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ACTA NÚM. 9/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21 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
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/2015/19. Pendents
2.2. Relació de factures F/2015/20. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2015/21. Pagades
2.4. Relació de factures F/2015/21. Pendents
2.5. Aprovació pagament de la liquidació de la MVC en concepte de la Salinera de 2014
2.6. Aprovació pagament de la part proporcional del consum elèctric del Telecontrol
2.7. Aprovació pagament de la taxa de XALOC-Secretaria intervenció.
3. Llicències urbanístiques:
3.1. Arxiu de l’expedient de BANKIA. Exp. 40/13 -2013
3.2. Llicència d’obres Exp. 83/2015. JPA
3.3. Acompliment condicions llicència activitats Càmping dels Roures
3.4. Donar-nos per assabentats a l’activitat de neteja de vehicles en sec a l’Avda. de la Vall, 12
3.5. LLO 129/2015. JCV. Ampliació cobert agrícola
4. Contractació:
4.1. Contracte menor lluminària carrer del Faig. Exp. 118/15
4.2. Contracte menor inspeccions periòdiques de baixa tensió Exp. 46/15
4.3. Contracte menor redacció de projectes i direcció tècnica enllumenat públic i edificis municipals.
Exp. 46/15
4.4. Contracte menor obres imprevistes. Exp. 145/2015
5. Tributs:
5.1. Baixa de l’impost de vehicles
5.2. Baixa contracte de subministrament d’aigua
6. Servei de subministrament d’aigua:
6.1. Aprovació baixa comptador d’aigua. Exp. 50/2015. YCN
6.2. Alta de comptador. Exp. 50/2015. ABB
7. Autorització ús de sala municipal
8. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
8.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: TRANSPYR
8.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: MOTOR ANTIC GARROTXA
9. Donar compte de la tramesa d’informe sobre la Llar d’Infants al Departament d’Ensenyament
10. Sol·licitud d’ajut de la Unió Esportiva Camprodon per al 12è. Torneig UE Camprodon de Futbol Base.
11. Atorgament de subvenció per a la reconstrucció de l’Església Vella de Sant Pau de Segúries
12. Varis

El president declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidor Sr. Navarro,
successivament els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

i es tracten

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 8 de la sessió del dia 30 d’abril de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
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2.1. Relació de factures i justificants F/2015/19: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/19 de factures i justificants per import de 414,08 €, 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 F/2015/20. Pendents de pagar
Examinada la relació núm. F/2015/20 de factures i justificants per import de 18.065,48 €,
s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent.
2.3. Relació de factures F/2015/21. Pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2015/21 de factures i justificants per import de 72,16 €, s’APROVA i
s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.4. Relació de factures i justificants F/2015/22: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/22 de factures i justificants per import d¡11.229,73 €, s’APROVA
i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.5. Aprovació pagament de la liquidació de la MVC en concepte de la Salinera de 2014
L’alcalde explica que investigarà el motiu d’aquesta factura perquè no està conforme amb el fet
que s’hagi prestat el servei.
2.6. Aprovació pagament de la part proporcional del consum elèctric del Telecontrol
Vista la factura de la despesa d’enllumenat del Telecontrol de la Ral corresponent al períodes de
març de 2014 a març de 2015 per import de 250,00 €;
Vist que aquest import es correspon amb les dades del comptador del Telecontrol;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament al Sr. Jaume Vila Rigat de la quantitat de 250,00 € en concepte de despesa
de l’enllumenat del Telecontrol de la Ral.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
2.7. Aprovació pagament de la taxa de XALOC-Secretaria intervenció.
Vista la liquidació de la taxa emesa per XALOC per la prestació del servei d’assistència en Secretaria
intervenció de data 30 d’abril de 2015 per import de 749,67 €;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament al XALOC de la quantitat de 749,67 € en concepte de taxa de prestació de
servei de secretaria i intervenció.
2. Notificar-ho a XALOC per a la seva deguda constància per via telemàtica.
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Arxiu de l’expedient de BANKIA. Exp. 40/13 -2013.
Vist que s’ha complert el requeriment a l’entitat BANKIA per a la neteja i adequació del solar de
l’Avda. Mariner, 2 de la població;
Vist l’informe favorable a l’arxiu de l’expedient emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Arxivar l’expedient sense més tràmit.
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2. Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, per
a la seva deguda constància.
3.2. Llicència d’obres Exp. 83/2015. JPA
Atesa la sol·licitud de 21-05-2015, de l’interessat Sr. Joaquim Pujals Àries en el propi nom i
representació, per obtenir el retorn la garantia de residus de l’expedient de llicència d’obres
83/2015;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la devolució a l’interessat de la garantia de residus dipositada per import de 150 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Acompliment condicions llicència activitats Càmping dels Roures
Vist que en data 30-03-2015 es va atorgar la llicència Ambiental al Càmping Caravaning “els
Roures” condicionada 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.

