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ACTA NÚM. 13/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 d’agost
Inici: 18:00
Acabament: 21:30
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. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Donar compte de l’aprovació de les relació de factures F/2016/28.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/29. Pendents
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/30. Domiciliades
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2016/31. Pagades per caixa corporació
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 262/2015. Elevador. JFF
3.2. Exp. LLO 125/2016. Arranjament de façana i teules. JSG
3.3. Exp. LLO 192/2016. Reparar teulada. DVS
3.4. Exp. LLO 199/2016. Repàs teulada i canals. JBP
3.5. Exp. LLO 221/2016. Nou clavegueram. JPLL
3.6. Exp. LLO 222/2016. Reparar terrat. IGT
3.7. Exp. LLO 229/2016. Pintar façana. JAR
3.8. Exp. EDU 215/2015. Legalització obres sense llicència. JBG
3.9. Exp.248/2016 Autorització GUAL. JSG
3.10. Exp. LLA 250/16. Circ Romy.
4. Contractacions:
4.1. Exp. 185/16. Contracte menor de subministrament de paviment de llossetes
4.2. Exp. 230/16. Contracte menor d’obres de supressió de barreres arquitectòniques
4.3. Exp. 223/16. Contracte menor d’obres obertura de vial GFS-15 Bac de les tres fonts
4.4. Exp. 225/16. Contracte menor d’obres selecció de tanys GFS-15 Bac de les tres fonts
4.5. Exp. 247/16. Contracte menor d’obres de pavimentació del pavelló esportiu
4.6. Exp. 249/16. Contracte menor serveis obra de teatre “Mascles”
4.7. Exp. 243/16. Contracte menor d’obres d’instal·lació d’intèrfon a l’Ajuntament
4.8. Exp. 244/16. Contracte menor d’obres d’arranjament de camins: Puigparrús fins a coll Pinòs
4.9. Exp. 245/16. Contracte menor de recuperació de pastures al Bac de les tres Fonts
4.10. Exp. 82/15. Resolució de contracte per incompliment de l’adjudicatari i nova adjudicació de
contracte menor de tala i trossejament d’arbrat.
5. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable a l’Avda. de la Vall, 4-8, 1-3. RFB.
6. Permís de pas pel municipi curs ciclista VI 100% TONDO
7. Donar compte de subvencions sol·licitades
7.1. Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera de la Diputació
7.2. Subvencions firals de la Diputació
7.3. Subvenció pel projecte d’activitats de joventut 2016
7.4. Subvenció pel consultori local de la Diputació - Dipsalut
7.5. Agència Catalana de l’Aigua: neteja de lleres
8. Donar compte de l’aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019
9. Adhesió al Pla d’execució anual 2017 del projecte “Treball a les 7 comarques”
10. Nomenament de de l’arquitecte municipal
11. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta 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
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S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 12 de la sessió del dia 11 de juliol de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Donar compte de l’aprovació de les relació de factures F/2016/28.
Examinada la relació núm. F/2016/28 de factures i justificants per import de 10.434,14 €,
aprovada per Decret d’Alcaldia de 27-07-2016 es dona compte per a la seva constància.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/29. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/29 de factures i justificants per import de 18.204,26 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/30. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/26 de factures i justificants per import de 1.957,67 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.4 Aprovació de les relació de factures F/2016/31. Per caixa corporació
Examinada la relació núm. F/2016/27 de factures i justificants per import de 93,48 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 262/2015. Elevador. JFF
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de juliol de 2016 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, instància en relació a la llicència d’obres de
REFORMA D’EDIFICI DESTINAT A RESTAURANT I HOSTAL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN
ASCENSOR en edifici situat a la Plaça de la Generalitat, 6 d’aquest municipi.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
Documentació complementaria, redactada per l’arquitecte tècnic, Jaume Guàrdia Cros.
Aquest document inclou les esmenes sol·licitades en el document i en concret:
Justificació del compliment del DB SUA.
Justificació de la resistència al foc del sostre del recinte de l’ascensor.
Justificació de EI al foc de les portes de l’ascensor, s’adjunta certificat del
material.
Instruccions d’ús i manteniment.
S’ha donat compliment a la documentació requerida, i el tècnic redactor justifica el compliment
dels requisits de seguretat i habitabilitat de les obres projectades.
El pressupost d’execució material de les obres segons el projecte és de 18.931,63 euros.
Informe
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),
corresponent al Document bàsic de seguretat estructural (DB SE), aprovat pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre i per
l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril.
El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),
corresponent al Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI), aprovat pel Reial
Decret 314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre,
per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril i pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer.
El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer,
pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17
de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat,
corresponent al Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA).
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El projecte conté un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el
que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió dels 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 (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció. La fiança estimada en concepte de
producció de residus, d’acord el projecte, és de 150,00 euros.
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, clau 1, casc antic, subzona 1a,
correspon al nucli de Sant Pau de Segúries amb pati d’illa. L’ús residencial està admès
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de
Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
-

Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència d’obres de REFORMA D’EDIFICI PER A
LA CONSTRUCCIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR, situat a la Plaça de la Generalitat, núm. 6,
d’aquest municipi.
1. Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels 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
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança
de 150,00 euros, que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de residus
d’instal·lació autoritzada al finalitzar les obres.
2. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 18.931,63 euros.
4. Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització d’aquestes i s’aportarà la
següent documentació:
a. Certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pels col·legis professionals
corresponents.
b. Compliment del programa de control de qualitat de les obres
c. Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
d. Fotografies de les obres acabades (interior)
e. Certificat emès pel gestor de residus.
“...”
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 d’obres sol·licitades de conformitat i amb les condicions de
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit. Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del
dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació, per import de 47,33 €, 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 757,27 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
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757,27
47,33
150,00
0
954,60

€
€
€
€
€
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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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 125/2016. Arranjament de façana i teules. JSG
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 de maig de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a ARREBOSSAR FAÇANA POSTERIOR DE L’EDIFICI
SITUAT A LA PLAÇA MAJOR, 18 d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà- Casc Antic, clau 1a. Els treballs són de façana, i
s’han de complir les condicions de l’article 53- façana del POUM.
Es sol·liciten el següents treballs:
Arrebossat de façana d’obra de fàbrica de maó foradat vist amb morter de calç.
Substitució de policarbonat
Col·locació de teula àrab sobre plaques de fibrociment
Si l’obra requereix de mitjans auxiliars s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització del
domini públic a l’òrgan competent.
l pressupost de les obres és de 2.650,00 euros més IVA, i es presenta pressupost de
Construccions J Geli, SL.
La col·locació del policarbonat es considera una actuació de reparació i manteniment, i no es
considera subjecte a llicència.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa en relació a les obres en L’EDIFICI DE PLAÇA
MAJOR, 18 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, s’informa favorablement l’atorgament de llicència
d’obres d’ ARREBOSSAT DE FAÇANA POSTERIOR DE L’EDIFICI I COL·LOCACIÓ DE TEULA
CERÀMICA ÀRAB SOBRE COBERTA EXISTENT DE L’EDIFICI DE PLAÇA MAJOR, 18 DE SANT PAU
DE SEGÚRIES, i es tindrà en compte, les condicions de l’article 53 del POUM de Sant Pau de
Segúries, i es destaquen el següents apartats:
Els elements de façana seran fonamentalment arrebossats i pintats o estucats, segons
paleta de colors. Per tant, s’haurà de donar un acabat pintat a la façana, amb un color
dominant, conforme paleta de colors del POUM. (art. 53, façana, del POUM)
Si l’obra requereix de mitjans auxiliars, s’emet l’informe sense perjudici de que el promotor
obtingui la corresponent autorització del domini públic a l’òrgan competent.
- 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 2.650,00euros.
- El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és de dos anys.
“...”
-
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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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 106,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
106,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0€
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
126,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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.
3.3. Exp. LLO 192/2016. Reparar teulada. DVS
Vist l’informe del tècnic municipal de 8 d’agost de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a REFORMA DE
TEULADA. S’adjunta a la instància pressupost de l’empresa Construccions J. Geli SL, on s’indica
la substitució de la teula i la incorporació d’aïllament tèrmic en la teulada, per un import de
4.850,00 euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà , clau 3b, edificació unifamiliar alineada. Els
treballs són de reforma de coberta existent, i és compatible amb el planejament, i s’han de
complir les condicions de l’article 54 Coberta del POUM.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
Les obres son conformes amb el planejament i s’hauran d’ajustar al que determina l’article 54,
Coberta, del POUM:
Conclusions
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Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència per
REFORMA DE TEULADA de l’edifici està situat al Carrer Major, 5 d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 4.850,00euros.
2. Si les obres requereixen d’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar prèviament.
3. Les obres hauran de tenir en compte les condicions generals coberta establertes en
l’article 54, coberta, del POUM.
- En el cas de coberta inclinada haurà de ser de teula àrab llisa de colors vermell o groc
(sense taques fosques o esquitxades rústiques), de zenc, coure, de teula plana de colors
vermell o groc o de planxa metàl·lica de colors terrossoses prohibeixen la llosa de
pedra, el fibrociment, la teula de ciment, la pissarra i la planxa metàl·lica de color negre
o de colors vius.
- Barbacana: tindrà una volada màxima de 50 cm, inclosa la canal, a les dues façanes
oposades d’una coberta a dues aigües (en el sentit del pendent, i 5 cm a les altres
façanes. Haurà de ser de fusta fosca o pintada.
- Canal: de zenc-titani, coure o zenc. Es permet el ferro al baixant de planta baixa.
- Xemeneies: serà arrebossada amb morter clar o pintada. Si el barret és inclinat
s’haurà d’enrasar al volum de la xemeneia, si és pla es permetrà la volada per sobre de
les parets de la xemeneia. Es permet la xemeneia metàl·lica.
4. Haurà de tenir acabat de façana o de coberta els cantells que sobresurtin del recrescut
de coberta derivat de la incorporació de l’aïllament tèrmic.
