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ACTA NÚM. 15/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 26 de setembre
Inici: 20:15
Acabament: 22:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors C ambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: C ap

A la Seu C onsistorial 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. Aprovació de les relació de factures F/2016/34. Domiciliades
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/35. Pendents
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/36. Pagades per caixa corporació
2.4. Sol·licitud exempció vehicle històric. JPD
2.5. Sol·licitud exempció vehicle històric. JC G
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 132/16. C anvi canals teulada. Ramaderes Mas Molí SL
3.2. Exp. LLO 233/16. Ras per Gas. Gas Natural Distribución SDG
3.3. Exp. LLO 235/16. Reforma de teulada. JPLL
3.4. Exp. LLA 265/16. Parada mercat. AES
3.5. Exp. EDU 109/16. HUT. RC F
4. C ontractacions:
4.1. Exp. 267/16. C ontractació per concurs obert del projecte d’obra de reforma del C entre C ívic el
Molí
4.2. Exp. 299/15. C ontracte menor reparacions enllumenat públic i edificis públics
4.3. Exp. 136/16. C ontracte menor substitució aixetes del dipòsit de la Ral
4.4. Exp. 215/16. C ontracte menor reparació de faroles enllumenat públic
4.5. Exp. 224/16. C ontracte menor sega de marges de la Via Romana
5. Alta del servei de subministrament d’aigua. AJS
6. Aprovació del conveni marc per la xarxa de desfibril·ladors amb DIPSALUT
7. Aprovació del conveni de cooperació amb el C onsell C omarcal del Ripollès per la compra agregada
de gasoil
8. Autorització per la instal·lació de la Xurreria Ramos per la Via Romana 2016
9. Aprovació de la liquidació del conveni del projecte de “Treball a les 7 comarques”
10. Donar compte de la suspensió de la contractació del servei de residus pel C onsell C omarcal del
Ripollès
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
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 14 de la sessió del dia 12 de setembre de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/34. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/34 de factures i justificants per import de 14.741,14 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/35. Pendents
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Examinada la relació núm. F/2016/34 de factures i justificants per import de 1.080,28 €,
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/2016/36. Pagades per caixa corporació
Examinada la relació núm. F/2016/36 de factures i justificants per import de 116,80 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent
2.4. Sol·licitud exempció vehicle històric. JPD
Vista la sol·licitud de data 12-09-2016, NRE 792, del Sr. Joan Puigvert Delòs amb DNI 40 602
260 S, d’exempció de vehicle històric Bultaco Sherpa T-350 amb matrícula B-3229-DB;
Vist que l’interessat acredita que el vehicle és de 1978, té més de trenta anys d’antiguitat i paga
impost per altres vehicles del municipi;
Vista l’Ordenança reguladora de l’Impost que preveu l’exempció per vehicles de més de 25 anys;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
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
2.5. Sol·licitud exempció vehicle històric. JCG
Vista la sol·licitud de data 13-09-2016, NRE 800, del Sr. Josep Casals Gumí amb DNI 40 601 556
R, d’exempció de vehicle històric Susuki GM 51 A amb matrícula GI-6820-AN;
Vist que l’interessat acredita que el vehicle és de 1991, té més de vint-i-cinc anys d’antiguitat i
paga impost per altres vehicles del municipi;
Vista l’Ordenança reguladora de l’Impost que preveu l’exempció per vehicles de més de 25 anys;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
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. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 132/2016. Canvi canals teulada. Ramaderes Mas Molí SL
Vist l’informe del tècnic municipal de 15 de setembre de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a LA SUBSTITUCIÓ
DE CANALS DE TEULADA i s’indica un pressupost de 3.000,00 euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbanitzable delimitat, PAa1 Carretera de Camprodon,
que no ha iniciat la tramitació de la gestió urbanística. 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
SUBSTITUCIÓ DE CANALS DE TEULADA situada en l’edificació coneguda com Mas Molí, d’aquest
municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 3.000,00 euros.
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“...”

