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ACTA NÚM. 7/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 d’abril
Inici: 18:00
Acabament: 21:15
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap
U

U

U

U

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.
També assisteix els col·laboradors de l’Ajuntament: Sra. Gemma Galian i Sr. Jacint Lapedra.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/14. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/15. Domiciliades
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/16. Pagades per caixa
2.4. Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Orange
Espagne SAU
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 312/15. Obertura rasa: Gas Natural SDG SA
3.2. Exp. 100/16. Pintar façana: PINTALC
3.3. Exp. LLO 113/16. Repàs de façana: ETC
3.4. Exp. LLO 88/16. Remolinat façana: JFF
3.5. Exp. LLO 60/16. Obertura rasa: Gas Natural SDG
3.6. Exp. LLO 118/16. Obertura rasa: Gas Natural SDG
3.7. Exp. LLO 54/16. Tapiar portes: MGP
3.8. Exp. LLO 98/16. Obres vàries: Càmping els Roures
3.9. Exp. LLO 112/16. Pavimentar jardí: MDV
3.10. Exp. LLO 309/15. Construcció sitja: DPB
4. Contractació:
4.1. Exp. 121/16. Adquisició de material de Televall
4.2. Exp. 277/15. Aprovació del conveni per contractació agregada de serveis informàtics
4.3. Exp. 122/2016. Contractació Casal d’Estiu 2016
5. Autorització de pas pel municipi: Club Ciclista TRANSPYR
6. Sol·licitud ajut econòmic AMPA de la Llar d’infants el Pinet Xic
7. Informes i propostes de la Àrees:
7.1. Petició de la Germandat de Sant Pau
7.2. Activitat de la Flama del Canigó pròpia a la Vall de Camprodon
7.3. Informe tècnic sobre el consum del focus de les bústies de disseminats
7.4. Problemes d’inundacions al mur del carrer del Faig / C. Collsalarca
7.5. Ampliació de l’horari de l’Ajuntament amb una tarda a la setmana

L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 6 de la sessió del dia 4 d’abril de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/14. Pendents
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Examinada la relació núm. F/2016/14 de factures i justificants per import de 19.791,42 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/15. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/15 de factures i justificants per import de 553,39 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/16. Pagades per caixa
Examinada la relació núm. F/2016/16 de factures i justificants per import de 8,73 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
2.4. Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Orange
Espagne SAU
Vistes la declaració de l’empresa Orange Espagne SAU amb CIF A82009812 sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004 següent:
Ingressos Bruts per facturació: 3.087,69 €
Peatges: 1.486,79 €
Base de la Taxa: 1.600,90 €

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 amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts del primer trimestre de 2016 presentada
per la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per import de
24,01 € i notificar-ho a la interessada.
3. Una vegada pagada l’anterior taxa, emetre la carta de pagament corresponent per
la interessada.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 312/15. Obertura rasa: Gas Natural SDG SA
Atesa la sol·licitud de 29-12-2015, de l’interessat Gas Natural SDG i en la seva representació el
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 desembre de 2015, sol·licitud
d’autorització d’obres en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat
a l’Avinguda de la Vall, i s’adjunta la següent documentació:
-

Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres, Sonia Marago Juli.
Designació de director de les obres, Xavier Llagostera Pagès
Memòria de la instal·lació.

Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment
per al pas de la següent instal·lació:
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-

98m de rasa, per a PE90mm
2m de rasa, per a PE35mm

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 4.704,00 €, comptats per un import de 60€/m² de cost de
restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 98m x 0,8 = 78.4m²
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 36,65T x 11 €/T = 403,15euros.
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 98X0,4M EN TOTAL
PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT A
L’AVINGUDA DE LA VALL, NÚM. 1 d’aquest municipi, 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 restituir-lo 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.
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.
7. 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 403,15 euros, que es
retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de runes, al finalitzar les obres.
8. 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
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-

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.

