenta una instal·lació d’aigua potable deficient, pel que es proposa la execució de les obres
seguidament detallades.
S’ha sol·licitat pressupost per a la execució de les obres següents:
180 m Tub Polietilè barra 160 DN 16Atm (34,75€/m)
6.255,36€
40 Maniguet electrosoldable 160 DN 16Atm (18,68 €/u)
747,14€
4 Te electrosoldable160 DN 16Atm (107,67€/u)
430,68€
6 Colze electrosoldable 45º-160 DN 16Atm (99,16€/u.)
594,96€
6 Colze electrosoldable 90º-160 DN 16 Atm (99,16€/u)
594,96€
16 Valona portabrida 160DN (19,52€/u
312,33€
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16 Brida acer 16 Atm i portabrida 160 DN (32,19€/u.)
2 TTLL Hidrant amb arqueta 100 (503,58€/u)
10 Leya collari Epoxi 1" (52,75€/u)
8 Junta polietilè Yuntaflex 160 DN (3,09€/u)
4 Vàlvula comporta Hawle BB 160DN (444,55€/u)
64 Cargols Zinc brida 16x80 (0,77€/u)
114 Femella hexagonal brida 16 (0,15€/u)
178 Arandela plana 16 (0,13€/u)
1 Adaptador tub Uralita de 75 DN (144,50€/u)
2 Adaptador tub Uralita de 63 DN (70,12€/u)
10 Entronc llautó 1/2" DN (9,26€/u)
10 Reducció llautó 1-1/2" DN (4,08€/u)
2 Fosa colze 90º fundició orientable 100 DN (55,43€/u)
2 Brida acer 16 Atm i portabrida 110 DN (19,37€/u.)
4 Valona portabrida 110 DN (5,84€/u)
2 Junta polietile Yuntaflex 100 DN (2,24€/u)
2 Reduccio electrosoldable 160-110 DN (63,00€/u)
2 Racord brida PVC 125-140 DN (61,49€/u)
2 Racord brida universal 50 DN (38,80€/u)
2 Brida universal L 50 DN (59,94€/u)
2 Brida acer 16 Atm i portabrida 125 DN (28,80€/u)
4 Valona portabrida 125 DN (7,20€/u)
2 Junta polietile Yuntaflex 125 DN (2,49€/u)
2 Reduccio electrosoldable 160-125 DN (40,32€/u)
2 Maniguet electrosoldable 125 DN (16,43€/u)
2 Valona portabrida 63 DN (6,01€/u)
2 Brida acer 16 Atm i portabrida 63 DN (11,70€/u)
2 Junta polietile Yuntaflex 50 DN (1,93€/u)
2 Reduccio electrosoldable 160-110 DN (63,00€/u)
2 Reduccio intectable 110-63 DN (15,68€/u)
2 Maniguet electrosoldable 63 DN (4,25€/u)
2 Maniguet electrosoldable 110 DN (11,31€/u)
50 Cargols Zinc amb brida 16x100 DN (0,96€/u)
Total material
Petits accessoris i materials
Mà obra
BASE IMPOSABLE
I.V.A. 21%
TOTAL

515,16€
1.007,16€
527,51€
24,75€
1.778,20€
49,50€
17,44€
24,57€
144,50€
140,25€
92,65€
40,80€
110,86€
38,75€
23,35€
4,47€
126,00€
122,99€
77,60€
119,88€
57,60€
28,80€
4,97€
80,64€
32,86€
12,01€
23,40€
3,87€
126,00€
31,37€
8,50€
22,63€
48,15€
14.402,62€
300,00€
2.780,00€
17.482,62€
3.671,35€
21.153,97€

Havent analitzat els diferents pressupostos presentats, s’observa que, aquests s’ajusten als treballs sol·licitats
i estan ajustats a les condicions econòmiques habituals de mercat, no observant, minusvàlues i plusvàlues en
els preus.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT el pressuposto aportat per INSTAL·LACIONS COSTA, SL, per als
treballs d’ OBRES A EXECUTAR A L’AVINGUDA EL MARINER que corresponen a treballs sol·licitats, i es
consideren ajustats al mercat.

“...”

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 el pressupost dalt esmentat per import de 21.153,97 € l’IVA inclòs, per l’execució de les
feines de reparació de la xarxa d’aigua i canonades.
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.
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5. Aprovació ocupació via pública empreses subministradores electricitat, 2014 del
grup Estabanell Energia i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local.
Vista les declaracions dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries,
durant l’any 2014 de les societats que es detallen del grup Estabanell Energia:
Nom Societat

Ingressos bruts anuals

Estabanell y Pahisa Mercator, SA

123.452,67

Estabanell y Pahisa Energia, S.A.