5. 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, en concepte de gestió de residus, que es retornarà quan s’aporti el
certificat del gestor dels residus de l’obra.
6. 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.
“...”
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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 114,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
114,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
284,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.
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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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 199/2016. Repàs teulada i canals. JBP
Vist l’informe del tècnic municipal de 8 d’agost de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a REPARACIÓ DE
TEULADA I NETEJA DE CANALS. S’adjunta a la instància pressupost de l’empresa Construccions
J. Geli SL, on s’indica el repàs de teulada i neteja de canals, per un import de 550,00 euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbanitzable delimitat, SUD PPr1 Mas el Prat, que no
ha iniciat la tramitació de la gestió urbanística. El mas el Prat, està inclòs en el catàleg de
masies i cases rurals de Sant Pau de Segúries, fitxa 28.
Les obres són de reparació i no suposa l’alteració del volum ni usos, i aquestes tenen escassa
entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de
5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
Les obres son de reparació i per tant, conformes amb el planejament.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a la comunicació prèvia de
REPARACIÓ DE TEUALADA I NETEJA DE CANALS situada en l’edificació coneguda com Mas El
Prat, d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 550,00 euros.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció
i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros, en
concepte de gestió de residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels
residus de l’obra.
3. 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.
“...”
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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 22,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
192,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. Exp. LLO 221/2016. Nou clavegueram. JPLL
Vist l’informe del tècnic municipal de 8 d’agost de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la SUBSITUCIÓ DE PART DE XARXA DE SANEJAMENT
INTERIOR I PAVIMENTACIÓ INTERIOR D’HABITATGE. S’aporta pressupost d’industrial
Construccions J. Miralles 2007, SL, per un import de 5.082,00 euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3b.
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. Estan sotmeses a règim de comunicació prèvia, segons art. 187bis del TRLUC.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia de les
obres de sol·licitud de llicència d’obres menors per a la SUBSITUCIÓ DE PART DE XARXA DE
SANEJAMENT INTERIOR I PAVIMENTACIÓ INTERIOR D’HABITATGE situat en l’edifici de Carrer
Mestre Francesc Sanz, núm. 13 de DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
-

“...”

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 150,00 euros en concepte de gestió de residus,
que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les
obres.
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 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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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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.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 203,28 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
203,28 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
373,28 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Exp. LLO 222/2016. Reparar terrat. IGT
Vist l’informe del tècnic municipal de 8 d’agost de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, comunicació d’obres de reparació de terrat. S’aporta
pressupost de Construccions J. Geli, SL, per un import de 3.150,00 euros. La sol·licitud té
l’acceptació del constructor.
Tot el carrer Canigó, tot i que el sol·licitant no indica la finca exacta, esta en sòl urbà qualificat
de clau 4, edificació unifamiliar aïllada. La coberta tipus terrassa és existent, segons informació
del sol·licitant, i les obres són de reparació d’aquesta.
Conclusions:
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a la comunicació prèvia d’obres
de reparació de terrat existent en l’edifici situat al carrer Canigó, SN d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 3.150,00 euros.
2. Si les obres requereixen d’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar prèviament.
3. Les obres hauran de tenir en compte les condicions generals coberta establertes en l’article
54, coberta, del POUM.
4. S’haurà de complir les condicions del Codi Tècnic de l’Edificació en quan al tipus de
paviment, DB SUA 1, seguretat enfront de caigudes, i al DB HS1, protecció enfront les
humitats.
5. 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, en
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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concepte de gestió de residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels
residus de l’obra.
6. 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.
“...”
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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 126,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
126,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
296,42 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.7. Exp. LLO 229/2016. Pintar façana. JAR
Vist l’informe del tècnic municipal de 8 d’agost de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA l’avinguda de la Vall, número 13. Es
sol·licita pintar amb color principal el color 603, Rosat de l’Albera, i sòcol de color marró fosc.
Els colors principal sol·licitat està inclòs en la carta de colors del POUM, i falta definir el color
del sòcol.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
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 750,00 euros més IVA.
Conclusions
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Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia d’obres
menors per a PINTAR LA FAÇANA DE L’AVINGUDA DE LA VALL, NÚMERO 18 DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, i es tindrà en compte:
Es pintarà la façana amb el color 608, Terra d’escudella clar i el color 012, Roig Pozzuoli.
El sòcol haurà de ser color de la carta de colors, destinat a paraments i complements.
-