9. 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.
10. 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
4.704,00€, per la qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
11. L’import d’execució de les obres és de 5.506,47 €.
12. 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.
13. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les
obres és de 12 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.
14. 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 a l’interessat 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 220,26 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 403,15 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en un centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
220,26 €
20,00 €
- Taxa llicència:
403,15 €
- Fiança residus:
0€
- Fiança urbanització
TOTAL:
643,14 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. 100/16. Pintar façana: PINTLAC
Atesa la sol·licitud de 1-04-2016, de l’interessat empresa PINTLAC amb CIF B17657073, per
obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE
LES FONOSES, 1 d’aquest municipi. Es sol·licita pintar la façana, les fusteries i baranes. No
s’especifica el color d’acabat.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar aïllada, clau 4. Els
treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. no és necessari la
redacció d’un projecte. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic, conforme art. 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost, estan
subjecte a comunicació prèvia.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 10.599,16 euros, i es presenta pressupost de Pintlac.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació d’obres de PINTAT
DE FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE LES FONOSES, 1 DE SANT PAU DE SEGÚRIES,
i es tindrà en compte, les condicions de l’article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries, i es
destaquen el següents apartats:
- Es pintarà la façana amb color previst en la carta de colors del POUM, per als paraments,
baranes i fusteries.
- La fusta es pintarà segons paleta de colors prevista en el POUM.
- L’acabat de la serralleria serà mat
1. L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
2. 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.
3. 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.
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4. El PEM de l’obra és de 10.599,16 euros.
5. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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 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 26,50 €, 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 423,97 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
423,97 €
26,50 €
- Taxa llicència:
0,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
450,46 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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.
3.3. Exp. LLO 113/16. Repàs de façana: ETC
Atesa la sol·licitud de 7-04-2016, de l’interessat Eudald Tornes Cabana, per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
POMPEU FABRA, 19 d’aquest municipi. Es sol·licita pintar amb el color Terra d’escudella i Roig
Pozzuoli. Els colors sol·licitats estan inclosos en la carta d colors del POUM.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM.
Els colors Roig Pozzuoli 012, i Terra d’Escudella Clau, 608, són colors de la carta de colors del
POUM, inclosos en l’apartat Colors de Paraments i Complements, conforme aquest Tot i que per
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als complements es poden utilitzar, entre altres, els mateixos colors que per als paraments en
una mateixa façana s’ha d’evitar que coincideixin.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. no és necessari la
redacció d’un projecte. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic, conforme art. 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost, estan
subjecte a comunicació prèvia.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 1.290,00 euros, i es presenta pressupost de Josep Buixaderas
Miranda.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la comunicació prèvia d’obres
de PINTAT DE FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER POMPEU FABRA, 19 DE SANT PAU DE
SEGÚRIES.
1. Tot i que per als complements es poden utilitzar, entre altres, els mateixos colors que per als
paraments en una mateixa façana s’ha d’evitar que coincideixin. (Capítol 1, Ordenances
complementaries del POUM)
2. Si l’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització de forma prèvia a l’ocupació.
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. 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.
5. El PEM de l’obra és de 1.290,00euros.
6. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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 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 51,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
51,60 €
20,00 €
- Taxa llicència:
0,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
71,60 €
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
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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Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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.
3.4. Exp. LLO 88/16. Remolinat façana: JFF
Atesa la sol·licitud de 7-03-2016, de l’interessat Josep Ferrer Freixa per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a ARREBOSSAR FAÇANA LATERAL DE L’EDIFICI SITUAT
A LA PLAÇA DE LA GENERALITAT, 1 d’aquest municipi. Es sol·licita REMOLINAR I REPARAR LA
FAÇANA LATERAL. Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar
alineada, clau 2. Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del
POUM.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. no és necessari la
redacció d’un projecte. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic, conforme art. 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost, estan
subjecte a comunicació prèvia.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 5.750,00euros, i es presenta pressupost de Construccions J
Geli, SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació d’obres de
REPARACIÓ DE FAÇANA LATERAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LA GENERALITAT, 1 DE
SANT PAU DE SEGÚRIES, i es tindrà en compte, les condicions de l’article 53 del POUM de Sant
Pau de Segúries, i es destaquen el següents apartats:
- Els elements de façana seran fonamentalment arrebossats i pintats o estucats, segons paleta
de colors. Per tant, s’haurà de donar un acabat pintat a la façana, amb un color dominant,
conforme paleta de colors del POUM. (art. 53, façana, del POUM)
1. L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
2. 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.
3. 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.
4. El PEM de l’obra és de 5.750,00 euros.
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5. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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 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 230,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
230,00 €
20,00 €
- Taxa llicència:
00,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
250,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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. Exp. LLO 60/16. Obertura rasa: Gas Natural SDG
Atesa la sol·licitud de 15-02-2016, de l’interessat Gas Natural SDG i en la seva representació el
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 15 de febrer de 2016, sol·licitud d’autorització
d’obres en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer del
Costabona 2, i s’adjunta la següent documentació:
-

Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres, Sonia Marago Juli.
Designació de director de les obres, Xavier Llagostera Pagès
Memòria de la instal·lació.

Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment
per al pas de la següent instal·lació:

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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-

2m de rasa, per a PE32mm

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 200,00 €, comptats per un import de 60€/m² (mínim 200,00
euros) de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 2m x 0,4
= 0.8m². En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les obres de Gas Natural, a
compte de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest Ajuntament següents:
Expedient: 312/2015 - Aval: 4704,00 €
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 150 euros.
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA E 2x0,4M EN TOTAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER
COSTABONA, NUM. 2 d’aquest municipi, 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.
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.
7. 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 150,00 euros, que es retornarà quan
s’aporti el certificat de gestió de runes, al finalitzar les obres.
8. 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
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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.
9. 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.
10. 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 200,00€, per la qual cosa
no serà necessari dipositar un aval addicional.
11. L’import d’execució de les obres és de 296,28 €
12. 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.
13. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les
obres és de 12 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.
“...”
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 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 11,85 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150,00 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en un centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
11,85 €
20,00 €
- Taxa llicència:
150,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
181,85 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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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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. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Exp. LLO 118/16. Obertura rasa: Gas Natural SDG
Atesa la sol·licitud de 15-02-2016, de l’interessat Gas Natural SDG i en la seva representació el
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 15 de febrer de 2016, sol·licitud d’autorització
d’obres en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer del
Costabona 2, i s’adjunta la següent documentació:
-

Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres, Sonia Marago Juli.
Designació de director de les obres, Xavier Llagostera Pagès
Memòria de la instal·lació.

Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment
per al pas de la següent instal·lació:
-

2m de rasa, per a PE32mm

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 200,00 €, comptats per un import de 60 €/m² (mínim 200,00
euros) de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 2m x 0,4
= 0.8m².
En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les següents obres de Gas Natural, a
compte de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest Ajuntament:
Expedient: 312/2015 - Aval: 4704,00 €
Expedient: 60/2015 – Aval: 200, 00 €
TOTAL: 4.904, 00 €
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 150 euros.
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA E 2x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER
COSTABONA, NUM. 2 d’aquest municipi, 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.
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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.
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.
7. 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 150,00 euros, que es retornarà quan
s’aporti el certificat de gestió de runes, al finalitzar les obres.
8. 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.
9. 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.
10. 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 200,00€, per la
qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
11. L’import d’execució de les obres és de 296,28€
12. 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.
13. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les
obres és de 12 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.
“...”
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;