Vist que l’interessat ha presentat en data 20-05-2015, NRE 372, tota la documentació sol·licitada,
i també un projecte refós de tota la documentació tècnica que va servir per atorgar la llicència;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar conformitat a la documentació presentada per l’interessat.
2. Tenir per acomplertes totes les condicions de llicència d’activitats imposades al Càmping
Caravaning “els Roures”.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Donar-nos per assabentats a l’activitat de neteja de vehicles en sec a l’Avda. de la
Vall, 12.
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Josep Nogué Serrat de 17-07-2015, NRE 199/2014, i de
comunicació prèvia d’activitat de neteja de vehicles en sec a l’Avda. de la Vall, 12 del municipi
de Sant Pau de Segúries;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents;
Atès que l’Activitat es troba inclosa a l’ANNEX III del règim de Comunicació;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de l’exercici de l’activitat de neteja de vehicles en sec a l’Avda. de la
Vall, 12, i que l’interessat Josep Nogué Serrat han comunicat l’activitat, salvaguardant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del control que han de realitzar periòdicament els
serveis tècnics municipals.
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Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial
a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de
les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no
ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al
règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini públic,
el servei públic o els béns col·lectius.

2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18, epígraf 21: Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim
de comunicació ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
ES18 2100 8200 82 2300027565
3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància: expedient
d’Activitats 199/2014.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar per mitjà
d’ENOTUM, al correu electrònic pepnogue@yahoo.es i a l’adreça de l’Avda del Mariner 2, 17864
Sant Pau de Segúries.
3.5. LLO 129/2015. JCV. Ampliació cobert agrícola.
Atesa la sol·licitud de 30-04-2015, de l’interessat Sr. Josep Cels Vila, en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Informe
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ:
El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent
al Document bàsic de seguretat estructural (DB SE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de
març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre i per l’Ordre VIV/984/2009, de 15
d’abril.
El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent
al Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17
de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per l’Ordre VIV/984/2009, de 15
d’abril i pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer.
El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer,
pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març,
en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat, corresponent al
Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA).
El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), corresponent
al Document bàsic de salubritat (DB HS), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i
modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre i per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril,
en allò que li és d’aplicació.
El projecte té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el que
estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
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de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. La generació de residus prevista és de 8T, per la qual cosa la fiança a dipositar és la
mínima de 150,00 €.
PLANEJAMENT
Pla d’ordenació urbanística municipal:
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable, clau 12a, sòl agrícola
d’interès. L’ampliació per magatzem d’eines és pròpia d’una activitat agrícola. L’edificació no suposa
la implantació d’una nova edificació, sinó de l’ampliació d’una preexistent, i són utilitzats per
l’activitat agrícola de la finca.
L’edificació objecte d’ampliació està assenyalada com a masia i casa rural, element M-16,
en el plànol N-5.1, de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic en SNU, del POUM, i no com a patrimoni
arquitectònic. Per tant, aquesta edificació no està identificada com a element del patrimoni
arquitectònic, art. 189 del POUM, i no són d’aplicació les normes del capítol 3, del títol IV, de les
normes del POUM.
El projecte és conforme a les disposicions comuns a totes les categories de SNU, secció 5.2
del POUM.
Les obres previstes, suposen l’ampliació d’una edificació preexistent, destinada a usos, en general,
rústics, i que no supera els llindars que estableix el planejament urbanístic, ni els assenyalats en
l’article 59.1.c, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, per la qual cosa, per la qual cosa, conforme el mateix article aquesta
actuació no està subjecta a l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme.
SERVEIS BÀSICS: L’edificació està situada en sòl no urbanitzable, i disposa dels serveis d’aigua
potable i electricitat.
FIANCES I GARANTIES: Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 150,00 euros, que es retornarà
quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada, segons l’estudi que
incorporar el projecte.
Conclusions:
1. Vista la documentació aportada, i segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament
de llicència d’obres de AMPLIACIÓ DE COBERT AGRICOLA, situat en l’edificació coneguda com
a Can Cels, Polígon 10 Parcel·la 50, d’aquest municipi, amb la següent relació de superfícies:
Planta
Sup. Construïda
Ús
Baixa
33,00m²
Cobert agrícola
2. Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar a l’Ajuntament la següent documentació:
o Assumeix de la direcció d’execució, signat
o Designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, signat.
3. Es verificarà en el replanteig de l’obra que els extrems de l’edificació es situen com a mínim a
10m dels llindars de la propietat i dels camins.
4. Es donarà compliment a l’article 150 del POUM, sobre condicions de la volumetria i acabats:
a. Volumetria: Hauran de tenir una volumetria simple, preferentment a base de cossos
rectangulars, amb l’eix longitudinal perpendicular al màxim pendent del terreny natural
per tal de facilitar la seva integració.
b. Tancaments: Totes les façanes, incloses les provisionals, tindran un tractament adequat
i digne i de qualitat suficient, amb materials adequats per quedar vistos o revestides i
pintades. Seran dels colors definits en la paleta que s’adjunta a l’annex 1 d’aquesta
normativa. Totes les construccions que s’edifiquin, siguin principals o complementàries,
s’executaran amb la mateixa qualitat d’acabats.
c. Coberta: Les edificacions tindran coberta plana, o inclinada amb una o dues aigües.
Tindran un pendent màxim del 30% en tots el punts de la coberta. Els materials seran de
colors terrosos que facilitin la integració amb l’entorn. Es permet la teula, el fibrociment i
la xapa que no tingui colors llampants ni reflectants.
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5.
6.

