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ACTA NÚM. 11/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 de juliol
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma.
Sra.
Dolors
Cambras
Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: CAP

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/2015/23. Pagades
2.2. Relació de factures F/2015/24. Pagades
2.3. Relació de factures F/2015/25. Domiciliades
2.4. Relació de factures F/2015/26. Pagades Caixa Corporació
2.5. Relació de factures F/2015/27. Pagades
2.6. Relació de factures F/2015/28. Pendents de pagament
2.7. Relació de factures F/2015/29. Domiciliades
2.8. Aprovació pagament de la taxa de XALOC-Secretaria intervenció.
3. Llicències urbanístiques:
3.1. LLO 72/2015. RCP. GLP
3.2. LLO 126/2015. FFM. Fusteria exterior
3.3. LLA 160/2015. Canvi titular activitat explotació oví el Molí
3.4. LLA 164/2015. Canvi titular activitat explotació can Ritu
3.5. LLA 187/2015. Alta activitat GWEL SCP
3.6. Expedient disciplina 141/2015. CCH. Arranjament Solar
3.7. Expedient disciplina 140/2015. HJMC. Arranjament Solar
3.8. Expedient disciplina 139/2015. IAF. Arranjament Solar
3.9. LLO 183/2015. MMX. Pintar façana
4. Tributs:
4.1. Aprovació d’una bonificació d’escombraries. Exp. 190/2015
4.2. Autorització d’instal·lació de taules i cadires a la via pública i aprovació de la liquidació ocupació via
pública. Exp. 18/2015
5. Donar compte de subvencions:
5.1. DDGI: subvenció en matèria forestal Exp. 74/2015
5.2. Dipsalut: subvenció per manteniment del consultori local. Exp. 34/2015
5.3. DDGI: subvenció en matèria forestal Exp. 85/2015
5.4 Generalitat: Subvenció actuació urgents equipaments esportius Exp.132/2015
6. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
6.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Associació 4x4 Terres de l’Ebre
6.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Travessia dos mars del Mediterrani al Cantàbric
7. Retirada vehicle abandonat. Exp. 175/2015. RGG
8. Petició suport econòmic al Trenet Turístic estiu 2015
9. Donar compte del desistiment de la revalorització cadastral pel 2016
10. Desestimació del recurs de reposició contra la desestimació de la reclamació salarial. Exp. 94/2015
11. Autorització d’ús d’instal·lacions municipals:
11.1. Autorització allotjament per una nit: Esplai Ara Mateix
11.2. Autorització allotjament per una nit: Esplai pa amb tomàquet del Papiol
11.3. Autorització allotjament per una nit: Centre d’Esplai Boix de Barcelona
12. Contractació de personal
12.1 Contractació substitució treballadora de neteja per vacances d’estiu
12.2 Contractació aparelladora
13. Contractació:
13.1. Contracte menor de serveis per a la redacció del Pla d’Emergència de la Llar d’Infants “El Pinet Xic”
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Exp. 162/15
13.2. Contacte menor d’obres per actuacions d’intervenció arqueològica al Pont Vell de la Rovira, 2a.
Fase, Exp. 123/15
14. Seguiment de la gestió de les diferents àrees municipals