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat 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 11,85 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en un centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
11,85 €
20,00 €
- Taxa llicència:
150,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
181,85 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.7. Exp. LLO 54/16. Tapiar portes: MGP
Atesa la sol·licitud de 12-02-2016, de l’interessat Miquel Gardell Palol, per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a TAPIAR PORTES DE SEPARACIÓ DE NAUS. S’aporta
pressupost de Miquel Gardell,SA, que indica un pressupost de 750,00 euros.
Els terrenys on es pretenen dur a terme les obres estan classificats de sòl urbà no consolidat,
per haver estat inclosos per el planejament en un pla de millora urbana, PMU-1. El manteniment
de l’edificació no és compatible amb l’execució de les previsions del planejament.
Conforme art. 53 del TRLUC, Usos i obres de caràcter provisional. En els terrenys compresos en
sectors de planejament urbanístic derivat, es poden autoritzar obres de caràcter provisional que
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o
urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o
d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
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La sol·licitud aportada, no té prou detall sobre la necessitat i justificació de les obres, si es
tracta d’obres de reparació o manteniment de l’edifici, o de la implantació d’un nou ús, ja que es
volen separar naus.
Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què
fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. Aquestes obres
han d’ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de
seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i
traslladables, segons art. 53 del TRLUC).
Conclusions
Vista la documentació presentada per a la sol·licitud de llicència d’obres de TAPIAR PORTES DE
SEPARACIÓ DE NAUS, en l’avinguda de la Vall, 21 en aquest municipi, i efectuada per Miquel
Gardell, es proposa requerir al sol·licitant, que aporti en el termini de DEU DIES, la següent
documentació:
Memòria justificativa de la necessitat de les obres, amb caràcter provisional o d’obres de
reparació i millores.
“...”
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. Requerir al sol·licitant, que aporti en el termini de DEU DIES, la memòria justificativa de la
necessitat de les obres, amb caràcter provisional o d’obres de reparació i millores.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.8. Exp. LLO 98/16. Obres vàries: Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de 22-03-2016, de l’interessat Càmping els Roures i en la seva representació
el Sr. Adrià Gómez Marco, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents de fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 22 de març de 2016, sol·licitud de llicència
d’obres per a PODA, TALA DE L’ABRAT EXISTENT, REFORMA DE BUNGALOWS, ADEQUACIÓ A LA
NORMATIVA DEL PARC INFANTIL, I SANEJAMENT DE LES CANALITZACIONS EXISTENTS.
S’indica en la instància el pressupost de les obres per un import de 68.355,00 euros.
Anàlisi de la documentació
Amb la sol·licitud no s’adjunta altra documentació de que detalli de forma suficient la proposta
per a ser avaluada.
1. En relació a la llicència urbanística, només és necessària en relació a la rompuda d’arbres, les
operacions de poda i cura d’arbrat no estan subjectes a llicència municipal, excepte el cas
enunciat anteriorment.
2. No es detalla la reforma de bungalows de forma suficient per a ser avaluada, i quina va ser
la data d’implantació. Els bungalows romanen en el territori com a volums disconformes,
subjectes a les condicions de l’art. 108 del TRLUC.
3. Es detallarà la situació del parc infantil, i quins són els treballs d’adequació a la normativa
sectorial vigent.
4. Es detallarà quines són les canalitzacions objecte d’intervenció, indicant traçat, tipus
d’instal·lació etc. I quines són els treballs de sanejament i millora previstos.
El càmping el Roures, està situat en terrenys classificats de sòl no urbanitzable, zona càmping,
clau 13, conforme el POUM de Sant Pau de Segúries.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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Conclusions
Vista la documentació presentada per a la sol·licitud de llicència d’obres de PODA, TALA DE
L’ABRAT EXISTENT, REFORMA DE BUNGALOWS, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DEL PARC
INFANTIL, I SANEJAMENT DE LES CANALITZACIONS EXISTENTS, en l’avinguda del Mariner, 36,
Càmping els Roures, en aquest municipi, i efectuada per Adrià Gómez Marco, es proposa
requerir al sol·licitant que aporti en el termini de deu dies, la següent documentació:
1. En relació a la llicència urbanística, només és necessària aquesta per a la tala i rompuda
d’arbres, les operacions de poda i cura d’arbrat no estan subjectes a llicència municipal, excepte
el cas enunciat anteriorment. Es detallarà l’actuació que es pretén dur a terme.
2. S’aportarà amidament detallat i pressupost o memòria explicativa la reforma de bungalows
prevista, de forma suficient per a ser avaluada.
3. Es detallarà la situació del parc infantil, i quins són els treballs d’adequació a la normativa
sectorial vigent. S’aportarà memòria justificativa, fotografies, pressupost detallat.
4. Es detallarà quines són les canalitzacions objecte d’intervenció, indicant traçat, tipus
d’instal·lació etc. I quines són els treballs de sanejament i millora previstos.
“...”
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. Requerir l’aportació dels amidaments detallats i pressupost o memòria explicativa la reforma
de bungalows prevista, de forma suficient per a ser avaluada, en el termini de dos mesos:
- Es detallarà la reforma de bungalows de forma suficient per a ser avaluada, i quina va ser
la data d’implantació. Els bungalows romanen en el territori com a volums disconformes,
subjectes a les condicions de l’art. 108 del TRLUC.
- Es detallarà la situació del parc infantil, i quins són els treballs d’adequació a la normativa
sectorial vigent.
- Es detallarà quines són les canalitzacions objecte d’intervenció, indicant traçat, tipus
d’instal·lació etc. I quines són els treballs de sanejament i millora previstos.
2. Declarar que les operacions de poda i cura d’arbrat no estan subjectes a llicència municipal.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.9. Exp. LLO 112/16. Pavimentar jardí: MDV
Atesa la sol·licitud de 4-04-2016, de l’interessat Miquel Duñach Vila per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la PAVIMENTACIÓ PARCIAL DE 18M2 EN JARDÍ
pressupost es detalla la realització d’un paviment de 18m².