7.
8.
9.

Espais lliures: En les edificacions agràries o industrials es projectarà i plantarà al llarg de les
edificacions arbres autòctons, amb l’objecte de minimitzar l’impacte visual de la construcció.
Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 150,00 euros,
que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada.
El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
El pressupost d’execució material de les obres és de 2.382,64 euros.
Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització d’aquestes i s’aportarà la
documentació següent:
a. Certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel col·legis professional
corresponent.
b. Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
c. Fotografies de l’edifici acabat (interior i exterior)
d. Certificat emès pel gestor de residus.

“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar als interessats la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 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 95,31 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
95,31 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
150,00 €
TOTAL:
265,31 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. Fer-los saber que les fiances dipositades es retornaran quan es justifiqui la disposició dels residus
en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal del bon estat de la urbanització afectada.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor lluminària carrer del Faig. Exp. 118/15
Vist que es va produir un sinistre que va malmetre una lluminària del carrer Faig de la població;
Vist el pressupost per a la substitució per import de 1.779,28 €, IVA inclòs;
Vist que l’asseguradora de l’empresa Construccions DANI SL ha cobert la despesa total;

7

Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a l’aplicació de
despeses corrents de manteniment general 1.2015.165.21301;
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 per import de 1.776,28 € l’IVA inclòs per l’execució de la instal·lació dalt
referenciades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Encarregar l’execució dels treballs a l’empresa Comercial Pirene SL.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.2. Contracte menor inspeccions periòdiques de baixa tensió, Exp. 46/15
Atès que s’han d’executar les inspeccions periòdiques de baixa tensió de l’enllumenat públic i edificis
municipals;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Degut a les inspeccions periòdiques pendents a realitzar als enllumenats públics i als edificis
municipals següents:

nº Instal·lació
17/101244/GI
17/10227/GI

Emplaçament

Estat

Descripció

C/ TER S/N

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

C/ CANIGO, CL FLREIXA CL POM.FABRA

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/101749/GI

POL IND EL MARINER

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/101748/GI

C/ POMPEU FABRA / PLA DEL SERRAT

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/101243/GI

C-251

CADUCAT

ENLLUMENAT PÚBLIC

C/ AVET, FAIG , SLARCA I BARQUERA

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103873/GI

17/70659/GI

C/ DEL ROURE

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/703878/GI

NUCLI LA RAL

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103875/GI

C/ GUARIA

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103874/GI

SOLANA DEL TELL

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103876/GI

AV DEL MARINER

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103877/GI

PLA DEL SERRAT

CADUCA 2015

ENLLUMENAT PÚBLIC

17/103872/GI

C/ MESTRE FRANCESC SANZ

CADUCA 2015

SALA POLIVALENT

17/103871/GI

PLAÇA DE L'ERA

CADUCA 2015

PAVELLÓ

Conclusions
Segons l’exposat, es proposa contractar a la empresa ECA per a la realització de les inspeccions
periòdiques reglamentàries i emissió de l’acta corresponent, conforme el REBT 2002 i el pressupost
REF ES1996017 de 30 de gener de 2015, per un import de 1.538,50 euros, més IVA corresponent,
que és un total de contracte de 1.861,59 euros.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
1.2015.165.21301;

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

8
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 1.861,59 euros, IVA inclòs per l’execució del
treballs dalt consignades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada
s’incorporarà a l’expedient.
2. Contractar la realització
legal@es.burauveritas.com.