La presidenta declara oberta la sessió i es tracten 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 11 de juny de 2015, d’aprovació de
l’acta de la sessió anterior, què posa fi a la legislatura 2011-2015.
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2015/23. Pagades
Examinada la relació núm. F/2015/23 de factures i justificants per import de 34.086,06 €, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Relació de factures F/2015/24. Pagades
Examinada la relació núm. F/2015/24 de factures i justificants per import de 53.112,77 €, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.3. Relació de factures F/2015/25. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/25 de factures i justificants per import de 5.389,60 €, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.4. Relació de factures F/2015/26. Pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2015/26 de factures i justificants per import de 335,01 €, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.5. Relació de factures F/2015/27. Pagades
Examinada la relació núm. F/2015/27 de factures i justificants per import de 3.661,21€, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.6. Relació de factures F/2015/28 Pendents de pagament
Examinada la relació núm. F/2015/28 de factures i justificants per import de 4.494,69€, s’aprova
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
2.7. Relació de factures F/2015/29. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/29 de factures i justificants per import de 209,91€, es
RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.8. 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 28 de maig de 2015 per import de 723,90 €;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament al XALOC de la quantitat de 723,90 € 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. Llicències urbanístiques:
3.1. LLO 72/2015. RCP. GLP
Atesa la sol·licitud de 20-02-2015, de l’interessat Sr. Ramon Casals Pagès, en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
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“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT GLP. El sol·licitant
aporta la següent documentació:
Memòria tècnica d’instal·lació d’emmagatzematge de GLP
Certificat d’instal·lació de l’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, signat per
l’instal·lador.
Acta de proves d’estanqueïtat.
Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la
baixa d’una instal·lació industrial.
Certificat d’escomesa interior de gas.
Contracte de manteniment d’instal·lació de GLP
Es revisa la documentació aportada, i es considera suficient per a la tramitació de la llicència. La
memòria descriu de forma detallada les obres, i es justifica el compliment de la normativa
sectorial (ITC ICG 03).
Aquests terrenys estan classificats en sòl urbà, i qualificats com de Edificació Unifamiliar Aïllada,
clau 4.
Es sol·licita la instal·lació d’un dipòsit d’emmagatzematge de GLP, així com els equips i materials
compresos entre la boca de càrrega i les vàlvules de sortida, per a ús comercial. La capacitat del
dipòsit es de 2300 l, de categoria E5. El fabricant es Liotard i el número de fabricació 14ELT031
amb marcatge de CE 97/23CE. El dipòsit es preveu soterrat amb els cartells indicatius
reglamentaris.
El pressupost estimat de les obres és de 3.000,00 euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
per a la INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT DE GLP DE 2,3 m³. a l’Avinguda del Mariner, núm. 6
d’aquest municipi, i es tindran en compte les següent condicions:
-

-

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.

Sant Pau de Segúries, 28 de maig de 2015
“...”
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 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 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 120,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:

120,00 €
20,00 €
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- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
140,00 €
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. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. LLO 126/2015. FFM. Fusteria exterior
Atesa la sol·licitud de 28-05-2015, de l’interessat Sr. Francesc Ferrer Miquel, en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Es sol·licita llicència d’obres de millora de dues obertures exteriors a l’edifici conegut com la
Granja, situat en el camí del Solanics. Les obres inclouen modificació de les dimensions de
l’obertura per tal de fer-les més altes i menys amples, en unes dimensions acabades de 100x100
cm, i substitució de les fusteries, per d’altres de fusta.
L’edificació està situada en sòl no urbanitzable, i qualificats com a zona 13b, sòl forestal
d’especial interès. Les obres previstes són de reparació d’una construcció existent, per la qual
cosa no és necessari l’informe previ de la CTU conforme a l’art.50 del TRLUC.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència de llicència d’obres de MILLORA DE DUES
OBERTURES EXTERIORS a l’edifici conegut com la Granja, situat al camí dels Solanics d’aquest
municipi.
a. El pressupost d’execució material de les obres és de 616,00 euros.
b. 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 150,00 euros, que es retornarà quan
s’aporti el certificat del gestor de residus o document equivalent.
c. 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.
d. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per acabar-les és de dotze mesos.
Sant Pau de Segúries, 28 de maig de 2015
“...”
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 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 dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
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3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 24,64 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
24,64 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
150,00 €
TOTAL:
194,64 €
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 saber que la fiança dipositada es retornarà 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.
3.3. LLA 160/2015. Canvi titular activitat explotació oví el Molí
Atesa la sol·licitud de 28-05-2015, NRE 400/2015 de l’interessat Sr. Feliu Barri Guardiola amb
domicili al c. Roser, 11, de Llanars, de comunicació de canvi de titular de l’activitat de ramaderia
ovina al Molí, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que consta la signatura de l’anterior titular Sr. Joaquim Basagaña al model del DARPAMN;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents i que l’Activitat no es troba inclosa a cap ANNEX;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats del canvi de titular de l’activitat de ramaderia ovina al Molí, i que
l’interessat Sr. Feliu Barri Guardiola ha 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.
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: Procediments d’activitats innòcues.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:

100,00 €
100,00€
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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
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.
3.4. LLA 164/2015. Canvi titular activitat explotació can Ritu
Atesa la sol·licitud de 9-06-2015, NRE 430/2015 de la interessada Sra. Anna Queralt Rodríguez
amb domicili al mas el Diumal de la Vall de Bianya, de comunicació de canvi de titular de
l’activitat de ramaderia a can Ritu, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que consta la signatura de l’anterior titular Sr. Xavier Guitart Cano a la mateixa instància;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents i que l’Activitat no es troba inclosa a cap ANNEX;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats del canvi de titular de l’activitat de ramaderia de can Ritu, i que la
interessada Sra. Anna Queralt Rodríguez ha 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.
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: Procediments d’activitats innòcues.
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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. LLA 187/2015. Alta activitat GWELL SCP
Atesa la sol·licitud de 12-06-2015, NRE 460/2015 de l’interessat Sr. Gabriel Barba Ramírez amb
domicili al c. Verdaguer, 3, de Sant Pau de Segúries, de comunicació de l’activitat de
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manufacturació de productes de fusta, metacrilat, plàstic, vidre, pedra mineral, cuir, paper,
cartró,... al municipi de Sant Pau de Segúries;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents i que l’Activitat no es troba inclosa a cap ANNEX;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de l’activitat que durà a termes la societat GWELL SCP, i que
l’interessat ha 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.
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: Procediments d’activitats innòcues
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 160/2015.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Expedient disciplina 141/2015. CCH. Arranjament Solar
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 21 de maig de 2015 al solar del
Carrer Major, número 6. El solar està tancat actualement amb tanca provisional d’obra de 200
cm. d’alçada, i presenta estat d’abandonament amb vegetació arbustiva que ocupa tot el
terreny, mancant condicions adequades de decòrum públici i salubritat.
És obligació dels propietaris fer la conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, conforme el reglament l’article 29 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Per altra banda, no consta cap llicència d’obres atorgada en aquest solar, i no existeix cap
situació coneguda per tal de mantenir com a tanca del solar una tanca provisional d’obres i
construccions, i que aquesta esdevingui definitiva, sense ajustar-se als paràmetres de la
normativa urbanísitica.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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Es considera oportú requerir a la propietat l’execució de les obres necessàries per restablir
unes condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 129 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i es realitzi una neteja i esbroçada del terreny, i es retiri la tanca provisional
d’obra o es regularitzi la seva sitaució amb la instal·lació d’una tanca que s’ajusti als
paràmetres de la normativa urbanística.
Les actuacions necessàries es poden concretar amb les següents actuacions, mínimes:
1.
Retirada de la tanca provisional d’obra.
2.
Neteja i endreçat del terreny.
El cost de les obres que s’ordena executar, que es posa en coneixement de l’Ajuntament per a
la possible execució subsidiària és de 311,82 euros, segons es detalla a continuació:
Estimació del cost de les obres
amidament
Retirada de tanca privisional d'obra, i transport
Neteja i esbrossada del solar. Inclou la retirada de les restes
vegetals i transport a gestor

€ / m²
150,00 €/m²

150,00 €

52,00 m²

1,28 €/m²

66,56 €
216,56 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

28,15 €

Despeses generals (13%)

12,99 €

Benefici industrial (6%)

257,71 €

SUBTOTAL

IVA (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PEM

1,00 m²

54,12 €
311,82 €

L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Conclusions
1. Segons l’exposat anteriorment, es proposa requerir a la propietat del solar situat al carrer
Major, núm. 6 d’aquest municipi l’execució de les obres que es detalla a continuació, per tal de
restablir les condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 29 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
-

Retirada de la tanca provisional d’obra
Neteja i esbrossada del terreny.