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 750,00 euros més IVA.
- 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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 30,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
30,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0€
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
50,00 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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.
3.8. Exp. EDU 215/2015. Legalització obres sense llicència. JBG
Vist l’informe del tècnic municipal de 2 d’agost de 2016 següent:
“...”

Antecedents de fet
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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1. En Junta de Govern Local del dia 14 de setembre de 2015, i segons informe tècnic del
dia 10 d’agost de 2015, en el que es posa de manifest la realització d’obres de
construcció d’un porxo i d’una piscina sense la corresponent llicència, i a la vista dels
actes d’edificacio aquests no eren manifestament il·legalitzables, es va acordar incoar
procediment de protecció de la legalitat urbanística i requerir al propietari per tal de que
sol·liciti el corresponent títol administratiu.
2. En data 26 d’octubre de 2010, l’interessat presenta instància sol·licitant llicència de
legalització de les obres i adjunta projecte de legalització de construcció auxiliar.
3. Segons informe del que suscriu, del dia 23 de novembre de 2015, es va requerir a la
persona interessada per tal de que sol·licités llicència d’obres i aportés la següent
documentació:
a. Projecte bàsic i executiu de construcció de porxo i piscina, subscrit per tècnic
competent.
b. Estud bàsic de seguretat i salut de les obres
c. Assumeix de la direcció de les obres
d. Designació de coordinador de seguretat i salut de les obres.
4. Va tenir entrada en aquest Ajuntament, el dia 30 de març de 2016, instància en la que
s’adjuntava el següent:
a. Projecte bàsic i executiu de construcció de piscina, redactat per l’arquitecte Ferran
Vila Franch, col·legiat 44352-2.
b. El projecte, incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.
c. Assumeix de direcció de les obres, pel tècnic redactor.
d. Coordinació de seguretat i salut de les obres, per el tècnic redactor.
5. Segons informe tècnic del dia 2 de maig de 2016, es requereixen l’esmena d’unes
deficiències en el projecte presentat, i que es completi la informació.
6. En data 6 de juny de 2016, l’interessat aporta instància en atenció al requeriment de
documentació efectuat, i adjunta el següents docouments:
- Informe resum de subsanació de deficiències redactat per Campdomus SLP
- Dues còpies dels planols 1,5 i 6 modificats.

Informe
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ
El projecte preveu la construcció d’un porxo i una piscina, amb una superfície construida del
porxo de 24m² i una piscina de superfície 10,67m².

El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, zona de casc antic nucli de la Ral, clau
1c, i compleix amb les condicions de solar per ser edificable. Segons el plànol 1, modificat, del
projecte, la piscina i el porxo estan situats en terrenys classificats de sòl urbà.
El porxo té una alçada útil de 3,00 m, i està cobert amb teulada de teula àrab, color vermell,
amb un pendent del 20%,i la barbacana una volada màxima de 30 cm, per la qual cosa
s’ajusta a la normativa específica de la zona 1c i la general de l’edificació.
En l’alçat del plànol, 05 modificat, s’expressa una tanca de 1,80 m de límit entre propietats,
i es realitza amb tanca de malla o vegetal., i per tant s’ajusta a les determinacions art. 114
del POUM les tanques entre veïns només podrà ser del tipus “tancament tipus malla
matàl·lica” i/o “tanca vegetal”, desenvolupats en els article 57 del POUM.
En el projecte, plànol d’estat actual núm. 2 i 3, s’observa, així com afirma el redactor del
projecte en document complementari aportat, és un element existent, i no és objecte
d’aquesta intervenció i projecte.
PRESSUPOST

El pressupost d’execució material indicat en el projecte és de 7.450,00 euros.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
- El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel
que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat,
corresponent al Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA). Tot i així,
per a piscines d’ús en habitatges unifamiliars no és d’aplicació.
- El projecte té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb el que
estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció i de gestió de terres.

