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ACTA NÚM. 14/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 9 d’octubre
Inici:
Acabament:
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidores:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Excusa:
Sr. Joan Navarro i Soler

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
marge consignats per celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat
pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en funcions
de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2014/38. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/37. Pagades per Caixa corporació
2.3. Relació de factures F/2014/36. Domiciliades
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 236/2014. Gas Natural
3.2. Exp. LLO 247/2014. JRR
3.3. Exp. LLO 249/2014. Càmping els Roures
3.4. Exp. LOVP 138/2014. Instal·lacions Costa 2004 SL
4. Contractació menor:
4.1. Contracte menor d’actuacions de millora i manteniment de la façana de l’Ajuntament
(fusteria i paleteria) i pintat de la façana del Pavelló
4.2. Contracte menor d’actuacions de millora i manteniment de l’Ajuntament: paviment del
balcó i remolinat del dipòsit i reparació escala, façana i paret.
5. Autorització parada de venda ambulant a la Via Romana: Xurreria A. Ramos
6. Autorització esdeveniment esportiu CENTURIA
7. 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. 13 de la sessió del dia 18 de setembre de 2014 sense
esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/38: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/38 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 21.775,54 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
disponibilitats econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
2.2. Relació de factures i justificants F/2014/37: pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2014/37 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 134,37 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel 972 747 005- fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

2

les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari
corresponent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/36: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/36 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 689,22 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 236/2014. Gas Natural
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Gas Natural, d’19-09-2014, per obtenir llicència d’obres per
obertura de rasa a l’Avda. de la Vall, 18;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 19 de setembre de 2014, sol·licitud de llicència
d’obres menors per a l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de l’avinguda de la Vall, longitud
de 1m i 40cm d’amplada, per a un ramal i connexió de nou subministrament d’aquest carrer.
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA, i l’autor del
projecte és Màrius Lledo i Salvador, Enginyer Tècnic Industrial.
S’adjunta a la sol·licitud plànol de situació de les obres i secció, prevista. Aquestes obres estan
incloses en l’Annex del Projecte d’Autorització de les Instal·lacions de distribució MOP≤16bar, a
fer durant aquest any a l’àmbit territorial de Catalunya.
Conclusions
A tal efecte, informo favorablement a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada amb les
següents condicions:
1. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992, de 4
d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel qual es
regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i complir amb les
disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD 842/2002, de 2 d’agost, per
el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
2. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les
companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar que es
produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
3. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat públic,
xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal comunicar-ho
immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l’empresa encarregada de
portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres,
caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
4. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la via pública ni
als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha d’utilitzar contenidors
adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes de sanejament
d’aigües pluvials. Els materials procedents d’enderrocs i excavacions han de ser transportats
directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l’espera de la reposició
definitiva.
5. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que permeti la
formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de gruix i la col·locació del
paviment de la vorera. El panot o les lloses de la vorera han de ser d’unes
característiques idèntiques a les existents. La reposició es realitzarà amb peces completes
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6.

7.

8.
9.
10.

i s’hauran de col·locar a truc de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb
beurada de ciment, segons sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat
amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així com de les façanes i
calçada.
En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en unes
condicions equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del paviment tallant el
paviment amb serra radial, assegurant un tall recte, de tal manera que hi hagi un
sobreample mínim de 10 cm a cada costat. Ell rebliment de la rasa, amb tot-u compactat
al 98% del PM i, amb un gruix mínim de 20cm de formigó i de 12cm d’asfalt, quedant
enrasat amb els perímetres de la rasa.
Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar
accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les condicions de
seguretat, i en compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut de les
obres.
S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un import de
6.000 €, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels serveis de gas
canalitzat en relació als vials i serveis públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en
concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment seria de 150,00 €,
comptats com a cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de
0,5 m².
L’import d’execució de les obres és de 110,71 €
Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la finalització d’aquestes.
Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari presentat en relació a l’execució de les
obres, cal que es sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el període de garantia d’1 any.
El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les
obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent a la data de notificació de la resolució que
posa fi al present procediment. Aquesta llicència caducarà pel transcurs d’ambdós terminis
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.

