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ACTA NÚM. 13/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 4 de desembre de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de Govern
Local al marge consignats
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.

Regidors:
M. Carme Simon i Orriols Dolors
Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler
Excusa: cap

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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12
13.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 26/13. Factures pendents de pagar
2.2. Aprovació relació de factures 27/13. Factures domiciliades pagades
2.3. Aprovació de factures 28/13. Factures pagades per Caixa
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Sol·licitud de modificació de la llicència d’obres. LLO 19/2012 Ramaderes Molí SL
3.2. Exp. LLO 38/13 PCR
Subvencions 2014 de la Diputació de Girona per prevenció d’incendis
Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Cosso Alto SL
Autorització cancel·lació aval a Construccions Icart SA
Contractació d’obres menors d’instal·lació de millores a la presa de terra del parallamps de
l’edifici de l’Ajuntament
Contractació d’obres menors de millores de l’accés a la Llar d’Infants
Autorització de pas al Club Ciclista Bas
Imposició multes coercitives per incompliment del requeriment de legalització de l’activitat de
planxisteria de la Ral al Sr. Angel Comamala Vilanova
Aprovació de l’actualització de triennis a la treballadora Sra. Lourdes Perpiñà Planella
Contractació de personal laboral no permanent a temps parcial per procediment de màxima
urgència, jardineria
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. 12 de la sessió del dia 20 de desembre de 2013
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants 26/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 26/2013 de factures i justificants per import de 8.768,93 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les a4licacions
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
2.3. Relació de factures i justificants 27/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 27/2013 de factures i justificants per import de 374,74 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
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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
2.4. Relació de factures i justificants 28/2013. Factures pagades per Caixa.
Examinada la relació núm. 28/2013 de factures i justificants per import de 68,38 €,
s’APROVA per unanimitat i es dona conformitat al pagament efectuat amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de modificació de la llicència d’obres. LLO 19/2012 Ramaderes Molí
SL
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Casadesús Sucarrats, NRE 6698, de 4-122013, en el propi nom i representació;
Vist que adjunta la relació de factures de l’obra per import total de 27.725,18 € quan es va
atorgar llicènci1 sobre un PEM de 5.000 €;
Vist que procedeix aprovar la liquidació definitiva de l’ICIO sobre la diferència del
pressupost;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres
(ICIO) per import de 909,01 € calculat sobre un PEM de 22.725,18 €, que és la diferència de
pressupost inicial i definitiu, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5, d’acord
amb el que estableix l’art. 9è.7.
2. Aprovar la liquidació, per import de 56,81 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17 vigent.
RESUM de deures econòmics:
909,01 €
- ICIO:
56,81 €
- Taxa llicència:
965,82€
TOTAL:
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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 38/13 PCR
Atesa la sol·licitud de l’interessat Pere Cels Reixac de 25-11-2013, per obtenir llicència
d’obres menors per a la reparació del paviment del balcó situat al mas Can Birosta;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
d’obres menors per a la SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT EXTERIOR DE TERRASSA I DE
CORONAMENT D’AMPIT
per a l’edifici conegut com a Mas Birosta de SANT PAU DE
SEGÚRIES.
1. Les obres no poden suposar una alteració del volum de l’edificació.
2. La solució de coberta haurà de complir les condicions de protecció de la humitat del Codi
Tècnic de l’Edificació, document bàsic de salubritat, DB HS. La solució constructiva serà
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preferentment d’estil tradicional, i es prohibeixen les referències o estils arquitectònics
històrics o foranis, o aquells impropis de la destinació de l’edificació. L’enrajolat de la
terrassa serà de color ocre, semblant al de la terra que l’envolta. Els paraments afectats per
les obres hauran de tenir un tractament adequat i digne i de qualitat suficient, amb materials
per quedar vistos o revestits i pintats segons la paleta de colors del POUM.
3. El remats dels ampits i façanes haurà de ser de pedra tradicional de la zona, amb marès
o amb altres acabats tradicionals. Quan l’acabat no sigui de pedra es tindrà en compte el
color d’aquest, i es cercarà sempre la integració i no el contrast, preferiblement amb els
colors terra i ocres. No s’admeten balustres en les baranes de terrasses, hauran de ser
massissos o amb baranes senzilles de ferro o fusta.
4. 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.
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.
6. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 117,76 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
117,76 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
137,76€
TOTAL:
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
4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un
cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant
l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que
considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Subvencions 2014 de la Diputació de Girona per prevenció d’incendis
La Diputació de Girona informa al BOP de Girona 215 d’11 de novembre s’ha convocat la
neteja de camins per prevenció d’incendis pel 2014.
Els que ja ho van demanar al 2013 no cal tornar-ho a demanar, si no és que volen incloure
nous camins i franges periurbanes.
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5. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Cosso Alto SL
Atès que el Sr. Xavier Font, en representació de COSSO ALTO SL, amb domicili a Pl.
Catalunya, 21, 4-2, CP 08002, Barcelona, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, a l’habitatge situat a Sant Pau de Segúries Carrer Fonoses, 1, 1r. Esquerra;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
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. Autorització cancel·lació aval a Construccions Icart SA
Vist que se sol·licita el retorn de l’aval de les obres de Reparació de la Xarxa de Clavegueram
de les façanes del riu Ter, de Sant Pau de Segúries. Aquestes obres van ser recepcionades el
28 de desembre de 2011, per part de l’Ajuntament.
Vist l’informe del tècnic municipal que conclou
“...”
Conclusions
Vist que el requeriment ha estat atès satisfactòriament i havent passat el període de
garantia, s’informa FAVORABLEMENT al retorn de l’aval de l’obra de reparació de la xarxa de
clavegueram de les façanes del riu
“...”
Atès que consta dipositat l’aval de referència:
Avalista: Banco Popular Español SA, NIF A-28000727
Número Registre Especial d’Avals: 102/2004
Import: 11.740,60 €
Avalat: Construccions ICART SA amb CIF A-17200163
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1.
Autoritzar la devolució i cancel·lació de l’aval dalt referenciat
2. Comunicar-ho a l’empresa adjudicatària i retornar el document d’aval original, dipositant
còpia a l’expedient amb signatura de lliurament a l’interessat.
7. Contractació d’obres menors d’instal·lació de millores a la presa de terra del
parallamps de l’edifici de l’Ajuntament
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 4-9-2013 es va adjudicar a l’empresa
Torrent Tecno Industrial SL amb CIF B6031742 per un import de 5.153,00 euros i 1.082,13
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euros d’IVA el contracte menor per a l’execució dels treballs de millores a les instal·lacions
elèctriques de l’Ajuntament, les Escoles i l’Església per a protecció contra llamps i revisió
periòdica obligatòria;
Vist que la instal·lació de l’Ajuntament requereix una millora consistent en la reparació i
ampliació de la presa de terra per import de 902 € més l’IVA corresponent per import de
189,42 € que suposen un PEC de 1.091,42 € segons el pressupost que ha presentat
l’empresa Torrent Tecno Industrial SL (Oferta núm. 13102911);
Vist l’informe favorable del tècnic municipal sobre la conveniència de
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la
partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de
Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Torrent Tecno Industrial SL amb CIF
B6031742, per realitzar les obres per import de 1.091,42 €, IVA inclòs. La factura dels
treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Torrent Tecno Industrial SL amb CIF
B6031742, amb domicili a Marquès de Barberà, 21.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
8. Contractació d’obres menors de millores de l’accés a la Llar d’Infants
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a l’execució d’obres de millores a l’accés
a la Llar d’Infants per evitar el perill de caigudes a l’hivern pel paviment congelat;
Vist el pressupost que ha presentat el Sr. Jordi Prat, picapedrer, col·locador i reformes, per
realitzar les obres per un import de 3.592,38 €, de preu base més 754,39 € corresponent al
21 % d’IVA, i que resulta un import total de 4.346,77 €, IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la
partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de
Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per realitzar les obres per un import de 3.592,38 €, de
preu base més 754,39 € corresponent al 21 % d’IVA i que resulta un import total de
4.346,77 €, IVA inclòs.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a Sr. Jordi Prat, amb NIF 90 002 074 S, i domicili
a Avda. Mariner, 30, 17864 Sant Pau de Segúries, Girona.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
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9. Autorització de pas al Club Ciclista Bas
Atès que el Club Ciclista Bas sol·licita autorització de pas de la cursa ciclista XVII edició de la
MARXA CICLOTURISTA TERRA DE REMENCES en el tram que afecta al terme municipal de
Sant Pau de Segúries previst pel dia 11-05-2014;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al Club Ciclista Ripoll amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
10. Imposició multes coercitives per incompliment del requeriment de legalització
de l’activitat de planxisteria de la Ral al Sr. Angel Comamala Vilanova
Vist l’acord de la Junta de Govern de 5 de juny de 2013, notificat el 9-8-2013, es va requerir
l’interessat la legalització de l’activitat i9 es va concedir un termini de 2 mesos, sense que
l’interessat hagi complert el requeriment;
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10-10-2013, notificat el 16-10-2013, per la
qual s’incoà expedient de multa coercitiva per desatenció de l’anterior requeriment;
Vista la certificació de Secretaria de data 4 de desembre de 2013 on es fa constar que durant
el termini d’audiència atorgat a l’interessat no s’han presentat al·legacions;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Imposar una multa per valor de tres-cents euros (300,00.-€) al Sr. Àngel Comamala i
Vilanova Maurici per incompliment del requeriment de legalització de l’activitat de
planxisteria de la Ral, advertint-li que la persistència de l’incompliment suposarà la imposició
de noves multes.
