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ACTA NÚM. 14/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 25 de setembre
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència: 20:30
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 l’Ajuntament.
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. Aprovació de les relacions de factures
2.2. Exp. 227/17. Alta de subministrament d’aigua. YDC.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 225/17. Reserva gual. PCR
3.2. Exp. 225/17. Autorització xurreria Ramos per la Via Romana
3.3. Exp. LLO 249/2017. Obertura rasa c. Major, 7. Gas Natural SA
3.4. Exp. LLO 250/2017. Obertura rasa. C. Pompeu Fabra, 7.Gas Natural, SA
4. Contractació:
4.1. Exp. 163/17. Contracte menor d’obres instal·lació elèctrica de l’adequació a normativa de seguretat de les
obertures del pavelló municipal. Comercial Pirene SL
5. Autorització de pas pel municipi: Cerdanya Racing Club Esportiu
6. Donar compte de la Festa Major de 2017.
7. 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
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 13 de la sessió del 18 de setembre de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-31: 1.444,79 € domiciliades
RF-32: 51.576,76 € pagades
RF-33: 49.157,30 € pendents
S’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Exp. 227/17. Alta de subministrament d’aigua. YDC
Atès que la Sra. Yanina Della Chiesa sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge de l’Av. de la Vall, 4, 2n., 2a.;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal núm. 17.
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.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 225/17. Reserva gual. PCR
Vista la sol·licitud de data 22-09-2017 del Sr. Pere Cels Reixach d’un gual al garatge del carrer Pla
del Serrat, 6, 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 94, 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
3.2. Exp. 225/17. Autorització xurreria Ramos per la Via Romana
Vist que el senyor Llorenç Ramos Suñer sol·licita permís per instal·lar una xurreria per la Via
Romana tal i com fa habitualment;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el Sr. Llorenç Ramos Suñer la instal·lació de la xurreria durant els dies sol·licitats
durant els dies sol·licitats de la Via Romana el 29-10-2017 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública, per
import de 1,5 m2/dia*10metres.
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 249/2017. Obertura rasa c. Major, 7. Gas Natural Catalunya SA
Vist l’informe del tècnic municipal de 25 de setembre de 2017 següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 18 d’agost de 2017, sol·licitud d’autorització
d’obres en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer Major, 7
i s’adjunta la següent documentació:
-

Estudi de seguretat i salut
Plànol de la instal·lació

Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment per
al pas de la següent instal·lació: 2m. de rasa, per a PE32mm
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL CATALUNYA SA, i l’autor del projecte
és Francisco Giménez Valle, 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.
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Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment seria de 100,00 €, comptats per un import de 60 €/m² (mínim 200,00 euros) de cost
de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 2m x 0,4 = 0.8m².
En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les següents obres de Gas Natural, a compte
de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest Ajuntament:
-

Expedient: 312/2015 - Aval: 4704,00 €
Expedient: 60/2015 – Aval: 200,00 €
Expedient: 132/2015 – Aval: 200,00€
Expedient: 250/2017 – Aval: 200,00€
TOTAL: 5.304, 00 €

La fiança a dipositar, conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 150 euros.
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA DE 2x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER
MAJOR, 7 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la següent
documentació:
Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
Designació de director de les obres
2. Les obres estan situades en el nucli històric de Sant Pau de Segúries, per la qual cosa serà
necessària la designació d’un arqueòleg que haurà d’estar present durant els treballs
d’excavació. S’haurà de presentar abans de l’inici de les obres la designació de l’arqueòleg.
3. En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per executar la
rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el tram afectat i restituir-lo
segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en voreres d’amplada igual o inferior a un
metre el tall de paviment i la restitució parcial de la vorera.
4. S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals d’antelació; i es
comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de l’acabament d’aquestes.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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, i es dipositarà una fiança de 150,00 euros, que es retornarà quan
s’aporti el certificat de gestió de runes, al finalitzar les obres.
10. 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, i de 4 cm de gruix. La reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran
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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, i garantint el comportament solidari amb la resta del paviment amb
connectors d’acer cada 40cm. L’acabat de formigó serà igual que la resta del carrer, i
s’aplicarà pols de quars en l’acabat.
11. 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.
12. 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 és de 200,00 €, per
la qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
13. L’import d’execució de les obres és de 300,00 €
14. 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.
15. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les obres
és de 12 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.
“...”
-

Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. 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 la interessat, GAS NATURAL CATALUNYA SA, 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 provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 12,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 150 €, què serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
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