2. Informar als propietaris, que el cost de les obres és de 311,82 euros, als efectes d’una
possible execució subsidiària per part de l’Ajuntament, d’acord a l’article 197 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
El termini per executar les obres és d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació.
“...”
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. Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes que no estan emparats en cap títol administratiu,
expedient 141/2015, conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Requerir als interessats Criteria Caixaholding SA, la restauració de l’ordre urbanístic en el
termini d’un mes.
3. Advertir que l’actuació suposa una infracció urbanística que es qualificarà a l’expedient
sancionador corresponent de conformitat a l’actuació dels interessats.
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4. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment que
s’efectua amb aquest acord.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.7. Expedient disciplina 140/2015. HJMC. Arranjament Solar
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 21 de maig de 2015 al solar del
Carrer Major, número 4. El solar està tancat actualement amb tanca provisional d’obra de
200cm d’alçada, i presenta estat d’abandonament amb vegetació arbustiva que ocupa tot el
terreny, mancant condicions adequades de decòrum públici i salubritat.
És obligació dels propietaris fer la conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, conforme el reglament l’article 29 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Per altra banda, no consta cap llicència d’obres atorgada en aquest solar, i no existeix cap
situació coneguda per tal de mantenir com a tanca del solar una tanca provisional d’obres i
construccions, i que aquesta esdevingui definitiva, sense ajustar-se als paràmetres de la
normativa urbanísitica.
Es considera oportú requerir a la propietat l’execució de les obres necessàries per restablir
unes condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 129 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i es realitzi una neteja i esbroçada del terreny, i es retiri la tanca provisional
d’obra o es regularitzi la seva sitaució amb la instal·lació d’una tanca que s’ajusti als
paràmetres de la normativa urbanística.
Les actuacions necessàries es poden concretar amb les següents actuacions, mínimes:
Retirada de la tanca provisional d’obra.
Neteja i endreçat del terreny.
El cost de les obres que s’ordena executar, que es posa en coneixement de l’Ajuntament per a
la possible execució subsidiària és de 418,72 euros, segons es detalla a continuació:
Estimació del cost de les obres
amidament
Retirada de tanca privisional d'obra, i transport
Neteja i esbrossada del solar. Inclou la retirada de les restes
vegetals i transport a gestor

1,00 m²
110,00 m²

€ / m²

150,00 €

1,28 €/m²

140,80 €
290,80 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

37,80 €

Despeses generals (13%)

17,45 €

Benefici industrial (6%)

346,05 €

SUBTOTAL

IVA (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PEM

150,00 €/m²

72,67 €
418,72 €

L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Conclusions:
1. Segons l’exposat anteriorment, es proposa requerir a la propietat del solar situat al carrer
Major, núm. 4 d’aquest municipi l’execució de les obres que es detalla a continuació, per tal de
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restablir les condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 29 del D 305/2006, de 18
de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
-