2. Advertir a l’interessat que si no realitza les actuacions voluntàriament en el termini d’un
mes, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària o imposició de noves multes.
3. Notificar la present resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.
11. Aprovació de l’actualització de triennis a la treballadora Sra. Lourdes Perpiñà
Planella
Vist que aquesta Junta ha reconegut l’antiguitat al personal de la corporació pel que fa els
triennis que presten serveis a la corporació;
Vist que la treballadora Sra. Lourdes Perpiñà Planella actualment ja percep antiguitat i no
hauria de quedar afectat pel reconeixement que s’ha fet a al resta de treballadors;
Vist que la treballador manifesta que l’antiguitat li va quedar congelada l’any 1996 i des
d’aleshores no percep cap quantitat afegida;
Vist que cal reconèixer l’antiguitat des de l’any 1995;
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Reconèixer el dret de la treballadora Sra. Lourdes Perpiñà Planella al cobrament dels
triennis corresponents a la seva categoria i a la diferència entre l’antiguitat que venia cobrant
i la que li correspon per Llei amb efectes partir del mes de setembre de 2013, a partir de la
propera nòmina que percebi la interessada.
2. Notificar aquest acord a la treballadora i a intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent.
12. Contractació de personal laboral no permanent a temps parcial per procediment
de màxima urgència, jardineria
Atesa la necessitat de contractar personal laboral amb caràcter no permanent, per proveir
temporalment un excés de tasques de la brigada municipal en matèria de manteniment de
vies públics durant el mes de desembre de 2013 amb ocasió de les Festes Nadalenques;
Vist que l’Ajuntament compta amb personal eventual que ja s’ha contractat anteriorment
durant les temporades d’acumulació de feines;
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 temporalment a partir del dia 9-12-2013, el Sr. Àngel Marcé Espígol amb DNI
40 600363 G per al manteniment de la jardineria, parcs i jardins públics durant la temporada
de 9 al 23 de desembre de 2013, per necessitats del servei.
2. Fixar les retribucions proporcionals del treballador de conformitat a la dotació del
pressupost de 1.198,27 €/mes brutes.
3. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
vigent.
13. Varis
L’alcalde i els regidors comenten diferents temes que s’estan tramitant des de l’Ajuntament:
- L’alcalde explica la reunió amb el cap dels MMEE i el cap de Bombers. No hi ha novetats
importants. Tot està tranquil en temes de seguretat.
En tema de prevenció d’incendis s’ha de comunicar als propietaris de masies situades prop
de zones arbrades la seva obligació de mantenir net un perímetre de 25 metres d’arbres i
arbustos. Farem arribar una Ban d’Alcaldia a tota la població, amb difusió a la Web
municipal.
- L’alcalde explica que van tenir una reunió al Consell Comarcal del Ripollès sobre la
senyalització de camins d’Itinerannia: el Consell Comarcal del Ripollès farà el manteniment
dels camins de tipus 1 (principals).
Els ajuntaments farem el manteniment del camins de tipus 2 (secundaris).
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A Sant Pau només tenim dos camis del tipus 2 que ens constaran anualment al voltant de
200 €. Som els que tenim menys camins.
- L’alcalde explica les propostes per la millora del poble amb ocasió de les Festes de Nadal:
hi haurà molta feina i necessita l’ajut del peó de jardineria de l’estiu Sr. Àngel Marcer. La
Brigada té altra feina i no pot donar l’abast.
- Els assistents comenten la previsió i característiques dels lots de Nadal del personal per
enguany que estaran marcats per l’austeritat i, alhora, la promoció de productes del poble.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 22:15
s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