2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment d el 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 dipos itarà una fiança de 150,00euros, 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.
4. Les canals i baixants només podran ser dels següents materials: zenc-titani, coure o zenc;
es permet el ferro al baixant de planta baixa, s egons article 54, coberta, del POUM.

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 provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 120,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import mínim de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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:
- IC IO:
120,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
290,00 €
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 se güent 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 233/2016. Ras per Gas. Gas Natural Distribución SDG
Vist l’informe del tècnic municipal de 15 de setembre de 2016 següent:
“...”
Antecedents
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Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 12 d’agost de 2016, sol·licitud d’autorització d’obres
en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer Mestre Francesc
Sanz, 13 , i s’adjunta la següent documentació:
-

Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres, Sonia Marago Juli.
Designació de director de les obres, Xavier Llagostera Pagès
Memòria 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:
-

1m 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 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.
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 1m x 0,4 = 0.4 m².
En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les següents obres d e 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 1x0,4 M EN TOTAL PER A INSTAL·LACIÓ DE
CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER MESTRE FRANCESC
SANZ, 13 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
1. 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.
2. 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.
3. 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 xa rxes 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.
8. 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 i s’hauran de col·locar a truc
de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de cimen t, segons sigui la
vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de netejarse 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 co ndicions
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 20 cm de formigó i de 12 cm 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 40 cm. L’acabat de formigó serà igual que la resta del carrer, i s’aplicarà pols de
quars en l’acabat.
9. 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.
10. 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.
11. L’import d’execució de les obres és de 296,28 €
12. 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.
13. 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 res olució
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 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·licita des 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 11,85 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import mínim de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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:
- IC IO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
C . Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

11,85 €
20,00 €
150,00 €
0€
181,85 €
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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 po sterior.
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.
3.3. Exp. LLO 235/2016. Reforma de teulada. JPLL
Vist l’informe del tècnic municipal de 15 de setembre de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a REFORMA DE
TEULADA. El sol·licitant indica que les obres tenen un pressupost de 9.800,00 euros i que les
obres seran executades per Construccions J. Miralles 2007, SL.
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
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència per
REFORMA DE TEULADA de l’edifici està situat al Carrer Mestre Sanz, 13 d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució mate rial de les obres és de 9.800,00 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.
- 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
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“...”

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. 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 provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 392,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5
3. Aprovar la liquidació, per import 24,50 € en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança fiscal
municipal número 17.
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:
- IC IO:
392,00 €
- Taxa llicència:
24,50 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
566,50 €
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 se gon 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.
3.4. Exp. LLA 265/16. Parada mercat. AES
Vista la sol·licitud de parada de mercat de data 15-09-2016 de la Sra. Anna Espigolé Serra;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”

INFORME
S’ha rebut la sol·licitud per part de la Sra. Anna Espigulé Serra per obtenir l’alta de parada al mercat setmanal
amb una longitud de 3 ml, per a Parada de Venda de nous i mel de collita pròpia i olives.

C . Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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C onforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERC AT DE VENDA AMBULANT DE SANT PAU DE
SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de 27-10-2014, al seu
Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà l’establert per
l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir percentatges
de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat de protegir els drets
dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de parada de
mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assignarà la parada corresponent dependent de
l’assiduïtat de la paradista.
3.- A data d’avui, no existeix una parada amb aquest tipus de venda parcial. Sí existeix una parada de
venda de fruits secs i una altra amb olives.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
5.- Es requereix la documentació següent:
Fotocòpia DNI
Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
C otitzacions a la Seguretat Social
C ontracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada.
“...”

