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ACTA NÚM. 8/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de maig
Inici: 20:30
Acabament: 22:00

Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:

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/2014/14. Domiciliades
2.2. Relació de factures F/2014/15. Pendents
2.3. Relació de factures F/2014/16. Pagades per Caixa corporació
2.3. Aprovació de les liquidacions de despeses derivades de la màquina llevaneus durant l’exercici de
2013
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 133/14. CO
3.2. Exp. LLO 145/14. JNS
4. Subvencions de la Diputació de Girona:
4.1. Adhesió al sistema de contractació agregada de la Diputació de Girona: Sistema de comptabilitat i
gestió energètica per a tots els municipis i consell comarcals.
4.2. Donar compte de de l’acceptació de la sol·licitud d’execució del programa Pt05
4.3. Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de la Biomassa
4.4. Sol·licitud de subvenció extraordinària per inversions sostenibles 2014
5. Aprovació de la consulta ciutadana sobre la substitució dels arbres de la Plaça de la Generalitat
6. Donar compte de la contractació de personal temporal per l’estiu de 2014
7. 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. 7 de la sessió del dia 24 d’abril de 2014
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/14: domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/14 de factures i justificants per import de 1.222,05 €
s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats econòmiques i les
previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari corresponent.
2.2. Relació de factures i justificants F/2014/15: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/15 de factures i justificants per import de 4.511,20 €,
s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats econòmiques i les
previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari corresponent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/16: pagades per Caixa Corporació
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Examinada la relació núm. F/2014/16 de factures i justificants per import de 92,96 €, s’APROVA i
s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.4. Aprovació de les liquidacions de despeses derivades de la màquina llevaneus
durant l’exercici de 2013
Vist l’escrit de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon de data 24-04-2014 sobre les factures
de manteniment de la màquina llevaneus de l’exercici 2013 segons detall següent:
-

Factura
Factura
Factura
Factura

14/2014:
20/2014:
26/2014:
32/2014:

112,92
138,96
221,76
179,47

€
€
€
€

Recanvis
Assegurança
Revisió taller
Manteniment ganivetes

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament de la part corresponent a Sant Pau de Segúries pels imports dalt
consignats i el seu pagament a mesura que les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per al seu coneixement i a
Intervenció i Tresoreria.
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 133/14. CA
Atesa la sol·licitud de la interessada COSSO ALTO SL de data 23-04-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la REPARACIÓ DE FILTRACIONS D’AIGUA DE MUR DE
GARATGE, i preveu els treballs de construcció de canal de formigó al terra, situada en cambra
tancada amb paret de totxana. Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació
unifamiliar aïllada, clau 4. Les obres són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Tenen senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva per la qual cosa no és d’aplicació la LOE i el
Codi Tècnic de l’Edificació.
El pressupost d’execució material és de 3.150,00euros, i s’aporta l’acceptació del contractista
Xavier Font Soms.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la REPARACIÓ DE FILTRACIONS D’AIGUA DE MUR DE GARATGE, en l’edifici situat
en el carrer de les Fenoses, núm. 1 DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
-

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.
- 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.
- Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.
- Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
- El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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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.
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, per
import de 126,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança:
TOTAL:
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

126,00 €
20,00 €
0,00 €
146,00 €

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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. LLO 145/14. JNS
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Josep Nogué Soler de data 6-05-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors, expedient núm. 145/2014, per a repintat de façana d’edifici,
amb el color Ocre Indi (002), de la paleta de colors del POUM.
El pressupost d’execució material de les obres és de 500,00euros.
L’edificació està situada en sòl urbà, i li correspon la clau 2, edificació plurifamiliar alineada, i ha
de complir amb les condicions estètiques de façana establertes en l’article 53 de la normativa del
POUM i en concret el compliment de la paleta de colors dels elements massissos. El color amb el
que es sol·licita pintar la façana està inclòs en la paleta de colors del POUM.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud d’obres per pintar la
façana de l’edifici situat a l’Avinguda del Mariner, núm. 22, amb el color Ocre Indi (002).
-

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.
- 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.
- Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública, amb bastides, elevadors, etc; s’haurà de
sol·licitar la corresponent autorització amb una antelació de 24h.
- El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
“...”
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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.
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, per
import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM
de
deures
econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
TOTAL:
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