Conclusions
1. Vista la documentació aportada, i segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT a
l’atorgament de llicència d’obres per a la construcció d’un porxo de 24 m² i una piscina
descoberta de 10,67 m² en el solar situat a la Ral, 24 d’aquest municipi, conforme el projecte
presentat.
-

-

Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels 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
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança
de 150,00 euros, que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de residus
d’instal·lació autoritzada al finalitzar les obres.
El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
El pressupost d’execució material de les obres és de 7.450,00 euros.
Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització d’aquestes i s’aportarà la
documentació següent:
a. Certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel col·legis professional
corresponent.
b. Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
c. Fotografies de l’edifici acabat (interior i exterior)
d. Certificat emès pel gestor de residus.

2. Arxivar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat per aquestes obres el dia 20

de setembre de 2015, atès que segons l’exposat en aquest informe són legalitzables
conforme la normativa urbanística aplicable i l’interessat a sol·licitat el corresponent llicència
urbanística.
“...”
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 d’obres sol·licitades de conformitat i amb les condicions de
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit. Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del
dret de propietat i de tercers.
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 298,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
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
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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298,00
20,00
150,00
0
468,00

€
€
€
€
€
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Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

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. Arxivar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat per aquestes obres el dia 20
de setembre de 2015, atès que segons l’exposat en l’informe del tècnic són legalitzables
conforme la normativa urbanística aplicable i l’interessat ha complert el requeriment i ha
sol·licitat la corresponent llicència urbanística.
7. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.9. Exp. 248/16 Autorització GUAL. JSG
Vista la sol·licitud de data 19-08-2016 del Sr. Joan Solà Galceran amb DNI 40 600 452 R d’un
gual al portal del carrer Major, 18 de la seva propietat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per l’interessat, amb número de placa 92, previ
pagament de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
3.10. Exp. LLA 250/16. Circ Romy. PJ.
Vista la sol·licitud del CIRC ROMY presentada pel promotor Prin Jessy amb CIF 12AC96287, amb
domicili a 101 Avenue Amand Beraud, 33440 – St. Vicent de Paul, França, per fer l’activitat de
Circ Ambulant el dia 30 d’agost de 2016;
Atès que es tracta d’una activitat itinerant amb una estructura mòbil tipus carpa de 14 m. Que
compta amb el certificat tècnic de conformitat. Amb una superfície total de 252 m2 i un
aforament màxim de 300 persones assentades;
Vist que presenta comunicació i declaració responsable amb el corresponent Pla d’Autoprotecció
i Llibre de l’Establiment Temporal, signats per un tècnic competent
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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de l’activitat de Circ a realitzar demà dia
30 d’agost.
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de la resta de permisos que siguin
competència d’altres Administracions Públiques.
2. Autoritzar la instal·lació als terrenys municipals situats davant la nau de l’Ajuntament, a
l’Avinguda del Carburo (davant la Ctra. de Camprodon)
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractacions
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4.1. Exp. 185/16. Contracte menor de subministrament de paviment de llossetes
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”

INFORME

Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per al subministrament i col·locació, si s’escau, de
paviment de llosetes amb els següents amidaments:
-

Plaça Estabanell

-

Llar d’infants
Superfície aproximada

1 columpi gran de 2 gronxadors
1 columpi petit amb 1 gronxador
Arribada tobogà
Sorral existent

9 m2
2 m2
1 m2
1 m2
13 m2

S’han demanat pressupostos a les següents empreses, obtenint els preus de
subministrament de material:

PREU/M2

DIMENSIONS
LLOSETES

COLA

TRANSPORT

M2

IMPORT
LLOSETES

DEGOM

28,00

50x50x40 mm

NO

NO

13,00

364,00

VIESMAT

35,00

90,00

45,00

13,00

455,00

BENITO

24,00

50x50x20 mm
100x50x40
mm

9,60

50,00

13,00

312,00

EMPRESA

IMPORT
(LLOSETA,
COLA I
TRANSPORT)