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 la interessada el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 3 ml. amb una parada de venda de nous i mel de collita pròpia, de conformitat a
l’informe dels tècnics municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions
de les Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2016. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3. Comunicar aquest acord a la interessada amb advertiment dels recursos pertinents.
3.5. Exp. EDU 109/16. HUT. RCF
Aquest expedient no s’ha pogut comunicar a l’infractor
Actualment no apareix anunciat a Internet
La Junta de Govern per unanimitat acorda arxivar l’expedient sense més tràmit.
4. Contractacions
4.1. Contractació per concurs obert del projecte d’obra de reforma del Centre Cívic el
Molí. Exp. 267/16.
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va detectar la necessitat de realitzar la contractació
de les obres consistents en la reforma i millora del Centre Cívic el Molí i va demanar una subvenció
al PUOSC-2016 de la Diputació de Girona;
Atès que es disposa de projecte aprovat segons anunci al BOP de Girona 240 de 19 de desembre
de 2011;
Vist que l’elevat import del projecte obliga a executar-lo per fases, s’ha redactat un desglossat
per l’execució d’una primera fase per import d’execució per contracte de 198.856,74 €.
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Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el replantejament i existint la disponibilitat
dels terrenys, s'incorpora el mateix a aquest expedient de contractació ;
Vistes les característiques de l'obra es considera com a procediment més adequat el procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació;
Vist que s’ha emès informe de Secretaria i Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i sobre la Legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte ;
Vist que Alcaldia ha aprovat iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la
necessitat i idoneïtat de la contractació pro posada;
Vist que s’ha redactat i s’ha incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte ;
Vist que consta el certificat d’existència de crèdit per part d’intervenció;
Examinada la documentació adjunta, i de conformitat amb el que estableix l'article 110 i en 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 local pe r unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent en el projecte modificat
d’adequació del Centre Cívic el Molí, Fase 1, convocant la seva licitació.
2. Autoritzar, en quantia de 198.856,74 €. euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2016.1.155.61902. Millores Centre Cívic el Molí, l'estat de despeses del Pressupost Municipal
d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016.
Als Municipis amb població inferior a 5000 habitants l'aprovació de la despesa serà substituïda
per una certificació d'existència de crèdit que s'expedirà pel secretari interventor (Disposició
Addicional 2ª apart. 6è.).
3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres
consistent en projecte modificat d’adequació del Centre Cívic el Molí, Fase 1, per procediment
obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil del Contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de 26 dies puguin presentar les proposicions que estimin
pertinents.
5. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant, amb una antelació
mínima de set dies respecte a la reunió que hagi de celebrar per a la qualificació de la
documentació referida en l'article 146.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4.2. Exp. 299/15. Contracte menor reparacions enllumenat públic i edificis públics
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics van sol·licitat pressupost per a la reparació de part de les deficiències trobades
en la revisió de set enllumenats del municipi. Es va executar la primera part amb la reparació
immediata i urgent, segons aprovació per Junta de Govern l’1 de gener de 2016, contractada a
Comercial Pirene, SL.
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La segona part d’aquestes deficiències greus corresponen a l’enllumenat del Polígon El Mariner,
segons expedient ECA 101749 i l’enllumenat de La Ral, segons expedient ECA BT103878.
El pressupost aportat per la empresa Comercial Pirene, S.L., per un import total de 2.330,97
euros sense IVA, i un total de contracte de 2.820,47 euros, preveu els treballs sol·licitats en la
memòria.
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 la empresa Comercial Pirene, S.L.,
per a la realització dels treballs de REPARACIÓ DEFICIÈNCIES ELÈCTRIQUES ENLLUMENATS
per un import de 2.820,47 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 Comercial Pirene SL el contracte menor dalt especificat per un import de
2.820,47 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.820,47 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.
4.3. Exp. 136/16. Contracte menor substitució aixetes del dipòsit de la Ral
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la substitució de les aixetes ubicades a l’arqueta
exterior del dipòsit d’aigua potable municipal, ubicat a La Ral.
Les aixetes es troben en molt mal estat, així com l’arqueta que les ubica.
Les tasques a executar consisteixen en la localització de la tuberia, buidat i netejat del dipòsit
amb desinfecció, substituir els tubs existents d’entrada al dipòsit i la col·locació de les noves
aixetes. Es construirà una nova arqueta amb tapa.
S’han demanat tres pressupostos per aquesta tasca, rebent les següents ofertes, IVA inclòs:
ENRIC RIERA
3.775,20 €
CONGIAC
4.664,76 €
INST. COSTA
3.121,80 €
El pressupost aportat per Instal·lacions Costa per un import total de contracte de 3.121,80 euros
preveu els treballs sol·licitats.
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 d’Instal·lacions Costa per a la
realització dels treballs SUBSTITUCIÓ AIXETES I ARQUETA DIPÒSIT LA RAL, per un import
de 3.121,80 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 .
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Instal·lacions Costa, el contracte menor dalt especificat per un import de
3.121,80 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.121,80 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.
4.4. Exp. 215/16. Contracte menor reparació de faroles enllumenat públic
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”