de

les

obres

a

l’empresa

ECA,

amb

adreça

electrònica

3. Comunicar aquest acord a l’interessat per via telemàtica i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
4.3. Contracte menor redacció de projectes i direcció tècnica enllumenat públic i edificis
municipals. Exp. 46/15
Atès que s’han d’executar les obres de redacció de projectes i direcció tècnica enllumenat públic i
edificis municipals;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Es sol·licita pressupost a tècnic facultatiu per tal de realitzar els treballs que es detallen
seguidament:
Confecció projectes d'actualització i treballs de direcció tècnica dels enllumenats públics i
dependències municipal segons document adjuntat.
Confecció memòria tècnica d'acord amb la instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial dels enllumenats del C/ Ter i C/ Pompeu
Fabra/Pla del Serrat.
Confecció, tramitació i presentació documentació expedients davant l'Entitat d'Inspecció
i Control per a les Inspeccions Periòdiques Reglamentàries de Baixa tensió.
S’ha sol·licitat pressupost a Josep Castanyer Danés, enginyer, per els treballs relacionats, i aquests
s’ajusten als treballs sol·licitats i el pressupost és de 1.885,00 euros, més IVA, que es considera
que està ajusta a les condicions econòmiques habituals de mercat, no observant, minusvàlues i
plusvàlues en els preus. Per altra banda, es té en compte en l’avaluació d’aquest contracte de
prestació de servis que aquest professional té els coneixements tècnics i experiència en la
legalització de l’enllumenat públic del municipi, conforme art. 77 de la LCSAP.
Conclusions
Segons l’exposat, es proposa contractar JOSEP CASTANYER DANES per a la realització dels treballs
de CONFECCIÓ DE PROJECTES D’ACTUACLITZACIÓ I TREBALLS DE DIRECCIÓ TÈCNICA DELS
ENLLUMENATS PÚBLICS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SANT PAU DE SEGÚRIES, detallades en
el pressupost amb data de 30 d’abril de 2015, per un import total de contracte 2.280,85 euros, IVA
inclòs.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
1.2015.165.21301;
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 2.280,85 €, IVA inclòs per l’execució de les
obres dalt consignades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada
s’incorporarà a l’expedient.
2. Contractar la realització del servei al tècnic Sr. Joan Castañer Danès amb adreça electrònica
jcastaner@cetig.cat.
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3. Comunicar aquest acord a l’interessat per via telemàtica i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
4.4. Contracte menor obres imprevistes. Exp. 145/2015
Atès que s’han d’executar les obres de imprevistes que van sorgir amb ocasió de les actuacions al
carrer Fonoses i al Carrer Mestres Sanz;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
S’observa que la vorera té un paviment de poc gruix i la instal·lació elèctrica de baixa tensió, està
fixada a aquesta, i està fixada la vorera solidàriament amb la calçada, on s’ha de realitzar la rasa
per a la nova instal·lació d’enllumenat.
És necessari per tal d’executar correctament les obres de reparació de l’enllumenat públic substituir
una de les voreres i realitzar un prisma soterrat per a la xarxa elèctrica de baixa tensió.
Aquestes obres no constaven en el contracte inicial d’obra civil per a la instal·lació d’enllumenat del
carrer Fenoses, i es consideren necessàries per a un perfeccionament de l’obra prevista, i es
considera convenient confiar-les en al contractista principal, ja que d’altra manera seria un greuge
econòmic i tècnic per al correcte execució de les obres.
Es sol·licita pressupost a Construccions Geli SL, que aporta pressupost núm. 2. Els preus de la
present obra es consideren ajustats a les condicions del mercat i s’ajusten als treballs sol·licitats.
Conclusions
Segons l’exposat, es proposa la contractació de OBRA DE REPARACIÓ DE VORERA I OBRA CIVIL
PER A INSTAL·LACIÓ SOTERRADA DE BAIXA TENSIÓ, a l’empresa CONSTRUCCIONS GELI SL, per
un import de 12.832,66 euros, IVA inclòs.
“...”
Vista la factura de treballs imprevistos realitzats al carrer Mestre Sanz per import de 1.690,49 €
IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
1.2015.171.21000;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els pressupostos dalt esmentats per import de 12.832,66 euros, IVA inclòs i 1.690,49
euros Iva inclòs respectivament per l’execució de les obres dalt consignades. La factura dels treballs
realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Contractar la realització de les obres s l’empresa Construccions Geli SL amb adreça electrònica
cjgeli@infoservei.es.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat per via telemàtica i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
5. Tributs
5.1. Baixa de l’impost de vehicles
Vista la sol·licitud de la Sra. Dolors Millastre Colom de baixa definitiva de l’impost de vehicles del
Peugeot 106, GI5483BC;
Vist que aporta el certificat de destrucció del vehicle;
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa definitiva del vehicle al padró d’IVTM.
2. Comunicar aquest acord al Consorci de Recaptació i a la interessada per a la seva constància.
5.2. Baixa contracte de subministrament d’aigua
Vista la sol·licitud de baca del padró de la taxa d’aigua presentada per la Sra. Nazareth Padrós
Suàrez del domicili de l’Avda. De la Vall, 24-30, 2n.-7a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
retirada del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 20 euros,
d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
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 al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
4. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
6. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per càrrecs electes 2015
Es fa saber que hem demanat a la Generalitat de Catalunya, DGRI, la subvenció de càrrecs electes
pel 2015.
7. Autorització ús de sala municipal
Vista la petició de la Comunitat de Propietaris del C. Pompeu Fabra, 41, d’ús de la Sala Municipal
pel matí del 6 de juny a les 10:00;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb activitats
prèviament concertades.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
8. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
8.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: TRANSPYR
Atès que el Club Ciclista TRANSPYR sol·licita autorització de pas per a la cinquena edició d’un
esdeveniment amb fons de promoció turística, en forma de prova de BTT de caràcter cicloturista
pel proper 28 de juny de 2015;
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 al Club ciclista TRANSPYR amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
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8.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: MOTOR ANTIC GARROTXA
Atès que el Club Motor Antic Garrotxa sol·licita autorització de pas de la XI Clàssics dels Volcans en
el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries previst pel dia 30-05-2015;
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 al Club Motor Antic Garrotxa amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
9. Donar compte de la tramesa d’informe sobre la Llar d’Infants al Departament
d’Ensenyament.
Es fa saber que el tècnic municipal ha emès un informe sobre les instal·lacions de la llar d’Infants i
la seva adequació al projecte aprovat per Ensenyament.
Ara queda pendent signar el conveni que preveu l’increment de places de la Llar de 15 a 20.
10. Sol·licitud d’ajut de la Unió Esportiva Camprodon per al 12è. Torneig UE Camprodon
de Futbol Base.
Vist l’escrit de la UE Camprodon de sol·licitud d’ajut de patrocini per al 12è. Torneig UE Camprodon
de Futbol Base. Per import de 150 €;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar l’ajut sol·licitat per import de 150 € amb destí a l’activitat proposada, amb càrrec a la
partida 1.2015.337.48001 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
11. Atorgament de subvenció per a la reconstrucció de l’Església Vella de Sant Pau de
Segúries.
Els assistents acorden per unanimitat atorgar un ajut a la Parròquia de Sant Pau amb destí a la
reconstrucció de l’Església Vella del poble que s’està executant a l’actualitat, per import de 6.000
€.
Demanarem l’acreditació de la inversió amb factures de les obres realitzades per l’import de la
subvenció prèviament al pagament de la subvenció.
També demanarem una subvenció a la Diputació de Girona per l’interès històric i Cultural que
suposa aquesta actuació.
12. 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.
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En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