Retirada de la tanca provisional d’obra
Neteja i esbrossada del terreny

2. Informar als propietaris, que el cost de les obres és de 418,72 euros, als efectes d’una
possible execució subsidiària per part de l’Ajuntament, d’acord a l’article 197 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
3. El termini per executar les obres és d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació.
Sant Pau de Segúries, 25 de maig de 2015
“...”
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. Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes que no estan emparats en cap títol administratiu,
expedient 141/2015, conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Requerir als interessats Herederos de José Marcer Causadias, la restauració de l’ordre
urbanístic en el termini d’un mes.
3. Advertir que l’actuació suposa una infracció urbanística que es qualificarà a l’expedient
sancionador corresponent de conformitat a l’actuació dels interessats.
4. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment que
s’efectua amb aquest acord.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.8. Expedient disciplina 139/2015. IAF. Arranjament Solar
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 21 de maig de 2015 al solar del
Carrer Major, número 2. El solar està tancat actualment amb tanca provisional d’obra de 200
cm d’alçada, i presenta estat d’abandonament amb vegetació arbustiva que ocupa tot el
terreny, mancant condicions adequades de decòrum públici i salubritat.
És obligació dels propietaris fer la conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, conforme el reglament l’article 29 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Per altra banda, no consta cap llicència d’obres atorgada en aquest solar, i no existeix cap
situació coneguda per tal de mantenir com a tanca del solar una tanca provisional d’obres i
construccions, i que aquesta esdevingui definitiva, sense ajustar-se als paràmetres de la
normativa urbanísitica.
Es considera oportú requerir a la propietat l’execució de les obres necessàries per restablir
unes condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 129 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i es realitzi una neteja i esbroçada del terreny, i es retiri la tanca provisional
d’obra o es regularitzi la seva sitaució amb la instal·lació d’una tanca que s’ajusti als
paràmetres de la normativa urbanística.
Les actuacions necessàries es poden concretar amb les següents actuacions, mínimes:
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-

Retirada de la tanca provisional d’obra.
Neteja i endreçat del terreny.

El cost de les obres que s’ordena executar, que es posa en coneixement de l’Ajuntament per a
la possible execució subsidiària és de 658,32 euros, segons es detalla a continuació:
Estimació del cost de les obres
amidament
Retirada de tanca privisional d'obra, i transport
Neteja i esbrossada del solar. Inclou la retirada de les restes
vegetals i transport a gestor

1,00 m²
240,00 m²

€ / m²

150,00 €

1,28 €/m²

307,20 €
457,20 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

59,44 €

Despeses generals (13%)

27,43 €

Benefici industrial (6%)

544,07 €

SUBTOTAL

IVA (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PEM

150,00 €/m²

114,25 €
658,32 €

L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Conclusions
1. Segons l’exposat anteriorment, es proposa requerir a la propietat del solar situat al carrer
Major, núm. 2 d’aquest municipi l’execució de les obres que es detalla a continuació, per tal de
restablir les condicions de salubritat i decòrum públic, conforme l’article 29 del D 305/2006, de 18
de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
-

Retirada de la tanca provisional d’obra
Neteja i esbrossada del terreny.

2. Informar als propietaris, que el cost de les obres és de 658,32 euros, als efectes d’una
possible execució subsidiària per part de l’Ajuntament, d’acord a l’article 197 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
3. El termini per executar les obres és d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació.
Sant Pau de Segúries, 25 de maig de 2015
“...”
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. Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes que no estan emparats en cap títol administratiu,
expedient 141/2015, conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Requerir a la interessada Maria Isabel Arribas Fernàndez, la restauració de l’ordre urbanístic en
el termini d’un mes.
3. Advertir que l’actuació suposa una infracció urbanística que es qualificarà a l’expedient
sancionador corresponent de conformitat a l’actuació dels interessats.
4. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment que
s’efectua amb aquest acord.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
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3.9. LLO 183/2015. MMX. Pintar façana
Atesa la sol·licitud de 2-07-2015, de l’interessat Sr. Miquel Marcer Xarles, en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA DE LA PLAÇA DE L’ERA, NUM.6. Es
sol·licita pintar amb el color 604, ocre tallat. El color sol·licitat està inclòs en la carta d colors del
POUM.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de cas antic, nucli de Sant Pau de Segúries,
clau 1b. Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització
d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 70,00 euros, i el sol·licitant declara que se les farà ell mateix.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a PINTAR LA FAÇANA DE LA PLAÇA DE L’ERA, 6 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, i es
tindrà en compte:
-

-

Es pintarà la façana amb el color 604, ocre tallat.

L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització.
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.
El PEM de l’obra és de 70,00 euros.
El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.