12,00
20,00
150,00
0,00
182,00

€
€
€
€
€

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.
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6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 250/2017. Obertura rasa. C. Pompeu Fabra, 7.Gas Natural, SA
Vist l’informe del tècnic municipal de 25 de setembre de 2017 següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 4 d’agost de 2017, sol·licitud d’autorització d’obres
en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer Pompeu Fabra,
7 i s’adjunta la següent documentació:
Estudi de seguretat i salut
Plànol de la instal·lació
Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment per
al pas de la següent instal·lació: 2 m. de rasa, per a PE32mm
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA, i l’autor del
projecte és Francisco Giménez Valle, 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.
Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment seria de 100,00 €, comptats per un import de 60 €/m² (mínim 200,00 euros) de cost
de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 2m x 0,4 = 0.8m².
En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les següents obres de Gas Natural, a compte
de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest Ajuntament:
-

Expedient: 312/2015 - Aval: 4704,00 €
Expedient: 60/2015 – Aval: 200,00 €
Expedient: 132/2015 – Aval: 200,00€
TOTAL: 5.104, 00 €

La fiança a dipositar, conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 150 euros.
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA DE 2x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER
POMPEU FABRA, 7 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la següent
documentació:
Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
Designació de director de les obres
2. En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per executar la
rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el tram afectat i restituir-lo
segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en voreres d’amplada igual o inferior a un
metre el tall de paviment i la restitució parcial de la vorera.
3. S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals d’antelació; i es
comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de l’acabament d’aquestes.
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
7. 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.
8. 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, i es dipositarà una fiança de 150,00 euros, que es retornarà quan
s’aporti el certificat de gestió de runes, al finalitzar les obres.
9. 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, i de 4 cm de gruix. La reposició es realitzarà amb peces completes 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, i garantint el comportament solidari amb la resta del paviment amb
connectors d’acer cada 40cm. L’acabat de formigó serà igual que la resta del carrer, i
s’aplicarà pols de quars en l’acabat.
10. 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.
11. 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 és de 200,00€, per la
qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
12. L’import d’execució de les obres és de 300,00 €
13. 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.
14. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les obres
és de 12 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.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. 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 la interessat, GAS NATURAL CATALUNYA SA, 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 provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 12,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 150 €, què serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
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- 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

12,00 €
20,00 €
150,00 €
0,00 €
182,00 €

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.
4. Contractació:
4.1. Exp. 163/17. Contracte menor d’obres instal·lació elèctrica de l’adequació a
normativa de seguretat de les obertures del pavelló municipal. Comercial Pirene SL
Vist l’informe tècnic de 21-09-2017 que es transcriu següent:
“...”

Informo:
Les obres que es descriuen s’executaran, en matèria de seguretat en els tancaments del pavelló municipal
d’esports, prevista en la línia A3 de les bases reguladores de la subvenció del servei d’esports de la Diputació
de Girona.
Les finestres de la façana que limiten la pista poliesportiva, són les originals i estan formades per marcs
quadrats de formigó formant gelosies de 2,40m d’ample per 1,20m d’alt, i amb pany de vidre senzill en
l’interior.
Les obertures situades darrera les porteries normalment reben pilotades i de forma ocasional i accidental
trenquen algun vidre, caient els trossos a la pista i al carrer. Les obertures del pavelló municipal no compleixen
els paràmetres de seguretat establerts en la normativa del PIEC, en concret art. 3.3.1.3t:
“Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que poden rebre en la
pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se
sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat la presència de tancaments i portes
transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o de protecció.”
L’actuació permetrà adequar part de les obertures, especialment les situades darrera la porteria (7 unitats), als
criteris de seguretat del Consell Català de l’Esport, i en concret donar compliment en part a l’article 3.3.1.3 t,
del PIEC, i garantir la seguretat de l’envidrament en cas d’impacte durant les pràctiques esportives.
Les obres queden justificades, per la necessitat d’executar-les de forma immediata per tal de que els vidres i
conseqüentment les obertures, siguin resistents als cops i no produeixin fragments tallants en trencar-se.
L’actuació consistirà en la substitució de finestres per finestres automàtiques, les quals requereixen de la
instal·lació elèctrica pertinent.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Comercial Pirene, SL, que inclou les tasques necessàries per a la bona execució de
les obres. El pressupost d’execució material de la motorització de les finestres és de 1.219,52 €, i el pressupost
d’execució per contracte és de 1.475,62 € (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC AMB SEIXANTA DOS CÈNTIMS
D'EURO), considerant el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals i el 21% d’IVA.

“...”

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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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 Pirene, SL el contracte menor d’obres pel preu de 1.219,52 € més
256,10 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.475,62, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
santi@cpirene.com.
5. Autorització de pas pel municipi: Cerdanya Racing Club Esportiu
Atès que el Cerdanya Racing Club Esportiu demana autorització de pas per la “1R Rally Comtat de
Cerdanya” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que se celebra el 29 de setembre de 2017,
amb pas pel municipi entre les 21:30 i 23:00;
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.
Es fa saber que el carrer Major del nucli urbà de Sant Pau de Segúries està tallat per una
esllavissada del pont de la Palanqueta, la qual cosa no afecta la Ctra. General C-38.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Informes i propostes de la Àrees.
No n’hi han
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

Vist i plau,

