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ACTA NÚM. 12/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 28 d’agost
Inici:
Acabament:
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
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/2014/31. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/30. Pagades per Caixa corporació
2.3. Relació de factures F/2014/32. Domiciliades
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme: Exp. LLOVP 186/2014. EST
4. Acords en matèria tributària: Donar compte de la situació de Televall
5. Subvencions:
5.1. Justificació de la línia de reparació i manteniment del PUOSC 2014
5.2. Donar compte de l’atorgament de subvenció de la Generalitat per ajuts a la gestió
forestal sostenible (GFS) 2014
5.3. Donar compte de l’atorgament de subvenció de joventut
6. Contracte menor per les obres del Telecontrol del dipòsit d’aigua de la Ral
7. Contracte menor per les obres d’instal·lació de reguladors de flux lluminós a l’enllumenat
públic
8. Queixa per mal estat de la vorera del carrer de les Fonoses
9. Reclamació de parada de mercat Hortícoles Viladecans SCP
10. 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. 11 de la sessió del dia 2 de juliol de 2014, sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/31: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/31 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 11.358,50 € 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/2014/30: pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2014/30 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 542,31 €, 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
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econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari
corresponent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/32: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/32 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 13.704,97 €, 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: Exp. LLOVP 186/2014. EST
Atesa la sol·licitud de la interessada Ester Sau Teixidor d’14-07-2014, per obtenir llicència
d’ocupació de via públic per terrassa de Bar de la Serradora;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fet
Es sol·licita OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A LA COL·LOCACIÓ DE QUATRE TAULES PER A LA
CAFETERIA-BAR LA SERRDORA, en l’avinguda de la Vall, núm. 12 d’aquest municipi.
La vorera en aquest tram té una amplada de 280 cm, i l’amplada útil per al pas, és a dir, la
situada entre façana i pilones és de 250 cm. Per altra banda, en aquest punt existeix un pas de
vianants de l’avinguda. Aquesta avinguda coincideix amb el tram urbà de la carretera C-38, de la
qual és titular la Generalitat de Catalunya.
La ocupació d’aquesta vorera amb terrassa de bar ocupada suposa la reducció de la seva amplada
útil en 200cm, aproximadament. Tenint en compte que l’amplada útil de pas en la vorera és de
250cm, l’amplada lliure de la vorera restant és de 50cm, aproximadament. Segons article 11, del
Decret 135/1995, de 24 de març, d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’haurà de garantir
l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic. Es considera adaptat
aquell tram que té una amplada mínima de 90cm i una alçada lliure d’obstacles de 210cm, i en
els canvis de direcció , l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle de 150cm de diàmetre.
L’ocupació de la via pública amb 4 taules i cadires no permet assolir les condicions d’accessibilitat
necessàries en els espais d’ús públic, ni en l’amplada mínima de pas, ni en les condicions de canvi
de direcció, tenint en compte que l’ocupació proposada coincideix amb la del pas de vianants de
la carretera.
Per altra banda, el compliment de les condicions mínimes de pas lliure es consideren rellevant a
més, per un motiu de seguretat viària, tenint en compte que l’avinguda de la Vall correspon al
tram urbà de la carretera C-38, que forma part de l’estructura viària bàsica secundaria, i és la
via amb més trànsit del municipi, i no existeix cap barrera o element que millorar la seguretat
entre l’activitat en la terrassa del bar i els vehicles de la carretera.
El sol·licitant està ocupant la via pública des de el dia 10 de juliol de 2014, sense la corresponent
autorització.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment s’informa desfavorablement a la sol·licitud OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA PER A LA COL·LOCACIÓ DE QUATRE TAULES I CADIRES PER A LA CAFETERIA-BAR LA
SERRDORA en la vorera de l’Avinguda de la Vall, 12 i es recomana la localització de l’ocupació
de la via pública, en les condicions sol·licitades, en l’interior de la plaça de la Generalitat, davant
de la cafeteria-bar, aproximadament.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Desestimar la sol·licitud de la interessada, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, de conformitat a l'informe dels serveis tècnics.
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2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa tràmit de llicència:
20,00 €
- Fiança:
00,00 €
TOTAL:
20,00 €
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
3. Incoar expedient de disciplina urbanística per ocupació il·legal del domini públic sense comptar
amb les autoritzacions de l’Ajuntament ni de l’Administració de Carreteres.
4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
5. Donar-hi trasllat d’aquest acord a la Delegació Territorial de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya
4. Acords en matèria tributària: donar compte de la situació de Televall
L’AEAT ens ha comunicat l’embargament de crèdits contra la Fundació. Estem pendents de
regularitzar la situació.
5. Subvencions:
5.1. Justificació de la línia de reparació,. manteniment i conservació del PUOSC 2014
Per Decret 104/2014 de la Generalitat de Catalunya s’ha aprovat l’atorgament de subvencions pel
2014 i 2015 de la línia de reparació i manteniments municipals. A l’Ajuntament de Sant pau de
Segúries ens han atorgat 18.687,38 € per cadascuna de les anualitats.
Les despeses a presentar per justificar la subvenció de 2014 abasten des de l’1 de gener de 2013
fins el 30-09-2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per l’executivitat d’aquest acord
i a Secretaria per a la tramitació corresponent.
5.2. Donar compte de l’atorgament de subvenció de la Generalitat per ajuts a la gestió
forestal sostenible (GFS)
Ens han atorgat la subvenció de Medi Ambient per import de 14.500 € per GFS que gestionarà el
Consorci EIN del Ripollès.
La Junta en queda assabentada
5.3. Donar compte de l’atorgament de subvenció de joventut
La Direcció General de Joventut ens ha comunicat per EACAT que tenim fins el 15 de novembre
per justificar la subvenció de 1.035 € per activitats de joventut. Els tècnics de joventut del
Consell Comarcal ens ajuden a gestionar les activitats.
La Junta en queda assabentada
6. Contracte menor per les obres del Telecontrol del dipòsit d’aigua de la Ral
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;
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel 972 747 005- fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