“...”
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 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 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 2,80 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
2,80 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
00,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
22,80 €
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
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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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Tributs:
4.1. Aprovació d’una bonificació d’escombraries. Exp. 190/2015
Vista la sol·licitud de la interessada Sra. Marcela Quintà Saureda amb domicili a Avda. Mariner, 21
de la població;
Atesa la regulació de la taxa d’escombraries que preveu la bonificació del 20% de per gent gran
que visqui sola al seu domicili, segons l’Ordenança 15, article 5.5;
Vist que la interessada consta empadronada a Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la bonificació del 20% de la taxa d’escombraries que ha abonat la interessada Sra.
Marcela Quintà Saureda i aplicar-la d’ara endavant sempre que es mantinguin les condicions.
2. Notificar aquest acord a la interessada i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès per
a la seva constància i a l’efecte corresponent.
4.2. Autorització d’instal·lació de taules i cadires a la via pública i aprovació de la
liquidació ocupació via pública. Exp. 18/2015

Vista la sol·licitud d’instal·lació de taules i cadires a la via pública, Pl. Generalitat, de 4
taules i 8 cadires durant el període de l’1 de gener a 31 de juliol, de 4 taules i 16
cadires de l’1 d’agost al 30 de setembre i de 2 taules i 4 cadires de l’1 d’octubre al 31
de desembre.
Vista i examinada la liquidació OVPB 201501 referent a la taxa per ocupació de la via
pública a nom de la contribuent Sra. Remei Ferrer Fernández de l’establiment de Bar
Restaurant de can Baral·la, per import de 182,50 €;
Vista la ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la ocupació de via pública del bar restaurant can Baral·la segons la sol·licitud de la
interessada següent:
De l’1 de gener a 31 de juliol: 254,40 € (212 dies, 4 taules i 8 cadires)
De l’1 d’agost al 30 de setembre: 97,60 € (61 dies, 4 taules i 16 cadires)
De l’1 d’octubre al 31 de desembre: 55,20 € (92 dies, 2 taules i 4 cadires)
Total anual: 407,20 €
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
407,20 €
TOTAL:
407,20 €
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
2. Notificar aquest acord a la interessada per a la seva deguda constància.
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5. Donar compte de subvencions:
5.1. DDGI: subvenció en matèria forestal Exp. 74/2015
Es fa saber que ens han atorgat 1.242,00 € per sega de 9,2 Km. d marges de camins.
5.2. Dipsalut: subvenció per manteniment del consultori local. Exp. 34/2015
Es fa saber que ens han atorgat 1.800,00 € (33,89%) pel manteniment del consultori municipal
que té una despesa de 5.310,87 €.
5.3. DDGI: subvenció en matèria forestal Exp. 85/2015
Es fa saber que ens han atorgat 2.037,35€ per estassada manual i trituració en 1,25ha i
eliminació d’arbrat en 0,88 ha.
5.4 Generalitat: Subvenció actuació urgents equipaments esportius Exp.132/2015
Es fa saber que per Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, les obres sol·licitades pel pavelló
municipal queden de la següent forma:
A) Obres d’adequació de la pista poliesportiva, amb un total de 64.8 punts i una subvenció
atorgada de 10.159,83 € sobre un pressupost presentat de 14.319,66 €.
B) Obres d’adequació dels vestidors, amb un total de 20 punts obtinguts, queda en reserva
amb un import provisional de 3.654,27 € sobre un pressupost de 4.060,30 €.
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