En el

Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, subzona
conjunt urbanístic, clau 3b. Les obres no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. no és necessari la
redacció d’un projecte. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
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l’elaboració d’un projecte tècnic, conforme art. 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost, estan
subjecte a comunicació prèvia.
El pressupost de les obres és de 540,00 euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Construccions Freixenet-Camprodon SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia de les obres
de PAVIMENTACIÓ PARCIAL DE 18M2 EN JARDÍ de l’edifici situat a la Solana del Tell, 6B, de
SANT PAU DE SEGÚRIES, amb les següent condició:
- Es respectaran les zones arbrades de l’interior de cada parcel·la, i quan per raons de les
obres que s’hi facin es faci necessària la substitució, aquesta es farà obligatòriament amb
espècies pròpies de la zona. (art. 116c, del POUM de Sant Pau de Segúries.)
1. 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.
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. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros en concepte de gestió de
residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les
obres.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 540,00 euros.
4. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
5. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és dotze 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 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 21,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en un centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
21,60 €
20,00 €
- Taxa llicència:
150,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
TOTAL:
191,60 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
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.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.
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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. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.10. Exp. LLO 309/15. Construcció sitja: DPB
Vist que en data 15-01-2016 es va requerir a l’interessat de l’expedient, Callís SCP, l’aportació
de documentació en el termini de dos mesos amb advertiment de declaració de desistiment de
l’expedient segons acord de junta de Govern d’11 de gener de 2016;
Vist que transcorregut el termini sense que hagi aportat cap documentació;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Tenir per desistit l’interessat de la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 28-122015, Expedient 309/2015, sense perjudici que pugi reiterat la sol·licitud quan ho consideri
oportú.
2. Efectuar visita d’inspecció per comprovar que les obres no s’han iniciat, amb advertiment que
la infracció urbanística podria comportar una sanció de 3.000 € a 30.000 €.
3. Notificar a l’interessat aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents.
4. Contractació:
4.1. Exp. 121/16. Adquisició de material de Televall
Vist l’escrit de l’administrador concursal de la fundació provada Televall amb la relació de
material informàtic dipositat a l’Ajuntament següent:
-

3
3
1
1

PC de més de 10 anys
pantalles pantalles de 19”
Switch D-LINK
Impressora ljet 1018

Vist que el valor d’aquest material és de 100 € segons informen els tècnics;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Oferir a Televall la venda del material dipositat a l’Ajuntament pel preu de 100 €
2. Fer arribar l’oferta per correu electrònic
a concursofundaciotelevall@grupogispert.com.

a

l’administrador

concursal

de

Televall

4.2. Exp. 277/15. Aprovació del conveni per contractació agregada de serveis
informàtics
Atès que l’Ajuntament va manifestar al Consell Comarcal del Ripollès en data 9-11-2015
l’interès en formar part de la contractació agregada de serveis informàtics sempre que abans
s’informés del preu dels serveis que es volen contractar;
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès de 6-04-2016 sobre el conveni per a la
contractació agregada del manteniment informàtic, implantació de l’Administració Electrònica i
serveis del Consorci AOC;
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Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
1. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la contractació agregada del
manteniment informàtic, implantació de l’Administració Electrònica i serveis del Consorci AOC.
2. Prendre el compromís de dotar pressupostàriament la quantitat de 1.887,60 €/anuals els
exercicis de 2016-2017-2018 pel concepte corresponent a l’objecte del conveni.
3. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple que se celebri
4. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent.
4.3. Exp. 122/2016. Contractació del servei del Casal d’Estiu 2016
Vista la proposta del Sr. Marc Navarro Moya, de l’empresa Bastiments Aventura Camprodon, de
prestació del servei del Casal d’Estiu que manté el preu de l’any passat per 20 nens, següent:
-