Les obres estan en zona d’afectació de la carretera C-38, que és titular la Generalitat de
Catalunya, i s’emet aquest informe sens perjudici de que el promotor obtingui la corresponent
autorització administrativa.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 4,43 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
4,43 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
0,00 €
TOTAL:
24,43 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: Es18 2100 8200 82 2300027565

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
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5. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. LLO 247/2014. JRR
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Jordi Rubiera Romanillos per obtenir llicència d’obres per
obertura de rasa al carrer de la Barquera, 5;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la REFORMA INTERIOR DE XARXA DE SANEJAMENT en
l’edifici situat al carrer de la Baquera, 5 d’aquest municipi. Es sol·licita l’obertura de rasa,
col·locació de tub, i reblert i paviment.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, subzona
alineació a vial, clau 3a. 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.
El pressupost de les obres és de 1.850,00 €, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Xavier Bosch Vila.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la REFORMA INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, de l’edifici situat al
carrer de la Barquera, núm. 5 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 € en concepte de gestió de residus, que es
retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les obres.
Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.
Aquesta llicència no autoritza a la realització de noves escomeses i connexions a la xarxa
pública de sanejament, ni l’obertura de rases en la via pública, que en tot cas, hauria de
sol·licitar-se expressament.
Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.

“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 74,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
74,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
TOTAL:
244,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: Es18 2100 8200 82 2300027565

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. La fiança de residus es retornarà quan es justifiqui la disposició dels residus en un gestor
homologat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. LLO 249/2014. Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Càmping els Roures, de data 9-10-2014, per obtenir llicència
d’obres per poda d’arbrat, neteja i jardineria complementària;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp. LOVP 138/2014. Instal·lacions Costa 2004 SL
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Instal·lacions Costa 2004 SL de data d’25-04-2014, per obtenir
llicència d’obres per reforma i condicionament de local comercial al carrer Guàrdia, 2;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
El titular sol·licita llicència d’obres per a la reforma interior de l’establiment destinat a la venda i
reparació d’electrodomèstics i d’instal·lacions d’aire condicionat, fontaneria i elèctriques, situat al
carrer Guàrdia, núm. 2 d’aquest municipi. El titular aporta la següent documentació:
- Projecte bàsic i executiu d’obra de reforma i condicionament de local existent destinat a la
venda i reparació d’electrodomèstics i d’instal·lacions d’aire condicionat, fontaneria i elèctriques
situat al carrer Guàrdia, núm. 2 d’aquest municipi, signat per Josep Castañer Danès, enginyer
tècnic industrial, col·legiat 6362.
- Projecte d’activitat per a l’obertura d’establiment de venda i reparació d’electrodomèstics i
d’instal·lacions d’aire condicionat, fontaneria i elèctriques, signat per Josep Castañer Danès,
enginyer tècnic industrial, col·legiat 6362, i visat pel Col·legi Tècnic Industrial de Girona.
- Es justifica el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. S’exposa que no és d’aplicació el CTE
DB SI, ja que no hi ha un canvi d’ús, tot i així, en el projecte d’activitat s’haurà de complir el
marc normatiu actual.
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- S’aporta estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.
- Assumeix de la direcció facultativa, per part del redactor del projecte.
Consta en aquest Ajuntament la comunicació de l’obertura de l’activitat de taller d’instal·lacions
elèctriques, fontaneria, calefacció i aire condicionat, en data 22 de març de 2011, amb Joan Costa
Plana com a titular, en aquest mateix local, i es sol·licita una nova activitat comercial de venda i
reparació d’electrodomèstics i d’instal·lacions d’aire condicionat, fontaneria i elèctriques.
Les obres previstes en el projecte són de reorganització interior de l’espai, amb la construcció
d’envans, reforç del sostre de l’altell, i obertura de façana per crear accés directe a l’establiment
des del carrer.
PLANEJAMENT
L’edifici està situat en sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada (clau 2). L’edificació és
existent, i té el pati interior d’illa edificat. Les obres previstes són interiors i són compatibles amb
el planejament. Per altra banda, la construcció en el pati està en volum d’edificació disconforme
amb el paràmetres imperatius del planejament, però no queda fora d’ordenació; per al qual
cosa, d’acord a l’article 108.4 del TRLUC es poden admetre únicament obres de consolidació,
rehabilitació i canvis d’ús. El previst, segons els projectes aportats, són obres de consolidació
estructural, i d’acord a usos admesos per el planejament.
L’ús comercial està admès per el planejament urbanístic, sempre i quan no estigui per sobre d’un
habitatge, i per tant, l’activitat que es pretén dur a terme, que és a planta baixa, és compatible
amb el POUM de Sant Pau de Segúries, i de la mateixa manera les obres també ho són.
El projecte no té senzillesa tècnica, ja que es requereix de la participació d’un tècnic competent
que garanteixi els compliment dels paràmetres de seguretat, habitabilitat i funcionalitat; i per
tant és d’aplicació la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació, i la llicència
tindrà condició d’obra major.
El pressupost d’execució material de les obres és de 14.350,00 €, i de les instal·lacions previstes
en el document d’activitat té un import de 2.840,00 €, per tant, el cost total d’execució material
de les obres és de 17.190,00 €.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència d’obres majors per a la REFORMA I
CONDICIONAMENT DE LOCAL EXISTENT PREVISTES EN EL PROJECTE D’OBRA I
D’ACTIVITAT situat a la planta baixa del carrer Guàrdia, núm. 2 d’aquest municipi, amb el
condicionat següent:
- Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar a l’Ajuntament la designació del coordinador de
seguretat i salut de les obres.
- El pressupost d’execució material de les obres és de 17.190,00 €.
- El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
- 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€ que es retornarà quan s’aporti el
certificat emès pel gestor de residus al finalitzar les obres.
- Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
Un cop finalitzades les obres, per tal d’obtenir llicència d’activitat s’haurà d’aportar la
documentació següent:
Certificat final d’obres signat i visat pel director d’obra.
Declaració responsable del tècnic.
Declaració responsable del titular de l’activitat.
Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica (electricitat, etc.) o butlletí de reconeixement signat per instal·lador autoritzat.
Assegurança de responsabilitat civil, i rebut de pagament.
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“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 687,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
687,60 €
- Taxa llicència:
42,98 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
880,58 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: Es18 2100 8200 82 2300027565

