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ACTA NÚM. 10/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 10 d’octubre de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local al marge consignats

Regidors:
M. Carme Simon i Orriols
Dolors Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler
Excusa: cap

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.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 18/13. Factures de Caixa
2.2. Aprovació relació de factures 19/13. Factures pendents de pagar
2.3. Aprovació relació de factures 20/13. Factures domiciliades pagades
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Exp. LLO 31/13 RSB
3.2. Exp. LLO 32/13 MAC
3.3. Exp. LLO 33/12 Estabanell i Pahisa
3.4. Exp. Llicència d’Activitats. EST. Bar la Serradora
Aprovació de l’actualització de triennis al treballador Sr. Josep Casals
Imposició de multa coercitiva per incompliment de requeriment de legalització
al Sr. Angel Comamala Vilanova
Aprovació desistiment petició a Telefònica per retirada de post
Ocupació de via pública: sol·licitud local per celebrar reunió Comunitat
propietaris Pompeu Fabra, 41
Contractació de la centraleta telefònica per l’Ajuntament
Col·laboració amb la Parròquia de Sant Pau de Segúries
Mocions pel Ple

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. 9 de la sessió del dia 25 de setembre de 2013.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures 18/2013
Examinada la relació núm. 18/2013 de factures de Caixa de la corporació per import
de 84,97 €, S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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.
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2.2. Relació de factures i justificants 19/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 19/2013 de factures i justificants per import de 19.903 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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 20/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 20/2013 de factures i justificants per import de 650,15 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. LLO 31/13 RSB
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Sala Basaganya, NRE 598, de 20-92013, en el propi nom i representació;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 2-10-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions:
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud d’obres per
pintar la façana amb color 608, terra escudella clar, els paraments de façana, i 610,
ocre de sac, la barbacana, i els derivats d’aquests colors barrejats amb blanc per
obtenir més lluminositat.
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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. 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:
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 60,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:

60,00 €
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- Taxa llicència:
20,00 €
TOTAL:
80,00€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
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. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 32/13 MAC
Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Maria Aulinas Castells, NRE 620, de 2-102013, per obtenir llicència d’obres menors;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència
d’obres menors per a la SUBSTITUCIÓ DE RAJOLES INTERIORS EN GALERIA de l’edifici
situat al PASSEIG COSTABONA, NÚM.4 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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. 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:
1. ATORGAR a la interessada 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 100,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:

100,00 €
20,00 €
120,00 €
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a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
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. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp. LLO 33/12 Estabanell i Pahisa
Atesa la sol·licitud de la interessada Estabanell i Pahisa, NRE 565, de 26-08-2013, per
obtenir llicència d’obres menors;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa FAVORABLEMENT, a l’atorgament de la
llicència d’obres menors per a la SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM SOTERRAT DEL CONDUCTE
DEL SOBREEIXIDOR DEL CANAL, i s’hauran de tenir en compte les següents
condicions:
- Es restablirà el terreny en les condicions originàries.
- Es realitzarà un reportatge fotogràfic del patrimoni que es substitueix i és lliurarà un
CD amb les imatges a l’Ajuntament un cop finalitzades les obres.
1.
2.

3.

El pressupost d’execució material de les obres és de 25.635,50 euros.
Es complirà el 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. D’acord aquest l’import de la fiança dels costos
previstos de gestió de residus és de 150,00€ (Cent cinquanta euros). La
persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’Ajuntament
corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus al finalitzar les
obres.
El termini per començar l’execució de les obres és de sis mesos i el termini per
acabar-les és d’un any.

“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a la interessada 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 64,09 €, 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 1.025,42 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Requerir el dipòsit d’una fiança en concepte de gestió de residus per import de 150
€.
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RESUM de deures econòmics:
1.025,42 €
- ICIO:
64,09 €
- Taxa llicència:
150,00 €
- Fiança
1.239,51 €
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Exp. Llicència d’Activitats. EST. Bar la Serradora
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Ester Sau Teixidor, NRE 629, de 10-10-2013,
en el propi nom i representació per a l’obertura d’un bar al carrer a l’Avda. de la vall,
12, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que a la sol·licitud adjunt declaració responsable i certificat d’un tècnic qualificat
sobre l’acompliment dels requisits necessaris en matèria de Medi Ambient, prevenció
d’incendis i protecció de la salut;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, LPACA als seus article 51 i següents;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats que la interessada Sra. Ester Sau Teixidor ha comunicat
l’obertura del Bar la Serradora a l’Avda. de la Vall, 12 de Sant pau de Segúries, a
partir del dia 21 d’octubre de 2013, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, a reserva del control que han de realitzar periòdicament els serveis tècnics
municipals.
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 11: Tramitació del procediment
corresponent

a

llicència

d’obertura

d'establiments

industrials,

mercantils,

comercials

o
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professionals d’activitats innòcues o sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i
oficines d’assegurances.