Direcció Casal d’Estiu
Dos monitors
Suplement monitors de 9 a 13

Inici la setmana del 27-06-2016
Final 29-07-2016
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Acceptar el pressupost presentat pel responsable del Casal d’Estiu que consta a l’expedient,
per import de 6.100 EUROS, IVA no inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.100,00 euros, més l’IVA corresponent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
5. Autorització de pas pel municipi: Club Ciclista TRANSPYR

Atès que el Club Ciclista Transpyr sol·licita autorització de pas per a la “Transpyr Grand Raid
MTB” que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès cicloturístic que posa en valor el
patrimoni dels municipis i territoris per on passa, que se celebra del 12 al 18 de juny de 2016 i
que per Sant Pau de Segúries passa el 12 de juny de 2016;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Sol·licitud ajut econòmic AMPA de la Llar d’infants el Pinet Xic

Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del la Llar d’Infants el Pinet Xic ha sol·licitat a
l’Ajuntament col·laboració econòmica amb motiu de la organització de la sortida educativa del
mes de maig de 2016;
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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 2016.230.48000 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

7. Informes i propostes de la Àrees
7.1. Petició de la Germandat de Sant Pau
El Sr. Navarro informa que la Germandat de Sant Pau ha comprat una cadira elèctrica pels veïns
discapacitats que ho necessitin i demana la col·laboració de l’Ajuntament.
L’alcaldessa explica que avui mateix ha parlat amb “la Caixa” per demanar un ajut.
Els assistents es mostren conformes en ajudat entitat amb el 50% del cost de la cadira elèctrica
per disminuïts que ha costat al voltant de 1.900 €. IVA inclòs pel fet que és un servei pels més
necessitats del poble.
La entitat ens farà arribar una sol·licitud formal i còpia de la factura.
7.2. Activitat de la Flama del Canigó pròpia de la Vall de Camprodon
L’alcaldessa explica hi ha una iniciativa d’un grup de voluntari per recollir la flama al Costabona i
dur-la a cadascun dels pobles de Setcases, Llanars, Vilallonga de Ter, Camprodon i Sant Pau de
Segúries. Molló no s’ha afegit a la iniciativa.
7.3. Informe tècnic sobre el consum del focus de les bústies de disseminats
Els tècnics ha fet un estudi del cost del llum de les bústies de disseminats darrera l’Ajuntament.
L’alcaldessa explica que els cost anual del llum tipus LED de les bústies és de 52 €/any.
El cost de l’informe és de 60-80 euros que ha hagut d’assumir l’Ajuntament.
Li farem saber al Sr. Joan Solà, cap del grup de FSP-PA amb còpia de l’informe.
7.4. Problemes d’inundacions al mur del carrer del Faig / C. Collsalarca
L’alcaldessa explica que arrel d’unes queixes del veïns l’Ajuntament va haver de fer una
intervenció al carrer per tal que l’aigua de pluja no entrés als baixos de la Comunitat.
No ha sigut suficient pel fer que el mur provoca l’acumulació d’aigües pluvials.
Els serveis tècnics aconsellen derivar el mur totalment o parcial per evitar futures inundacions i
danys als veïns.
La Junta de Govern acorda ordenar als serveis tècnics l’iniciar d’una actuació per enderrocar el
mur parcialment, però tant com sigui necessari per evitar danys als veïns.
També li farem saber al Sr. Solà, cap del grup de FSP-PA que governava quan es va fer el mur
per tallar el carrer.
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7.5. Ampliació de l’horari de l’Ajuntament amb una tarda a la setmana
L’alcaldessa proposa obrir al públic els dimarts tarda de 16:00 a 18:00 per oferir un millor
servei al poble.
La resta de tardes es treballa a porta tancada per tal de tenir al dia la Secretaria i la Intervenció
de l’Ajuntament.
Li farem saber al Sr. Solà del grup FSP-PA per tal que ho tingui en compte
La proposta s’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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