331.145,33

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;
Resolc:
1. Aprovar la declaració dels ingressos bruts de 2014 presentada pel grup Estabanell Energia segons
detall expressat anteriorment.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1, % del ingressos declarats pel grup Estabanell Energia
segons detall següent:
Nom Societat

Ingressos bruts anuals

taxa 1,5 %

Estabanell y Pahisa Mercator, SA

123.452,67

1.851,79

Estabanell y Pahisa Energia, SA

331.145,33

4.967,18

“..”
Terminis de pagament (art. 62.2, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària):
- Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
-Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
-El venciment del termini de pagament en període voluntari sense haver satisfet el deute determinarà l’ inici
del procediment de constrenyiment i la meritació del corresponent recàrrec, interessos de demora, i en el seu
cas, costes que es produeixin, d’acord amb allò que disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Formes de pagament :
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament de dilluns a divendres de les 9 a 14 h.
b) Per transferència, indicant el NIF, nom del contribuent i número de liquidació, al compte:
La Caixa – Sant Pau de Segúries: IBAN ES18 2100-8200-8223-0002-7565

6. Aprovació baixa definitiva de vehicle
Vista la sol·licitud NRE 188, de 19-03-2015, de baixa del padró de vehicles per baixa definitiva del
vehicle presentada pel Sr. Antonio Basagaña, c. La Ral, 4, 17864 de Sant Pau de Segúries, vehicle
B-1512-OK, Opel Astra;
Vista la documentació justificativa presentada per la interessada corresponent a la baixa definitiva
del vehicle, i de l’abonament íntegre de la quota per a l‘any 2015.
Vista la Ordenança fiscal número 3, article 7è, punt 5 per la qual si la baixa té lloc després de la
meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar l’import, que per
aplicació del prorrateig previst en el punt 4 de l’ordenança, li correspon percebre.
Resolc:
1. Aprovar la baixa del padró interessada amb efecte de 19-03-2015 i retornar la part proporcional
del rebut del 2015 en aplicació de l’ordenança número 3, article 7è., apartat 5è.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, per tal que efectuïn
la baixa al padró de vehicles.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
7. Sol·licitud de subministrament d’aigua :alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 2430, 1r. 1a.
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Atès que la Sra. M. Engràcia Roura Soler amb domicili al C. Camp de la Vila, 2, 2-1, 17867 de
Camprodon, sol·licita el sol·licita el dret de connexió d’aigua del Servei d’Aigua, per a ús domèstic
a l’Avda. de la Vall 24-30, 1r,1a.;
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 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.
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. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
8. Sol·licitud ajut econòmic AMPA de la Llar d’infants els Pinets
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del la Llar d’Infants els Pinets ha sol·licitat a
l’Ajuntament col·laboració econòmica amb motiu de la organització de la sortida educativa del mes
de maig de 2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’AMPA de la llar d’Infants els Pinets un ajut per la quantitat de 200,00 euros, destinat
a la activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 2015.230.48000 del pressupost municipal.
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.
3. Notificar el present acord a les persones interessades
intervenció.

i donar-ne compte a Tresoreria i

9. Sol·licitud ajut econòmic TRADICAT “50 anys de la Flama del Canigó”
Vista la petició del Sr. Josep Costa Ramisa, president de l’entitat TRADICAT en la que demana la
col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes d’Arribada de la Flama del
Canigó a les comarques d’Osona, Ripollès i Moianès, dins la Festa de Sant Joan 2015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 200, € a TRADICAT, amb destí a l’activitat proposada,
amb càrrec a la partida 2015.230.48000 del pressupost municipal.
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.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i Intervenció
10. Autorització d’ús de la Sala Municipal
Vista la petició del Club Muntanyenc Sant Cugat, d’ús de les Sala Municipal del Molí i la Sala de
psicomotricitat per la tarda-nit del 29 al 30 d’abril de 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.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
11. Contracte anual del treballador municipal per al manteniment de la jardineria, parc i
jardins, 2015
Vist que l’Ajuntament compta a la seva plantilla amb personal laboral amb caràcter no permanent
i de caràcter discontinu, per atendre anualment les tasques en matèria de manteniment de la
jardineria, parcs i jardins públics durant la temporada de maig a agost;
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,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Contractar amb caràcter temporal al Sr. Àngel Marcé Espígol amb DNI 40 600 363 G, per al
manteniment de la jardineria, parcs i jardins públics durant la temporada d’estiu, des del 2-052014 fins el 31-08-2015.
2. Fixar les retribucions per a la jornada parcial de 4 hores/dia segons la dotació pressupostària de
1.198,27 €/mes brut, incloses les pagues extres.
3. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent.
4. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri.
12. Donar compte del Decret d’Alcaldia resolutori de la reclamació de quantitat de
l’anterior secretària municipal
L’alcalde explica que ens reclama el sou d’un mes que no va treballar i per unes vacances que va
gaudir i va cobrar a una altra Ajuntament.
13. Arxiu d’expedients disciplinaris al Bar la Serradora. Exp. 232/14.
Vist l’acord de la Junta de Govern de 18-09-2014 de requeriment a l’activitat de Bar el cessament
de la ocupació de l’espai públic amb taules i cadires sense autorització municipal;
Vist que no ha presentat al·legacions però ha cessat la ocupació sense autorització i se li ha liquidat
l’import corresponent a la taxa;
Vist que no s’ha produït perjudicis a l’interès públic i s’ha restablert la legalitat;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Arxivar els expedients incoat per acord de la Junta dalt esmentats
2. Notificar-ho a la interessada per a al seva deguda constància
14. Varis
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament per tal que
tots estiguin assabentats.
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