IVA

TOTAL

COLORS

76,44

440,44

590,00

123,90

713,90

Vermell i verd
Negre, verd o
terracota

371,60

78,04

449,64

Terracota

El pressupostos aportats per l’empresa Benito Urban, S.L. preveu el subministrament sol·licitat,
preveient que la brigada municipal executi la col·locació que inclouria la base prèvia per a la
col·locació del paviment superiorment.
Es proposa la contractació de l’empresa Benito Urban, SL segons oferta rebuda número
20607233 ajustant els metres quadrats realment necessaris, per un import de 371,60 euros
sense IVA i 449,64 euros IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Benito Urban, SLU, amb CIF B59987529, el contracte menor dalt
especificat per un import de 449,64 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 449,64 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.2. Exp. 230/16. Contracte menor d’obres de supressió de barreres arquitectòniques
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la supressió de barreres arquitectòniques a
dos punts del municipi: al carrer Solana del Tell en molt mal estat i a la carretera C-38 davant
de Ca l’Aurora per la execució d’un pas de vianants.
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Al Carrer Solana del Tell hi ha una vorera en molt mal estat segons es pot veure a la fotografia
adjunta. A la carretera C-38, davant de ca l’Aurora, es preveu la ubicació d’un pas de peatons
amb la corresponent formació de guals als dos costats.
El pressupost aportat per Construccions Geli, S.L. per un import de 1.995,00€ sense IVA per les
feines al Carrer Solana del Tell i 2.159,00 euros sense IVA per les feines de la Carretera C-38,
preveu els treballs sol·licitats. L’import total dels dos pressupostos ascendeix a 4.154,00€ sense
IVA i un pressupost de contracte de 5.026,34 € IVA inclòs.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de Construccions Geli, S.L. per a la
realització dels treballs SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA C-38 I AL
CARRER SOLANA DEL TELL, per un import de 5.026,34 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Construccions Geli SL, amb CIF B17576067, el contracte menor dalt
especificat per un import de 5.026,34 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 5.026,34 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
El Sr. Barba proposa que es tingui en compte els requisits tècnics per invidents quan es faci el
pas de vianants i els assistents es mostren d’acord.
4.3. Exp. 223/16. Contracte menor d’obres obertura de vial GFS-15 Bac de les tres
fonts
Vist que s’han demanat tres ofertes per a la realització de les actuacions previstes a la
subvenció de la Generalitat de Catalunya de Gestió Forestal Sostenible 2015, consistents en
l’obertura de vials al Bac de les Tres Fonts CUP 63 i s’han presentat les següents:
-

Constru empresa Constructora: 16.193,43 € IVA inclòs
Construccions Desmo: 15.654,98 € IVA inclòs
Vilalta-Trans SL: 13.710,51 € IVA inclòs

Vist que l’Ajuntament compta amb l’assessorament forestal del CEINR de la Generalitat de
Catalunya;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Vilalta-Trans SL, amb CIF B17323114, el contracte menor dalt
especificat per un import de 13.710,51 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 13.710,51 € IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
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4.4. Exp. 225/16. Contracte menor d’obres selecció de tanys GFS-15 Bac de les tres
fonts
Vist que s’han demanat tres ofertes per a la realització de les actuacions previstes a la
subvenció de la Generalitat de Catalunya de Gestió Forestal Sostenible 2015, consistents en la
selecció de tanys al Bac de les Tres Fonts CUP 63 i s’ha presentat les següents:
-

Forestcat: 7.865,00 € IVA inclòs
CEIN Ripollès: 7.562,50 € IVA inclòs
Josep Guixeró Juncà: 7.260,00 € IVA inclòs