1. L’acceptar expressament la subvenció atorgada per import de 10.159,83 € de les obres
d’adequació de la pista poliesportiva.
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya via EACAT, amb els models
normalitzats d’acceptació de subvencions de la Generalitat i el full de domiciliació
bancària de l’Ajuntament.
6. Retirada vehicle abandonat. Exp. 175/2015. RGG
Vista la denúncia per infracció del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, que formalitza la Direcció General de la Policia de la
Generalitat de Catalunya amb data 28/09/12, per la qual s’imputa al senyor Ramon Garriga Grau
la comissió d’una infracció contemplada a l’article 76 b de dit Decret, per abandonament d’un
vehicle que té la consideració de residu a efectes de la normativa de Residus.
Ateses les competències de la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, d’acord amb el
que prescriu l’article 75 per remissió del 105 del DL 1/2009, de 21 de juliol.
Atès que la infractora ha de procedir, en tot cas, a retirar els residus abandonats per a lliurar-los
a un centre de tractament autoritzat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. REQUERIR al senyor Ramon Garriga Grau per tal de que en el termini no superior a deu dies, a
comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, procedeixi a la retirada del vehicle
marca Audi A4 1.9 TDI de color granat matrícula B5618SB, abandonat al Carrer Jacint Verdaguer
d’aquest municipi; i al seu lliurament a un centre de tractament de residus autoritzat.
Amb l’advertiment que, transcorregut el termini concedit l’Ajuntament procedirà a la imposició de
successives multes coercitives per l’import màxim previst a l’article 102 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al seu tractament com a residu, essent al seu càrrec les despeses que es
generin.
2. INCOAR expedient sancionador per infracció de falta lleu tipificada a l’article 76.b) del TR de la
Llei reguladora dels residus nomenant instructor al Sr. Josep Ruiz, secretari interventor de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
3. NOTIFICAR aquets acord al presumpte infractor amb expressió dels recursos i accions que pot
interposar.
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7. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
7.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Associació 4x4 Terres de l’Ebre
Atès l’Associació 4x4 Terres de l’Ebre té programada la ruta de caràcter Familiar no competitiu de
15 vehicle 4x4 pels dies 28-29-30 d’agost;
Vist que sol·licita autorització de pas pel municipi pel dia 30 d’agost;
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 a l’administració de l’Associació amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
7.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Travessia dos mars del Mediterrani al
Cantàbric
Atès que el Sr. Josep M. Coll Merino organitza un viatge turístic familiar en vehicle tot terreny i
sol·licita autorització de pas per a la “Travesia dos mars del Mediterrani al Cantàbric” que és un
esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu i pel propers 16 i 17 d’agost de 2015
passarà pel Ripollès;
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 a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
8. Petició suport econòmic al Trenet Turístic estiu 2015
Atès que l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon, en el seu escrit de data 2 de
juny de 2015, demanen la col·laboració de l’Ajuntament per a l’activitat del Trenet Turístic de la
Vall de Camprodon, per un import de 300 euros.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració amb l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon de
300,00 euros destinat a la activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 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 el present acord a les persones interessades
intervenció.