20,00 €
20,00 €
0,00 €
40,00 €

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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Subvencions de la Diputació de Girona:
4.1. Adhesió al sistema de contractació agregada de la Diputació de Girona: sistema de
comptabilitat i gestió energètica per a tots els municipis i consell comarcals.
La Junta aprova per unanimitat estudiar la proposta de la Diputació de Girona en relació a Punt
d’Infoenergia que actualment en presta el Servei.
4.2. Donar compte de de l’acceptació de la sol·licitud d’execució del programa Pt05
La Junta en queda assabentada que DIPSALUT ens ha acceptat la petició de control de la piscina
del càmping del Roures, d’ús públic.
4.3. Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de la Biomassa
Ja tenim la proposta i pressupost per a la instal·lació de la Biomassa.
La Junta ACORDA no acollir-se a la convocatòria.
4.4. Sol·licitud de subvenció extraordinària per inversions sostenibles 2014
Atès que el President de la Diputació va aprovar en data 22 d'abril de 2014, la convocatòria
oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria única per a l’atorgament de
subvencions destinades al Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014;
Vist que l’objecte de la convocatòria de subvencions del programa és l’anomenat Pla Especial
d’Inversions Sostenibles per l’any 2014 segons les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de data 15 d’abril de 2014;
Atès que es consideren despeses subvencionables les inversions financerament sostenibles,
segons es preveu a la disposició addicional 6a. de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i a la disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu
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2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que compleixin els requisits
legalment establerts;
Vista la memòria valorada i el pressupost de les actuacions elaborats per la tècnica del Consorci
CONGIAC, enginyera Sra. Mireia Fèlix Castellanos, per a la finalització de l’obra d’instal·lació
de telecontrol a Sant Pau de Segúries que sumen la quantitat de 23.126,94 euros, IVA inclòs;
Vist que pressupostàriament l’actuació subvencionable es reflecteix en el grup de programes
recollits a l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre: 161 Sanejament, abastament i
distribució d’aigües;
Vist que la inversió tindrà una vida útil superior a cinc anys;
Vist que la despesa s’imputa al capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament;
Vist que la inversió permet durant l’execució, manteniment i liquidació acomplir els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Amb aquesta finalitat es valorarà la despesa de
manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió durant la
seva vida útil.
Vist que les obligacions derivades de la inversió es reconeixeran en l’exercici 2014 fins a la data
límit de la justificació, si bé podran tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial,
en exercicis anteriors al de la justificació;.
Vist que el termini màxim, de caràcter improrrogable, per a l’adjudicació és el 15 de desembre de
2014. El termini màxim improrrogable per a l’execució i justificació és el 30 de novembre de
2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar el projecte d’inversions per a la finalització de l’obra d’instal·lació de telecontrol a Sant
Pau de Segúries, amb un pressupost de 23.126,94 €, IVA inclòs.
2. Sol·licitar la inclusió a la convocatòria única del Pla d’Inversions Sostenibles de la Diputació de
Girona amb l’atorgament d’una subvenció de 20.176,00 € (87,24% de l’actuació) per al
finançament parcial de les despeses previstes.
3. Acceptar expressament les bases reguladores de la convocatòria i prendre el compromís, en el
cas de resultar beneficiaris de l’ajut sol·licitat, de dur a terme les actuacions proposades i adoptar
el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, així com la seva justificació ens els
terminis establerts.
4. Declarar que aquest Ajuntament no ha demanat ni rebut altres subvencions ni ajuts per al
finançament de les actuacions esmentades.
5. Manifestar que no s’està incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
6. Manifestar que aquest Ajuntament està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat i de les obligacions
amb la Seguretat Social.
7. Facultar, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, l’alcalde o regidor/a a qui delegui per
dur a terme les actuacions que siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquests acords.
8. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri.
5. Aprovació de la consulta ciutadana sobre la substitució dels arbres de la Plaça de la
Generalitat
La Junta en queda assabentada
6. Donar compte de la contractació de personal temporal per l’estiu de 2014
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Per Decret d’Alcaldia de data d’avui s’ha contractat el personal temporal de l’estiu de 2014, del 15
de maig al 30 de setembre, per atendre el servei de jardineria municipal. És el mateix treballador
que ens ve prestant el servei des de fa anys.
7. Contractació del servei del Casal d’Estiu de 2014
Vista la proposta de prestació del servei del Casal d’Estiu que manté el preu de l’any passat.
La Junta de Govern per unanimitat acorda acceptar el pressupost presentat pel responsable del
Casal d’Estiu que consta a l’expedient, per import de 6.100 EUROS, IVA no inclòs.
8. Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
-

Petició de suport i ajut del Casal Camprodoní: s’estudiarà el suport econòmic del cinema
de Camprodon. Pot ser a nivell de la Mancomunitat.
Curs de tast de vins organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament durant quatre dies
del mes de juny: dies 4-11-18 i 25 al Casal d’Avis.
Divendres 23 de maig celebrem Santa Rita amb una sortida al Santuari de Montgrony:
caminada i dinar popular de regidors i personal de l’Ajuntament.
Tenim sobre la taula una proposta per a la instal·lació d’una minideixalleria per recollida
de trastos que suposa una inversió del voltant de 3.000 € i una despesa de manteniment
anual de 90 €. També es pot annexar un contenidor de recollida d’olis domèstics usats
que és un servei totalment gratuït.

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

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