Vist que l’Ajuntament compta amb l’assessorament forestal del tècnic de la Generalitat de
Catalunya;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Josep Guixeró Juncà, amb CIF 43 634 826 P el contracte menor dalt
especificat per un import de 7.260,00 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 7.260,00 € IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.5. Exp. 247/16. Contracte menor d’obres de pavimentació del pavelló esportiu
Vista la memòria redactada pels tècnics municipals per l’execució de les obres de reforma del
paviment del Pavelló Esportiu municipal per import de 33.818 € IVA inclòs;
Vist que la redacció de la memòria s’ha fer amb el suport de l’empresa Renotec Esport que
ofereix les condicions més favorables per l’execució i legalització de les obres;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Renotec Esport, el contracte menor dalt especificat per un import de
33.818 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 33.818 € IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.6. Exp. 249/16. Contracte menor serveis obra de teatre “Mascles”
Vista la proposta de l’Associació “Això és intolerable” per fer l’obra de teatre “Mascles” els dies
21 i 28 de gener de 2017 a les 19:00, a al Sala el Molí;
Vist que l’Ajuntament té prevista la remodelació de la Sala el Molí que es durà a terme en breu;
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Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l l’Associació “Això és intolerable” per fer l’obra de teatre “Mascles” els dies 21 ó
28 de gener de 2017 a les 19:00, el contracte menor dalt especificat per un import de 200
euros, IVA inclòs.
Condicionar aquest contracte a que les obres d’adequació del Molí estiguin finalitzades. Cas
contrari es pactarà una altra data.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 200 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.7. Exp. 243/16. Contracte menor d’obres d’instal·lació d’intèrfon a l’Ajuntament
Vistes les dues ofertes per a la instal·lació de l’intèrfon municipal que han presentat
instal·lacions Costa SL i Comercial Pirenne SL;
Vist que l’oferta de Comercial Pirenne SL és completa pel fet que preveu la instal·lació del
cablejat, que és necessari, i la ma d’obra. També és econòmicament més favorable.
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Comercial Pirenne SL, el contracte menor dalt especificat per un import
de 1.123,30 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.123,30 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.8. Exp. 244/16. Contracte menor d’obres d’arranjament de camins: Puigparrús fins a
coll Pinòs
Vist que la Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció per arranjament de camins dins
l’arranjament de camins forestals i prevenció d’incendis forestals;
Vista la proposta de Vilalta-Trans SL per la millora de camins per import de 826,62 € IVA inclòs
amb destí al camí de Puig Parrús fins al coll Pinòs;
Vist que l’Ajuntament compta amb l’assessorament forestal del CEINR de la Generalitat de
Catalunya;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Vilalta-Trans SL, amb CIF B17323114, el contracte menor dalt
especificat per un import de 826,62 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 826,62 € IVA inclòs.
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Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.9. Exp. 245/16. Contracte menor de recuperació de pastures al Bac de les tres Fonts
Vist que la Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció per recuperació de pastures dins
l’arranjament de camins forestals i prevenció d’incendis forestals;
Vista la proposta del CEIN Ripollès per a la creació d’espais oberts mitjançant la recuperació de
pastures al Bac de les tres Fonts per import de 1.883,82 € IVA i;
Vist que l’Ajuntament compta amb l’assessorament forestal del CEINR de la Generalitat de
Catalunya;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar al CEIN Ripollès el contracte menor dalt especificat per un import de 1.883,82 €
IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.883,82 € IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.10. Exp. 82/15. Resolució de contracte per incompliment de l’adjudicatari i nova
adjudicació de contracte menor de tala i trossejament d’arbrat.
Vist que en data 9-3-2015 la Junta de Govern va adjudicar a l’empresa Jesús Murillo, Serveis
Forestals la tala i desbrossament de 0,7 km de pista forestal al preu tona d’11 €;
Vist que segons informa el tècnic forestal en data 26-07-2016, l’adjudicatari ha incomplert els
seus compromisos i es troba desaparegut;
Vist que ha transcorregut més d’un any des de l’adjudicació cal acordar la resolució del
contracte i fer una nova adjudicació;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Resoldre l’adjudicació dalt referenciada a l’empresa Jesús Murillo, Serveis Forestals.
2. Adjudicar el contracte al Consorci EIN del Ripollès pel mateix preu de 11 €/tona més IVA.
3. Notificar aquest acord als dos adjudicataris en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
5. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable a l’Avda. de la Vall, 4-8, 1-3. RFB
Atès que Raquel Ferrer Bermejo, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge de l’Avda. de la Vall, 4-8, 1-3;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

