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ACTA NÚM. 11/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de juliol
Inici: 20:30
Acabament: 22:00
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. Dolors Cambras i Saqués

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/2014/26. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/27. Pagades per Caixa corporació
2.3. Relació de factures F/2014/28. Domiciliades
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 151/14. CCG
3.2. Exp. LLO 158/14. ABB
4. Acords en matèria tributària:
Escrit de la Generalitat sobre l’impost de despeses sumptuàries de l’Àrea de Caça
5. Subvencions:
5.1. Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Generalitat: Tricentenari
5.2. Donar compte de la denegació de la subvenció de la Generalitat: façana del Pavelló
5.3. Donar compte de la convocatòria de subvenció per les despeses de funcionament de la
Llar d’Infants municipal, curs 2013-2014.
6. Contracte menor pel subministrament elèctric de les instal·lacions del Telecontrol
7. Peticions de millores i reparacions al CEIP els Pinets
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. 10 de la sessió del dia 12 de juny de 2014 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/26: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/26 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 3.845,78 € 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/2014/27: pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2014/27 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 59,35 €, 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.
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2.3. Relació de factures i justificants F/2014/28: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/28 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 670,57 €, 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. CCG
Atesa la sol·licitud de la interessada Cèlia Comellas Guix d’11-06-2014, 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 COL·LOCACIÓ D’UNA TANCA DE FUSTA en el marge
d’una finca.
Aquests terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable, i qualificats com de Zona agrícola
d’interès, clau 12a. Aquests terres on es preveu col·locar al tanca tenen l’afectació de la carretera
C-153A, i disposa de la corresponent autorització per part dels Serveis Territorials de Carreteres,
de Girona.
Es sol·licita tancar el camp, ja que en aquest es realitzen activitats vinculades a la casa de
colònies de la Llar, i millorar la seguretat en relació a camí i carretera dels usuaris de la casa.
Segons l’art. 147, tanques del POUM, s’admet l’ús de tanques per a tancar terrenys amb
construccions per al lleure., sempre i quan no es modifiqui el perfil natural del terreny.
La tanca prevista és del tipus filat, segons apartat 5 de l’art. 147 del POUM, i s’especifica la
necessitat de permetre el pas dels micromamífers, i s’hauran de complir les condicions d’aquest
article.
El pressupost de les obres és de 800,00 euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la COL·LOCACIÓ DE TANCA TIPUS FILAT a la finca que limita amb la carretera
C153A, Pk.82,9 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, i es tindran en compte les següent condició:
- La tanca haurà de ser amb el suport de fusta tractada en pals verticals d'un màxim de 5cm de
diàmetre. Només s’admeten tanques de filat ecològic amb una altura màxima d’1,5 metres. El
filat ecològic és el que disposa d’una malla nuada de forma rectangular, amb distàncies entre
filferros horitzontals variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el
pas de micromamífers (30 cm entre un i altre), i una menor distància en les parts superiors
per permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm entre un i altre). La seva base es podrà fixar
directament a terra, sempre que no impedeixin el pas de la fauna.
- 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 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.
Aquesta informe s’emet sens perjudici de les condicions fixades per l’autorització dels Serveis
Territorials de Carreteres.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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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 55,20 € 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

32,00 €
20,00 €
00,00 €
52,00 €

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 158/14. ABB
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Antoni Basagaña Basagaña de data 28-05-2014, per obtenir
llicència d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a l’execució d’una
piscina en el pati interior de l’edifici situat a la Ral, num.4
Les obres sol·licitades requereixen de projecte subscrit per tècnic competent, segons art. 75 del D
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals
Conclusions
Vista la documentació presentada, es considera deixar en suspens la tramitació fins que es
completi la sol·licitud amb la següent documentació:
1. S’aportaran dues còpies del projecte executiu redactat per tècnic competent, i haurà d’estar
visat pel corresponent col·legi professional, i signat.
2. Assumeix de la direcció de l’obra.
3. Estudi de seguretat i salut, segons Reial Decret 1627/97, disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció.
4. Designació de coordinador de seguretat i salut de l’obra en fase d’execució.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Deixar en suspens la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades de conformitat a
l’informe tècnic dalt transcrit.
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2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Acords en matèria tributària:
Escrit de la Generalitat sobre l’impost de despeses sumptuàries de l’Àrea de Caça
Es fa saber que l’impost de despeses sumptuàries grava l’exercici de l’activitat de caça al
municipi. No tenim ordenança aprovada per la qual cosa no es pot liquidar cap import.
5. Subvencions:
5.1. Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Generalitat: Tricentenari
Ens han atorgat 1.085,25 € pels actes de commemoració del Tricentenari 1714-2014.
La Junta en queda assabentada
5.2. Donar compte de la denegació de la subvenció de la Generalitat: façana del Pavelló
Ens han denegat la subvenció d’esports per a la reparació de la façana del pavelló.
La Junta en queda assabentada
5.3. Donar compte de la convocatòria de subvenció per les despeses de funcionament
de la Llar d’Infants municipal, curs 2013-2014.
La Diputació ens ha comunicat per EACAT que tenim de l’1 de juliol fins el 30 de setembre per
demanar la subvenció per cobrir en part les despeses de la Llar d’Infants pel curs 2013-2014.
La Junta en queda assabentada
6. Contracte menor pel subministrament elèctric de les instal·lacions del Telecontrol
Atès que s’han d’executar les obres de les instal·lacions del sistema de Telecontrol pel Servei de
Subministrament d’Aigua Potable a la població;
Vista la necessitat comptar amb subministrament elèctric pel funcionament de les instal·lacions;
Vist el pressupost presentat per Endesa Distribución per import de 72,53 € pel nou
subministrament elèctric;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
22706 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
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 pressupost dalt esmentat per import de 59,94 € més IVA per import de 12,59 € pel
nou subministrament.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
7. Peticions de millores i reparacions al CEIP els Pinets
Els assistents comenten l’escrit del president del Consell Escolar sobre millores i reparacions del
manteniment ordinari de l’escola.
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Es passarà el tècnic per informe i a la Brigada municipals per una actuació immediata.
8. Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
- Tema de les propostes que han de passar pel proper Ple
- Obra de teatre de la Germandat
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
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