i donar-ne compte a Tresoreria i

9. Donar compte del desistiment de la revalorització cadastral pel 2016
Es fa saber que fa dos anys que s’ha incrementat un 13% anual el valor cadastral, total un 26 %.
Per l’any que ve hem demanat que no es torni a incrementar i s’ha de decidir si es vol rebaixar el
rebut d’IBI de 2016 aplicat un tipus inferior.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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La Junta en queda assabentada
10. Desestimació del recurs de reposició contra la desestimació de la reclamació
salarial. Exp. 94/2015
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Montserrat Arnedo Gómez, certificat per Correus
el dia 30-04-2015, contra la desestimació de la reclamació d’abonament de la nòmina del mes
d’abril de 2008 i onze dies d’assumptes propis;
Vist que no aporta cap nou argument als que ja va fer constar a la reclamació ni cap fet que
permeti l’estimació de la seva pretensió;
Atesa la extemporaneïtat de les pretensions de la recurrent;
Ateses les competències per a resoldre que 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. Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat
2. Notificar aquest acord a la interessada amb advertiment de que posa fi a la via administrativa i
que només hi cap recurs contenciós, davant els Jutjats Contenciosos de Girona o Jutjats del
domicili de la interessada sempre dins de Catalunya, en el termini de dos mesos. Sense perjudici
d’altres recursos que puguin ser procedents en Dret.
11. Autorització d’ús d’instal·lacions municipals:
11.1. Autorització allotjament per una nit: Esplai Ara Mateix de Sant Just Desvern
Vista la petició del grup Esplai Ara Mateix de Sant Just Desvern d’una Sala Municipal per la nit del
dia del 19 al 20 de juliol;
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
11.2. Autorització allotjament per una nit: Esplai pa amb tomàquet del Papiol
Vista la petició del grup Esplai Pa amb Tomàquet del Papiol, d’ús d’una Sala Municipal per la nit
de l’1 de setembre;
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
11.3. Autorització allotjament per una nit: Centre d’Esplai Boix de Barcelona
Vista la petició del Centre d’Esplai Boix de Barcelona, d’ús d’una Sala Municipal per la nit del 23
de juliol;
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
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12. Contractació substitució treballadora de neteja per vacances d’estiu
Atesa la necessitat de contractar personal laboral amb caràcter no permanent, per substituir la
treballadora de neteja durant les vacances d’estiu del 18 d’agost al 30 de setembre de 2015;
Vist que fa anys que la treballadora Sra. M. Teresa Pérez Ribas realitza les feines de neteja en
substitució de la titular;
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del Decret 214/1990, en
relació als supòsits en què, excepcionalment, es pot contractar personal laboral amb caràcter no
permanent, d’acord amb la legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a
realitzar.
Atès el que disposa l’article 15.1 apartat del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors i el Reial Decret 2720/1998, de 18 de
desembre, que desenvolupa el dit article, quant a la realització de contractes de durada
determinada.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Contractar amb caràcter laboral interí a la Sra. M. Teresa Pérez Ribas amb DNI 90 001 556 A,
per substituir el període de vacances de la treballadora de l’Ajuntament Sra. Lourdes Perpiñà
Planella, des del 18 d’agost fins el 30 de setembre de 2015.
2. Fixar les retribucions per a la jornada parcial de 25 hores setmanals segons la dotació
pressupostària de 620,51 €/mes bruts
3. Autoritzar les despeses corresponents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
vigent.
13. Contractació
13.1 Contracte menor de serveis per a la redacció del Pla d’Emergència de la Llar
d’Infants “El Pinet Xic”, Exp. 162/15
Vist l’article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals:
Article 20. Mesures d’emergència. L’empresari, tenint en compte les dimensions i l’activitat de
l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, ha d’analitzar les
possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, i ha de designar per a això el personal
encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar periòdicament, si s’escau, el seu
correcte funcionament. El personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i
disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.
Per a l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari ha d’organitzar les relacions que siguin
necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particular en matèria de primers auxilis,
assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que en quedi
garantida la rapidesa i l’eficàcia.
Atès que s’ha de redactar el Pla d’Emergència de la Llar d’Infants “El Pinet Xic” que és de
titularitat municipal;
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:

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 150 euros, més l’IVA aplicable, per a
l’execució del treballs dalt consignades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament
validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Contractar la realització de les obres a l’empresa SPASS, Acreditació SP-002/2000-G al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb adreça electrònica adm@spass.es i
sperera@spass.es.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat per via telemàtica (ENOTUM) i a la Intervenció per a la
seva deguda constància.
13.2. Contacte menor d’obres per actuacions d’intervenció arqueològica al Pont Vell de
la Rovira , 2a. Fase. Exp. 123/15
Vist que l’Ajuntament va encarregar una intervenció arqueològica que ha posar al descobert la
existència d’un antic Pont que travessava el Ter a la Rovira;
Vista la proposta d’una segona intervenció arqueològica presentada per l’empresa Atri Cultura i
Patrimoni;
Vist el pressupost presentat per import de 3.428,00 € més l’IVA corresponent;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21000 de millora de monts i camins forestals;
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 3.428,00 € més l’IVA corresponent per
l’execució de la segona intervenció arqueològica al Pont de la Rovira.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat, Atri Cultura i Patrimoni amb CIF B-55169387, amb
email info@atri.cat i mòbil 620 969 762 per ENOTUM, i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
14. Seguiment de la gestió de les diferents àrees municipals
No n’hi ha
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