20

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
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
6. Permís de pas pel municipi: cursa ciclista VI 100% TONDO
Atès que el Club Ciclista Olot sol·licita autorització de pas per a la “VI, 100% TONDO que és un
esdeveniment esportiu, que se celebra el dia 25 de setembre de 2016 entre les 12:00 i les
12:30;
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 l’activitat dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7. Donar compte de subvencions sol·licitades
7.1. Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera de la Diputació
Per Decret d’Alcaldia de 8-7-2016 ens vam acollir al Pla Extraordinari d’Assistència Financera de
la Diputació de Girona que suposa l’avançament del deute de la Generalitat de Catalunya per
import de 11.212,43 € (PUOSC 2015) i 7.474,95 € (PUOSC 2014).
7.2. Subvencions firals de la Diputació
Ens han atorgat 1.250 € per activitats firals que tenim pendent de justificar.
7.3. Subvenció pel projecte d’activitats de joventut 2016
Ens hem acollit a la convocatòria de la Generalitat de Catalunya amb un Programa Local de
Joventut 2016-2019 i un pressupost pel 2016 de 6.727 €.
7.4. Subvenció pel consultori local de la Diputació - Dipsalut
Hem sol·licitat una subvenció de 1.600 € per cobrir despeses per import de 5.922,30 €
corresponents a l’exercici de 2015.
7.5. Agència Catalana de l’Aigua: neteja de lleres
L’Ajuntament ha de decidir si demanem la subvenció abans del 3 d’octubre de 2016.
L’alcaldessa parlarà amb l’arquitecte municipal per preparar la memòria.
8. Donar compte de l’aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019
Per Decret d’Alcaldia de 23-08-2016 es va aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Ho exposarem a l’ETAULER i a la Web municipal per a general coneixement de manera
permanent.
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9. Adhesió al Pla d’Execució anual 2017 del projecte “Treball a les 7 comarques”
Vist que la feina realitzada en benefici de la comarca per part de l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès, entitat que té l’objectiu de promocionar, donar suport i participar en activitats i
socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès i a la
potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació.
L’Agència també treballa per donar assessorament al teixit empresarial, fomentar i millorar
l’ocupació i la formació de les persones aturades, promocionar la comarca a l’exterior, vetllar la
planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre els sectors públic i privat pel
desenvolupament de la comarca.
En aquesta línia, el projecte ocupacional i de desenvolupament local “Treball a les 7 comarques”
reforça l’acció duta a terme per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, la qual cosa ha de
permetre donar suport d’una manera integrada tant a les persones com a les empreses que
conformen el teixit productiu de la comarca.
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Donar suport a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en el projecte dalt referenciat.
2. Adherir-nos al Pla d’execució anual 2017 del projecte “Treball a les 7 comarques” al Ripollès,
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc dels programes de
suport al desenvolupament local i cofinançat pel Servicio de Empleo Estatal, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
3. Comunicar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la seva
constància
10. Nomenament de de l’arquitecte municipal
Atès que el conveni d'assistència tècnica amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació
del servei tècnic d’arquitecte que quedat suspès pel fet que el funcionari Sr. Xavier Rico Miró ha
guanyat oposicions amb una plaça a jornada parcial (50%) a l’Ajuntament de Ribes de Freser i
ha marxat del Consell amb efecte d’1 de juliol de 2016;
Vist que és d’interès per l’Ajuntament continuar amb la prestació de serveis per part del
funcionari Sr. Xavier Rico Miró amb igual dedicació que fins ara d’un dia a la setmana,
consistents en la dedicació de 7,5 hores setmanals (20 % de jornada);
Vist que el secretari municipal ha contactat amb la secretària de Ribes de Freser i han
consensuat la compatibilitat de les dues dedicacions parcial, pel fet que la normativa ho permet
essent la suma de les dedicacions parcials de 70 %:
De conformitat a l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya;
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 amb caràcter no
permanent, d’acord amb la legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques
a realitzar.
Vistos els informes de Secretaria sobre la imperiosa necessitat de tenir un funcionari tècnic per
emetre els informes i realitzar les inspeccions legalment obligatòries en matèria urbanística;
Vist l’informe d’intervenció sobre existència de consignació pressupostària pel 2016 als capítols
1 i 4 en atenció que s’incrementarà el Capítol 1 amb la quantitat existent al Capítol 4 que anava
destinada al Consell Comarcal del Ripollès;
En exercici de les facultats que atorga la normativa vigent a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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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1. Nomenar funcionari interí a partir del dia 1-9-2016, l’arquitecte Sr. Xavier Rico Miró, per dur
a terme les tasques funcionarials pròpies de tècnic municipal dalt referenciades fins a la
cobertura de la plaça.
2. . Fixar les retribucions per a la jornada parcial del 18,66% de jornada (7 hores/setmanals)
segons la dotació pressupostària de 950 €/mes brut, més la part proporcional corresponent de
les pagues extres segons la Llei de Pressupostos de l’Estat.
3. Establir les característiques de la Plaça següents:
Escala d’Administració especial; Subescala tècnica; Titulat superior; Grup A1; Nivell CD 22
4. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
vigent.
5. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri.
12. Informes i propostes de la Àrees
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

