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ACTA NÚM. 10/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 de juny
Inici: 20:30
Acabament: 22:00
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. M. Carme Simon i Orriols

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/2014/20 i 21. Domiciliades
2.2. Relació de factures F/2014/22. Pagades per Caixa corporació
2.3. Relació de factures F/2014/25. Pendents
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 156/14. JSG
3.2. Exp. LLO 01-13/2013. CR
3.3. Exp. LLO 13-37/2013. JAR
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud exempció IBI. GBJ
4.2. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües: baixa servei Avda.
de la Vall, 24-30, 2n. 7a. NPS
4.3. Autorització de la devolució de l’aval per aprofitament del domini públic a VODAFONE
5. Subvencions:
5.1. Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Diputació: Noves Tecnologies 2014
5.2 Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Diputació: FCEC 2014
6. Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació temporal d’un/a educador/a de la
Llar d’Infants pel curs 2014-2015
7. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: REPTE DEL TER BiciTrailTer
8. 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. 9 de la sessió del dia 29 de maig de 2014 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/20 i 21: domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/20 i 21 de factures i justificants, aprovades per Decret
d’Alcaldia, per imports de 582,01 € i 304,14 € 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/2014/25: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/25 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 28.890,48 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
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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/2014/23: pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2014/23 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 67,54 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 156/14. JSG
Atesa la sol·licitud de l’interessat Joan Solà i Galceran de data 28-05-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la SUBSTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA DEL
BANY a la Pl.de Sant Pau.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3a.
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 de les obres és de 1.380,00euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Construccions J. Geli, SL de Sant Pau de Segúries.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la SUBSTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA DE LA CAMBRA HIGIÈNICA de
l’habitatge.
-

Abans d’iniciar les obres el contractista haurà d’aportar el Registre d’empreses acreditades
(REA) o l’alta com a autònom.
- 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.
Es dipositarà una fiança de 150,00euros en concepte de gestió de residus, que es retornarà
quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les obres.
- 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:
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 55,20 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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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

55,20 €
20,00 €
150,00 €
225,20 €

4. Requerir el dipòsit d’una fiança en concepte de gestió de residus per import de 150 €.
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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. LLO 2013/1-13. CR
Atesa la sol·licitud de l’interessat Càmping els Roures de data 30-05-2014, de renúncia a la
sol·licitud de llicència a l’expedient de referència;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Acceptar la renúncia a la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp. LLO 2013/13-37. JAR
Atesa la sol·licitud de l’interessat Jordi Aguilera Ruiz de data 20-05-2014, per obtenir pròrroga de
la llicència d’obres menors atorgada a l’expedient de referència;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita pròrroga de la llicència d’obres menors per a REPÀS DE TEULADA I REFORMA DE
BANY I CUINA atorgada per la Junta de Govern Local en data 20 de novembre de 2013.
La llicència pot ser prorrogada per un termini igual a la meitat del termini màxim establert per
l’art. 189 del Test Refós de la Llei d’Urbanisme, de un any per iniciar i de 3 anys per acabar. Per
aquesta raó, la pròrroga es pot atorgar en sis mesos per iniciar i 18 mesos per finalitzar.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la pròrroga de la llicència
d’obres menors per a TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA TEULADA, CANVI DE RAJOLES DEL
BANY I MOBLES DE CUINA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS per a l’edifici situat a l’Avinguda de
la Vall, núm. 18 de SANT PAU DE SEGÚRIES per un termini de 6 mesos per iniciar i 18 mesos per
l’acabament de les obres.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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1. Atorgar a l'interessat la pròrroga de 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, de sis mesos per iniciar i 18 mesos per executar-les.
2. Aprovar la liquidació, per import de 56,02 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17, article 6.5:
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. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud exempció IBI. GBJ
Vista la sol·licitud de Germans Barceló Juanola CB d’exempció de l’IBI de diferents parcel·les del
cadastre de rústega;
Atès que al·lega els articles 62.1.f) i 62.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar l’exempció sol·licitada, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4.2. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües: baixa servei
Avda. de la Vall, 24-30, 2on 7a. NPS
Atès que Nazaret Padrós Suàrez amb domicili a Avda. de la Vall 24-30 de Sant Pau de Segúries,
sol·licita el canvi de titular del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, al pis 2n., 7a.;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
4.3. Autorització de la devolució de l’aval per aprofitament del domini públic a
VODAFONE

Vist l’escrit presentat per VODAFONE ESPAÑA SAU de sol·licitud de devolució de les
garanties aportades per a la suspensió de l’execució de la liquidació de la taxa
d’ocupació del domini públic de l’any 2011;
Atès que l’expedient ha esdevingut ferm i consentit;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:

5

1. Autoritzar la devolució del aval dipositat per VODAFONE ESPAÑA SAU amb números
de registre d’avals:
Exercici 2011- Núm. 1500/953.361; SANTANDER
2. Notificar-ho a VODAFONE ESPAÑA SAU per a la seva deguda constància.
5. Subvencions:
5.1. Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Diputació: Noves Tecnologies
2014
La Junta en queda assabentada que la Diputació de Girona ens atorga una subvenció de 856,59
euros per l’accés a noves tecnologies de l’Ajuntament.
5.2. Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Diputació: FCEC 2014
La Junta en queda assabentada que la Diputació de Girona, del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2014, ens atorga una subvenció de 21.675,00 euros per a l’actuació: Obres de reparació
del ferm de la Pl. de l’Era i millores en la façana posterior de l’Ajuntament i 3.825 € per despeses
culturals.
6. Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació temporal d’un/a
educador/a de la Llar d’Infants pel curs 2014-2015
Vist que les sol·licituds de matrícules a la Llar d’infants municipal pel curs 2014-2015 fan
necessari la contractació d’un reforç pel proper curs 2014-2015:
-

Educadora de llar d’infants
Concurs-oposició
Grup C2
Contracte laboral per necessitats del Servei
Retribucions segons dotació del pressupost per plaça similar de plantilla

Vista la necessitat de convocar, amb la màxima urgència, el procés selectiu corresponent;
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referida i de
conformitat amb l’ article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per la contractació d’una plaça
d’educadora de llar d’infants en els termes en que figuren en l’ expedient.
2. Convocar les proves selectives per la provisió de la plaça a dalt referida.
3. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes de l’ Ajuntament i en la Web
municipal.
La resta de notificacions es farà per correu electrònic dels candidats i a la Web municipal (ETauler).
4. Obrir un termini de 20 dies naturals per a la presentació d’instàncies i establir el dia 10 de
juliol per a al celebració de les proves selectives a les 10:00.
7. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: REPTE DEL TER BiciTrailTer
Atès que el CoEsport Consultoria Esportiva sol·licita autorització de pas per a la segona edició del
REPTE DEL TER BiciTrailTer, en forma de prova de BTT de caràcter cicloturista pel proper 5 de
juliol de 2014;
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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 CoEsport Consultoria Esportiva amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
8. Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
- Tenim una oferta del Banc Sabadell de prestació de serveis sense comissions
- Ja tenim a punt d’instal·lar la minideixalleria amb dipòsit d’olis i contenidor adjunt
- Hi ha un teulat a la Ral que s’ha de treure
- L’Autorització del cobert per fustes a la Ral té una especial protecció perquè està en zona
de Xarxa Natura.
- El vigilant de carreteres ens ha fet advertiment d’uns rètols que incompleixen normativa i
s’han de treure i reubicar.
El Sr. Navarro exposa la necessitat de netejar el camí de la Ral
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