INFORME
En data 15 de setembre de 2016, el tècnic municipal, ha revisat el següents punts de l’enllumenat
públic:
1.- Avinguda de La Vall tot just després de la entrada, un cop passat la rotonda.
2.- Carrer Pla de Serrat, a l’alçada del Molí de Can Nin.
S’observa deformació permanent per impacte de vehicle en la columna de l’enllumenat en totes
dues, per la qual cosa la seva reparació, s’efectua en taller de serralleria, on es pot recuperar la
situació originària. Per altra banda, la columna de l’Avinguda de la Vall no té lluminària, i s’hauria
de tornar a col·locar. Es desconeix el causant del desperfecte.
S’ha sol·licitant pressupost a la Serralleria Josep Canal, per a reparar la deformació de les dues
columnes, i a Comercial Pirene SL per al subministrament d’una nova farola així com pels treballs
d’ajudant d’electricista, i també per la reposició de les lluminàries i làmpades.
Els treballs requeriran l’ajuda del personal de brigada, durant aproximadament un matí.
Valorats els pressupostos, s’aconsella la reparació de la farola a l’Avinguda de La Vall, per part de
Serralleria Josep Canal per un import de 327 € sense IVA i 395,67 € IVA inclòs i el
subministrament i col·locació de nova lluminària en la mateixa, per part de Comercial Pirene, SL
per un import de 488,89 € sense IVA i 591,56 € IVA inclòs. Així mateix, s’aconsella el
subministrament i col·locació de nova farola al Carrer Pla del Serrat, per part de Comercial Pirene,
SL, per un import de 608,80 € sense IVA i 736,65 € IVA inclòs. La lluminària existent s’aprofitaria,
doncs està en bon estat.
Conclusions
Vist que els pressupostos aportats, s’ajusten als treballs sol·licitats i es considera que el cost és
ajustat a les condicions habituals del mercat, es proposa el següent:
-

Contractació de Serralleria Josep Canal, segons pressupost aportat, de 327,00 euros més
IVA, essent un total de contracte de 395,67 euros per la reparació de farola de l’Avinguda
de La Vall.
Contractació de Comercial Pirene SL, per un pressupost de 488,89 euros, més IVA, essent
un total de contracte de 591,56 euros per la lluminària de l’Avinguda de La Vall.
Contractació de Comercial Pirene SL, per un pressupost de 608,80 euros, més IVA, essent
un total de contracte de 736,65 euros per la farola del Carrer Pla del Serrat.