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. La fiança de residus es retornarà quan es justifiqui la disposició dels residus en un gestor
homologat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Contractació menor:
4.1. Contracte menor d’actuacions de millora i manteniment de la façana de
l’Ajuntament ( fusteria i paleteria ) i pintat de la façana del Pavelló
Atès que s’han d’executar les obres de millora i manteniment de la façana de l’Ajuntament:
fusteria i paleteria segons la memòria valorada realitzada pel tècnic municipal;
Vistos els pressuposts presentats pel Sr. Josep Boixaderas i Miranda següents:
-

Millora i manteniment de la façana de l’Ajuntament, fusteria i paleteria per import de
3.061,30 € IVA inclòs (2.530,00 € de base més 531,30 € d’IVA);

-

Millora i manteniment del Pavelló, pintat de façana per import de 6.183,10 € IVA inclòs
(5.110,00 € de base més 1.073,10 € d’IVA);

Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21200;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel 972 747 005- fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

8

1. Aprovar els pressupostos dalt esmentats per import de 3.061,30 € IVA inclòs per l’execució de
les obres de manteniment de fusteria exterior de l’Ajuntament i pintat de repassos de paleteria de
la façana i per import de 6.183,10 € IVA inclòs per la millora i manteniment del Pavelló (pintat de
façana).
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.2. Contracte menor d’actuacions de millora i manteniment de l’Ajuntament: paviment
del balcó i remolinat del dipòsit i reparació escala, façana i paret
Atès que s’han d’executar les obres de millora i manteniment de la façana de l’Ajuntament:
paviment del balcó i remolinat del dipòsit memòria valorada realitzada pel tècnic municipal;
Vistos els pressuposts presentats pel Sr. Xavier Bosch Vila següents:
-

Paviment del balcó i remolinat del dipòsit per import de 1.923,90 € IVA inclòs (1.590,00 €
de base més 333,90 € d’IVA);
Reparació escala, façana i paret de l’Ajuntament per import de 2.420 € IVA inclòs (2.000
€ de base més 420 € d’IVA);

Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21200;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els pressupost dalt esmentats del Sr. Xavier Bosch Vila, per import de 1.923,90 € IVA
inclòs per l’execució de les obres de paviment del balcó de l’Ajuntament i remolinat del dipòsit i
de 2.420 € IVA inclòs per la reparació escala, façana i paret de l’Ajuntament.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5. Autorització parada de venda ambulant a la Via Romana: Xurreria A. Ramos
Vist que el senyor Antoni Ramos Sánchez sol·licita permís per instal·lar una xurreria el dia de la
Via Romana 2014, tal i com fa habitualment;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Autoritzar el Sr. Antoni Ramos Sánchez la instal·lació de la xurreria durant el dia de la Via
Romana 2014 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació per import de 15,00 euros corresponent a l’aplicació de la taxa per
ocupació de la via pública segons OF núm. 12, BOP de Girona 241 de 17-09-2009 (10 m2. * 1,5
€/m2/dia).
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
6. Autorització esdeveniment esportiu CENTURIA
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Atès que l’associació esportiva Smarfan i el CFSala Ripoll sol·liciten autorització de pas de la
CENTURIA en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries previst pel dia 2311-2014;
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. Autoritzar la instal·lació d’un arc de sortida i els avituallaments a la Plaça de la Generalitat.
3. Autoritzar el Pavelló per les dutxes, guardarroba i lliurament de dorsals
4. 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.
5. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7.Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
-

Pressupost
Ordenances 2015: no hi ha previst cap canvi
Temes pendents pel proper Ple del dia 15 d’octubre de 2014
L’activitat esportiva Centuria que es farà properament al municipi per primer cop.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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