4

Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per tal d’executar les obres de l’entorn del dipòsit de la Ral i solucionar les incidències en el
sistema de telecontrol que s’han desprès de l’explotació, s’ha de contractar els treballs
d’instal·lació elèctrica, d’aigua i obra civil detallats en l’Informe per la finalització de l’obra
d’instal·lació de telecontrol a Sant Pau de Segúries, redactat per Congiac.
S’han rebut cinc pressupostos que es relacionen a continuació:

Empresa
Congiac
Instal·lacions Costa
Eudald Mas
Comercial Pirenne Sl i Santel
Aitel

Num. Pressupost
OC13-004
9
2977
E240213/1 V1

Pressupost s/IVA
12.029,06 €
7.760,65 €
8.300,00 €
9.150,40 €
12.842,87 €

Pressupost a/IVA
14.555,16 €
9.390,39 €
10.043,00 €
11.071,98 €
15.539,87 €

Havent analitzat les diferents pressupostos presentats, s’observa que, excepte els pressupostos
de les empreses Aitel i Congiac, han exclòs conceptes de la memòria valorada facilitada, amb
descripció i amidaments, i han creat les seves pròpies partides i valoració. L’Ajuntament va
sol·licitar que no es valorés la partida d’Escomesa elèctrica, PAPCZ010, que l’Ajuntament gestiona
independent, expedient 68/2014, de sol·licitud de subministre elèctric a companyia. En el
pressupost de CONGIAC, s’ha tret aquesta partida, que l’havien inclòs, i el seu cost estava
detallat en l’informe redactat per ells, i s’ha aplicat la baixa proporcional entre el seu informe
valorat i el pressupost.
Per la qual cosa, es fa molt difícil la comparació d’aquestes ofertes al no poder ser
homogenitzables i contrastables. Per altra banda, excepte les empreses Aitel i Congiac, i en part
l’empresa Eudald Mas, han exclòs l’obra de paleteria, com la formació de rases, completar la
caseta; i en alguns cossos com Instal·lacions Costa exclou el trasllat dels equips per a un
posterior avaluació.
Per tant, els industrials que han inclòs totes les obres sol·licitades són Aitel i Congiac. Per aquesta
raó, les empreses Instal·lacions Costa, Eudald Mas, Comercial Pirenne SL/Santel, s’exclouen de la
selecció per no haver avaluat les obres sol·licitades en la seva totalitat, o només en part.
El cost per a l’Ajuntament del total de l’obra serà el derivat d’aquesta contractació, més el de la
realització dels següents treballs addicionals, corresponent al subministre elèctric fins a la caseta
del telecontrol, exp. 78/2014 :
1. Subministre elèctric de companyia, cost. Aproximat: 75,00 euros.
2. Construcció de CGP, caixa de comptatge i armari: 1.500,00 euros
3. Realització de 65 m. de rasa, per a estesa de tub i cablejat, des de CGP fins a caseta:
2.000,00 euros.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a les OBRES
D’ACABAMENT DE LES OBRES DEL TELECONTROL DE LA RAL D’AQUEST MUNICIPI, l’oferta de
l’empresa CONGIAC és la més avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les
partides sol·licitades, per un pressupost de 12.029,06 euros sense IVA, i de 14.555,16 euros, IVA
inclòs.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61904 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
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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 de l’empresa CONGIAC, amb CIF P0800158H, per import
de 12.029,06 € més IVA per import de 2.526,10 € per les obres que fan un total de 14.555,16 €.
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.
3. Notificar-ho a la resta d’empreses que han presentat i oferta i agrair la seva dedicació, per al
seu coneixement i amb advertiment dels recursos procedents.
7. Contracte menor per les obres d’instal·lació de reguladors de flux lluminós a
l’enllumenat públic
Atès que s’han d’executar les obres de les instal·lacions dels sistemes de regulació dels fluxos
lluminosos de l’enllumenat públic municipal;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per tal d’executar les obres previstes en la memòria valorada d’INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES I
DE REGULADORS DE FLUX LLUMINÓS EN DETERMINATS QUADRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC del
municipi, i es van sol·licitar tres pressupostos a industrials electricistes per a l’execució dels
treballs, que es relacionen seguidament:

Empresa
Comercial Pirenne Sl
Instal·lacions Costa
Ricam

Pressupost s/IVA
11.910,72 €
16.012,00 €

Pressupost a/IVA
14.411,97 €
- €
19.374,52 €

Exclusions
Facilita quadre de preus

L’empresa Instal·lacions Costa no ha elaborat el pressupost en base a la memòria valorada i ha
aportat un quadre de preus de diferents reductors a quadres elèctrics, però tampoc s’especifica
de forma concreta. En el cas que el seu pressupost fos la suma de les línies de pressupost té un
import de 22.028,8 euros, més IVA, i per tant el de major import.
Havent analitzat els altres pressupostos, s’observa que s’ajusta a la memòria valorada facilitada, i
la de menor import correspon a l’empresa Comercial Pirenne SL, per un import de
11.910,72euros, més IVA.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a la INSTAL·LACIÓ
DE REGULADORS DE FLUX LLUMINOS EN DETERMINATS QUADRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC
D’AQUEST MUNICIPI, l’oferta de l’empresa COMERCIAL PIRENNE, SL és la més avantatjosa a
nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les partides sol·licitades, per un import de
14.411,97 euros, IVA inclòs.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61904 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:
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1. Aprovar els pressupost dalt esmentat de l’empresa COMERCIAL PIRENNE, SL, amb CIF
A17082959, per import de 11.910,72 € més IVA per import de 2.501,25 € per les obres que fan
un total de 14.411,97 €.
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.
3. Notificar-ho a la resta d’empreses que han presentat i oferta per al seu coneixement
8. Queixa per mal estat de la vorera del carrer de les Fonoses
La Sra. Ma. Lluïsa Galles Arnau exposa que la vorera estén mal estat i demana solucions.
L’alcalde explica que el mateix dia de l’escrit va anar a veure el lloc i no va saber veure cap
desperfecte. Tornarà a veure la interessada per aclarir-ho.
9. Reclamació de parada de mercat Hortícoles Vilarenys SCP
L’empresa Hortícoles Vilarenys SCP al·lega que té autorització de parada de Mercat i que segons
la Llei té la potestat per venir al Mercat durant 15 anys. Diuen que han fet mercat quatre
setmanes seguides.
Vist que no consta cap autorització per a la venda sedentària al Mercat setmanal de Sant Pau per
part de l’empresa que reclama;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient de disciplina urbanística per ocupació il·legal del domini públic sense comptar
amb les autoritzacions de l’Ajuntament.
2. Requerir la interessada la presentació de la documentació preceptiva per tal d’obtenir
l’autorització, sense perjudici de les sancions que són de Llei pel temps que ha ocupat el domini
públic sense permís.
3. Notificar-ho a la interessada i atorgar un termini d’un mes per a la presentació de de la
documentació i de 10 dies per que al·legui allò que al seu Dret correspongui
10. Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
- Fa esment que ja han presentat la valoració de danys a l’expedient de reclamació
patrimonial per la caiguda a la Pl. de la Generalitat.
- Comenten les activitats de la Festa Major de la població prevista per la primera setmana
de setembre.
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