El total de l’actuació de reparació de les dues lluminàries és de 1.424,69 euros sense IVA i un
import de 1.723,88 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:
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1. Adjudicar la contractació de Serralleria Josep Canal, segons pressupost aportat, de 327,00
euros més IVA, essent un total de contracte de 395,67 euros per la reparació de farola de
l’Avinguda de La Vall.
2. Adjudicar la contractació de Comercial Pire ne SL, per un pressupost de 488,89 euros, més IVA,
essent un total de contracte de 591,56 euros per la lluminària de l’Avinguda de La Vall i per un
pressupost de total de contracte de 736,65 euros per la farola del Carrer Pla del Serrat.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.723,88 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures 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. 224/16. Contracte menor sega de marges de la Via Romana
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
S’ha procedit a la sol·licitud de pressupost per la neteja i la sega de marges de la Via Romana.
Els Serveis Tècnics han sol·licitat pressupost a la empresa Fundació MAP. Es reben pressupostos
número 278 i 279 de data 22 de setembre del 2016, que reflexa les tasques sol·licitades per un
import de 361,50 € sense IVA (437,42 € IVA inclòs) i de 248 € sense IVA (272,80 € IVA inclòs),
respectivament.
Vist els pressupostos rebuts s’observa que s’ajusten als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a
les condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de la empresa Fundació MAP per a la
realització de les tasques de neteja i sega de marges per un import total de 609,50 € sense IVA i
710,22 € 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 Fundació MAP, el contracte menor dalt especificat per un import de
710,22 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 710,22 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.
5. Alta del servei de subministrament d’aigua. AJS
Atès que la Sra. Araceli Judas Sànchez, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic,
al seu habitatge de l’Avda. de la Vall, 4, Baixos Primera;
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:
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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. Aprovació del conveni marc per la xarxa de desfibril·ladors amb DIPSALUT
Vista la minuta pròrroga del conveni de cessió de desfibril·ladors en el marc de programa Pm05
Girona, territori cardioprotegit (LE 2015/89);
Atès que l’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, composta per 1 desfibril·lador fix, amb
una vigència fins a 31 de desembre de 2019;
En exercici de les facultats que la legislació vigent atorga a l’Alcaldia i al Ple, així com la delegació
a la Junta de Govern;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la minuta de conveni dalt referenciada en tots els seu termes.
2. Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura i per a l’adopció de les resolucions que siguin
necessàries per a la seva execució.
3. Comunicar-ho a la Diputació de Girona, DIPSALUT, per EACAT per a la seva deguda constància,
facultant Secretaria per a la tramesa telemàtica .
7. Aprovació del conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès per la
compra agregada de gasoil
Vist el conveni de de col·laboració entre l’ACM i el Consell Comarcal del Ripollès per a la compra
agregada de gasoil de calefacció i locomoció;
Vist que es preveu la possibilitat que els ajuntaments de la comarca es pugui adherir a l’anterior
conveni mitjançant un conveni de cooperació;
En exercici de les facultats que la legislació vigent atorga a l’Alcaldia i al Ple, així com la delegació
a la Junta de Govern ;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Manifestar la voluntat municipal d’adherir-nos a la compra agregada de gasoil amb l’ACM
mitjançant el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per via telemàtica per a la seva
constància i a l’efecte corresponent.
8. Autorització per la instal·lació de la Xurreria Ramos per la Via Romana 2016
Vist que el senyor Llorenç Ramos Suñer sol·licita permís per instal·lar una xurreria per la Via
Romana de 2016, 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 de
la Via Romana el 30-10-2016 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 1,5 m2/dia*10metres.
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3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
9. Aprovació de la liquidació del conveni del projecte de “Treball a les 7 comarques”
Vist que el Servei d’Ocupació de Catalunya va subvencionar al Consell Comarcal del Ripollès pel
programa de Treball i Formació de Persones aturades no perceptores de 2015;
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es va acollir al programa amb la contractació d’un
peó i una auxiliar administrativa i es va comprometre al finançament del 205 de la despesa laboral
derivada;
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès reclama el pagament de la part que l’Ajuntament s’havia
compromès pels imports següents:
-

Peó: 238,10 €
Auxiliar: 1.674,40 €

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament al Consell Comarcal del Ripollès de les quantitats reclamades dalt
consignades en compliment del Programa de Trebal, i Formació 2015.
2. Fer efectiu el pagament de forma immediata.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
10. Donar compte de la suspensió de la contractació del servei de residus pel Consell
Comarcal del Ripollès
L’alcaldessa explica la situació provocada per la sortida del servei comarcal de l’Ajuntament de
Camprodon.
El Consell Comarcal del Ripollès ha suspès la licitació i ha aprovat un nou contracte

sense l’Ajuntament de Camprodon.
11. Informes i propostes de la Àrees
Els assistents comenten diferents temes relacionats amb la gestió ordinària de la corporació.
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

