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ACTA NÚM. 15/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30 d’octubre
Inici: 20:30
Acabament: 22:30
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidores:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa: CAP

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2014/39. Domiciliades
2.2. Relació de factures F/2014/40. Pendents
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 263/2014. Container en SNU
3.2. Exp. Ocupació de via pública amb contenidor
4. Contractació menor:
4.1. Contracte menor serveis tècnics d’ampliació de enllumenat públic al carrer dels Horts
4.2. Contracte menor d’obres de reparació de vorera a la Pl. Generalitat i ampliació vorera carrer Mestre
Sanz.
5. Subvencions
6. Expedients de disciplina urbanística
6.1. Bankia: Avda. Mariner, 2
6.2. Hortícoles Vilarenys: parada sense autorització al mercat
7. Sol·licitud subministrament d’aigua
8. Donar compte escrit del Consorci Vies Verdes
9. Acta d’inspecció d’un abocament de runa a la Ral
10. Autorització parada de venda ambulant durant Tot Sant i la Puríssima a Xurreria A. Ramos
11. Aprovació de la sortida de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon
12. 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. 14 de la sessió del dia 9 d’octubre de 2014 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/39: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/39 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 1.393,91 € 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.
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2.2. Relació de factures i justificants F/2014/40: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/40 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 7.846,53 €, 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 263/2014. Container en Sòl No Urbanitzable
Pendent informe tècnic
3.2. Exp. Ocupació de via pública amb contenidor
Per l’interessat Construccions Bautista-Delgado 2011 SCP, es demana la ocupació del carrer de
l’Àngel, 1 per la neteja de trastos vells i fustes apilades.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la ocupació de via pública sol·licitada
2. Aprovar la liquidació corresponent conforme l’Ordenança Fiscal d’aplicació
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
4. Contractació menor:
4.1. Contracte menor serveis tècnics d’ampliació de enllumenat públic al carrer dels
Horts
Atès que s’han executat les instal·lacions de il·luminació del camí a la Solana del Tell fins el carrer
dels Horts;
Vista la necessitat d’ampliar l’enllumenat per evitar algunes zones fosques amb la instal·lació de
tres punts de llum;
Atès que cal redactar el projecte de legalització de les instal·lacions;
Vist el pressupost presentat pel tècnic enginyer industrial col·legiat 6.362, Sr. Josep Castañer
Danès amb NIF 40 274 083 W i domicili a Olot, pel preu de 755,00 € més IVA per import de
158,55 € per la redacció del projecte de legalització, direcció tècnica i confecció, tramitació i
presentació dels documents davant l’EIC;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
22706 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat pel tècnic Sr. Josep Castañer Danès, pels conceptes que
consten a la seva oferta, dalt esmentats, per import de 755,00 € més l’IVA per import de 158,55
€.
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.
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4.2. Contracte menor d’obres de reparació de vorera a la Pl. Generalitat i ampliació
vorera carrer Mestre Sanz.
Atès que s’han d’executar les obres de reparació de vorera a la Pl. Generalitat i ampliació vorera
carrer Mestre Sanz segons la memòria valorada realitzada pel tècnic municipal;
Vist el pressupost presentat per Construccions J. Geli per import de 18.249,52 € IVA inclòs
(15.082,25 € de base més 3.167,27 € d’IVA);
Vist l’informe dels serveis tècnics favorable a l’execució de les obres per l’anterior import que
considera ajustat als preus de mercat;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
61901;
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 pressupostos dalt esmentats per import de 18.249,52 € IVA inclòs per l’execució
de les obres de reparació de vorera a la Pl. Generalitat i ampliació vorera carrer Mestre Sanz.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Construccions J. Geli amb CIF B-17576067 i
domicili a C. Mn, Jacint Verdaguer, 12, 17868 Sant Pau de Segúries.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5. Subvencions
5.1. Es dona compte de l’atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel manteniment de
la Llar d’Infants per import de 13.125,00 € equivalent a 875 €/alumne.
5.2. Es dona compte de l’atorgament d’ajut de la Generalitat de Catalunya pel càrrec d’Alcaldia
per import de 13.129,32 €.
5.3. La Diputació de Girona ens demana la tramesa del projecte de l’obra del pavelló pel PUOSC
2015.
6. Expedients de disciplina urbanística
6.1. Bankia: Avda. Mariner, 2
S’han posat en contacte amb el tècnic per actuar d’immediat i evitar les multes i l’expedient de
disciplina.
Van rebre l’acord de la Junta de Govern en data 7-10-2014 i tenien 10 dies per al·legar fins el 1810-2014.
Ara toca enviar-ho a executiva, però els hem donat aquesta setmana per presentar una proposta.
6.2. Hortícoles Vilarenys: parada sense autorització al mercat
Demanen aturar l’expedient i més temps per estudiar què han de fer
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7. Sol·licitud de subministrament d’aigua :alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 2430, 2n. 9a.
Atès que el Sr. Joaquim Bartrina Carbonell amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 9a. de
Sant Pau de Segúries, sol·licita el sol·licita el dret de connexió d’aigua del Servei d’Aigua, per a ús
domèstic;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) 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.
8. Donar compte escrit del Consorci Vies Verdes
S’haurà d’estudiar la possibilitat de formar part el dia que passi pel poble una via verda. De
moment no és el cas.
9. Acta d’inspecció d’un abocament de runa a la Ral
Es fa saber que els Agents Rurals han detectat un abocament de runa a la Ral: s’ha d'esbrinar el
lloc i esbrinar els orígens de les runes
10. Autorització parada de venda ambulant durant Tot Sant i la Puríssima a Xurreria A.
Ramos
Vist que el senyor Antoni Ramos Sánchez sol·licita permís per instal·lar una xurreria per Tot Sants
i pel pont de la Puríssima, 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 dies 31 d’octubre,
1 i 2 de novembre i els dies de 6, 7 i 8 de desembre de 2014 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació per import de 90,00 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 (1,5 € *10 m2.
*6 €/m2/dia).
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
11. Aprovació de la sortida de l’Ajuntament de Sant pau de Segúries de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
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Vist que consta l’acord plenari per sortir-nos de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la
Vall de Camprodon, la qual cosa suposa també la sortida de Ripollès Desenvolupament;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Trametre a la Presidència de la Mancomunitat la voluntat de liquidar els deures pendents abans
de 31-12-2014 per donar efectivitat a l’acord del plenari municipal.
2. Aprovar el pagament dels deures econòmics pendents abans de 31-12-2014.
3. Deixar constància que a partir d-1-1-2015 l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries deixarà de
ser membre de fet i de dret de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Vall de
Camprodon.
4. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat per a la seva deguda constància
12. Varis
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- Que sembla ser que hi ha interès a recuperar l’agrofira de Camprodon amb productes locals.
- Que l’organització de la Centuria demana col·laboració a l’Ajuntament: el Pavelló per lliurament
de dorsals i dutxes; una tarima a la plaça i algú de l’Ajuntament que coordini. El regidor Joan
Navarro és voluntari.
- Com cada any l’Ajuntament subvencionarà la matrícula dels nens del poble. Encara que algú del
poble ha escampat que enguany no ho faríem.
- Vam fer una reunió a Ensenyament de Girona amb el tècnic i el secretari pel problema de la Llar
d’Infants. Certament no vam treure cap cèntim. Ni solucions factibles. Hem de continuar amb la
negociació.
- Els assistents consideren oportú de subvencionar les obres de creació de guals i la reparació de
voreres dels particulars amb l’import de la taxa corresponent, pel fet que ja paguen dret de
gual.
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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