RESUM de deures econòmics:
100,00 €
- Taxa llicència:
100,00€
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Aprovació de l’actualització de triennis al treballador Sr. Josep Casals
Vist que aquesta Junta ha reconegut l’antiguitat al personal de la corporació pel que fa
els triennis que presten serveis a la corporació;
Vist que el treballador Sr. Josep Casals actualment ja percep antiguitat i no hauria de
quedar afectat pel reconeixement que s’ha fet a al resta de treballadors;
Vist que el treballador manifesta que l’antiguitat li va quedar congelada l’any 1996 i
des d’aleshores no percep cap quantitat afegida;
Vist que cal reconèixer l’antiguitat des de l’any 1996;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Reconèixer el dret del treballador Sr. Josep Casals al cobrament dels triennis
corresponents a la seva categoria i a la diferència entre l’antiguitat que venia
cobrant i la que li correspon per Llei.
2. Notificar aquest acord al treballador i a intervenció i Tresoreria a l’efecte
corresponent.
5. Imposició de multa coercitiva per incompliment de requeriment de
legalització al Sr. Angel Comamala Vilanova
Per Denúncia de la Guàrdia Civil, NRE 376 de 15-05-2013, es va requerir al Sr. Angel
Comamala Vilanova.
Segons acord de la Junta de Govern de 5-6-2013, notificat el 9-8-2013, es va requerir
l’interessat la legalització de l’activitat sense que desprès de 2 mesos hagi presentat
cap justificació a l’Ajuntament.
Atès que en l’informe de Secretaria es conclou en la procedència d’incoar expedient
d’imposició de multes coercitives.
Examinat l'expedient, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment del
requeriment.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra el Sr. Angel Comamala Vilanova.
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3. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi que
pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
6. Aprovació desistiment petició a Telefònica per retirada de suports de fusta
de línies de telèfon (postes)
Vist que l’any 2008 l’Ajuntament va sol·licitar a Telefònica la retirada de dos postes de
fusta situats a banda i banda de la carretera amb motiu de la construcció de la rampa
d’accés des del carrer Francesc Mestre Sanz;
Vist que al dia d’avui s’ha executat la rampa sense que els postes de telèfons s’hagin
vist afectats:
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Desistir de la petició de retirada dels dos postes a Telefònica
2. Notificar-ho a l’empresa per a la seva deguda constància.
7. Ocupació de via pública: sol·licitud local per celebrar reunió Comunitat
propietaris Pompeu Fabra, 41
Vista la sol·licitud d’un local per celebrar reunió Comunitat propietaris Pompeu Fabra,
41;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús d’un local municipal a l’interessat.
2. Aprovar la liquidació segons l’ordenança fiscal 20, epígraf 3.2 : 15 €/dia per ús de la
Sala de Psicomotricitat.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
8. Contractació de centraleta telefònica per l’Ajuntament
Vist que cal renovar el servei de centraleta telefònica per finalització del termini del
contracte de rènting vigent fins aquesta mes d’octubre de 2013;
Vistes les propostes presentades per dos operadors de Movistar (Sr. Anscari i Sr.
Arjona) i per una operadora independent (LOOPS) acreditada per LOCALRET;
Vist que un cop estudiades les diferents propostes sobre la base de les necessitats de
l’Ajuntament:
Es plantegen les necessitats següents:
1) Poder millorar tècnicament cap a una estructura més actual y flexible per poder
aprofitar totes les millores tècniques existents
2) Reduir els costos al màxim possible
3) Incloure el manteniment
4) Millorar la imatge (missatge de benvinguda, control de franges horàries, festius)
Vist que la proposta de LOOPS permet un estalvi considerable i una millora tècnica
molt important per usar una tecnologia IP que Movistar no ofereix:
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa LOOPS amb CIF: B-65931610 el contracte menor de rènting
d’una centraleta i tots els equipaments necessaris per la posta en marxa del servei per
un import de 40 euros i 8,4 euros d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent, i com que la prestació és periòdica, incorporar les
factures i tramitació del pagament de les quotes del rènting.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
9. Col·laboració amb la Parròquia de Sant Pau de Segúries
Haguda compte de la permanent col·laboració de la Parròquia en la facilitació de les
activitats que organitza l’Ajuntament a les seves instal·lacions sense que mai se li hagi
retribuït per les despeses d’enllumenat, calefacció i temps de dedicació del rector Mn.
Lluís.

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Fer una aportació extraordinària pel sosteniment de la Parròquia per import de 600
€
2. Manifestar l’agraïment del consistori municipal per la bona predisposició que sempre
ha manifestat el rector vers aquest Ajuntament i encoratjar-lo a continuar en aquesta
actitud que beneficia tota la població de Sant Pau de Segúries.

3. Fer-li arribar una carta formal d’agraïment per tal de fer palesa la bona sintonia entre
ambdues institucions
10. Mocions pel Ple
Es tracta la moció presentada per l’Ajuntament de Llanars sobre la creació de l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:00 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

