1

ACTA NÚM. 16/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 de novembre
Inici: 20:30
Acabament: 22:00
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. M. Carme Simon i Orriols

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/2014/41. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/42. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2014/43. Pagades per Caixa
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 253/2014. NJP
3.2.Exp. LLO 11/2014. Endesa
4. Acords en matèria tributària
4.1. Aprovació del canvi de titular de taxa de gual i escombraries. Buildingcenter SAU
4.2. Aprovació de baixa del padró d’escombraries
4.3. Aprovació de les sol·licituds d’exempció de l’IVTM a vehicles de més de 25 anys.
5. Sol·licitud d’ampliació de l’autorització de places a l’escola Bressol “els Pinets”
6. Contracte menor d’obres complementàries a la instal·lació del Telecontrol de la Ral: línia
elèctrica.
7. Requeriment d’esmena de les obres d’enllumenat per vicis ocults
8. Autorització de pas pel municipi a Clàssic Motor Club del Bages
9. Sol·licituds de subvencions per part del CEIP els Pinets per la revista i les sortides de la ZER
la Vall del Ter del curs 2014-2015.
10. Atorgament de subvenció als alumnes matriculats a la Llar d’infants de l’Ajuntament
11. 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. 15 de la sessió del dia 31 d’octubre de 2014 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/41: Pendents
Examinada la relació núm. F/2014/41 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 13.127,26 € 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/2014/42: Domiciliades
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Examinada la relació núm. F/2014/42 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 2.908,91 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/43: pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2014/43 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 44,68 €, 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 253/2014. NJP
Atesa la sol·licitud de la interessada Neus Juncà Picart de 13-10-2014, per obtenir llicència
d’obres a la Ral, 1;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la SUBSTITUCIÓ D’UNA BIGA DE FUSTA PER UNA
D’EQUIVALENT SECCIÓ I MATERIAL, en l’edifici situat a la Ral, 1 d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de casc antic, subzona La Ral, clau 1c. 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 1.985,85 euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista Construccions Desmo de Ripoll.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a l’obra de REPARACIÓ AMB SUBSTITUCIÓ DE BIGA I PART D’EMPOSTISSAT DE
FUSTA PER UNS D’EQUIVALENTS, en l’edifici situat a la Ral, núm.1 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 euros en concepte de gestió de residus, que es
retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les obres.
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 la interessada 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 79,43 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.

3

4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan es
justifiqui la disposició dels residus en un gestor homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
79,43 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
249,43 €
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

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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. 11/2014 Endesa.
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Endesa Distribución Eléctrica SLU, d3 31-07-2014, per obtenir
llicència d’obres a la en zona d’influència de la Via Romana;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fet
L’empresa distribuïdora comunica la necessitat de substituir els suports TM-241 i TM-236, que
estan dins del terme de Sant Pau de Segúries, per uns de metàl·lics de xapa plegada i pintats de
color adequat a l’entorn. La línia està situada en la zona d’influència de la Via Romana, bé cultural
d’interès nacional, i requereix d’autorització per part de la Comissió de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya.
Planejament
La infraestructura està situada en sòl no urbanitzable, i la infraestructura està detallada en el
POUM de Sant Pau de Segúries i assenyalada la zona de protecció de serveis.
La Via Romana està considerada Bé d’Interès Cultural Nacional, que el POUM cataloga com a
Zona d’expectativa arqueològica de l’entorn de la via de Capçacosta, element A2-01. La concessió
de llicència d’obres requereix de l’autorització prèvia del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, segons Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a l’actuació de substitució de
suports de la línia aèria a 25kV “Figueres”, en el seu tram paral·lel a la Zona d’expectativa
arqueològica de l’entorn de la via de Capçacosta en el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
S’haurà de sol·licitar l’autorització prèvia a la Comissió de Patrimoni Cultural per estar en la zona
d’influència del bé cultural d’interès nacional.
“...”
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
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tècnics dalt transcrit i a la prèvia aprovació de la intervenció per part de la Comissió de Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Aprovació del canvi de titular de taxa de gual i escombraries. Buildingcenter SAU
Vista la sol·licitud de data 13-11-2014 de Buildingcenter SAU, propietària, de canvi de titularitat
de la taxa de gual i escombraries actualment a nom de la llogatera Sra. Ma. Montserrat Aleixandri
Ayma de l’habitatge de l’Avda. de la Vall 24-30, Esc. 1, Pis 2, Porta 8;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el canvi de titularitat del padró de guals i escombraries de l’habitatge de l’Avda. de la
Vall 24-30, Esc. 1, Pis 2, Porta 8, en favor de Buildingcenter SAU, amb CIF A63106157 i domicili
a C. Provençals, 39, 08019 Barcelona.
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

4.2. Aprovació de baixa del padró d’escombraries
Vista la sol·licitud de data 11-11-2014 de la Sra. Maria Pilar Buen Guillaumes, amb DNI 78 021
332 L de baixa de la taxa d’escombraries per cessament de l’activitat al local de l’Avda. Mariner,
19 de a localitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del padró d’escombraries sol·licitada.
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

4.3. Aprovació de les sol·licituds d’exempció de l’IVTM a vehicles de més de 25 anys.
Vista la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM aprovada pel Ple de l’Ajuntament
en data 16-04-2014 i publicada al BOP de Girona núm. 199 de 17-10-2014;
Atès que es preveu la bonificació del 100% de la quota per vehicles de més de 25 anys sempre i
quan els interessats tinguin almenys un vehicle que tributi al municipi i amb un màxim de 20
vehicle bonificats per cada titular;
Vistes les peticions de bonificació que consten als expedients corresponents en relació als vehicle
i matrícules següents:

Titular Vehicle

Model Vehicle

Matrícula

Pere Bonada Pérez

TRIUMPH SPITFIRE MK IV

B-6726VC

Pere Bonada Pérez

BULTACO SHERPA T 350

B-3229-DB
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Pere Bonada Pérez

MORRIS MINI 1000

H-7715-BBC

Manuela Caparrós Cervantes

VW ESCARABAJO

Joan Puigvert Delòs

MOTOBECANE

Joan Puigvert Delòs

CITROEN VISA GTI

GI-5734-V

Joan Puigvert Delòs

BULTACO SHERPA T 250

GI-1742-I

Jaume Galceran Millastre

BULTACO SHERPA T 350

GI-4108-L

Jaume Galceran Millastre

BMW R.65

Josep Juncà Pastoret

CITROEN DYANE, 6-400-S

GI-5321-S

Juan Sola Geli

BULTACO-350

GI-5344-J

Ramón Casals Pagès

SEAT 1430

GE 5353A

Ramón Casals Pagès

MOTO PEUGEOT

Josep Ayats Casals

BULTACO

Josep Ayats Casals

OSSA 160 TS

Daniel Aulinas Simón

VESPA 150S

B-332988

Daniel Aulinas Simón

OSSA 175 SPORT

M-451904

Daniel Aulinas Simón

BULTACO 200

B-306646

Jaume Aulinas Pastoret

OSSA 175 SPORT

B-411776

Montserrat Simón Orriols

BULTACO SHERPA 74

B 8598CZ

Jaume Canal Marcer

BULTACO SHERPA-350

GE-4006-L

Jaume Canal Marcer

IVECO FURGON

GI-1938-Z

Jaume Canal Marcer

OPEL KADETT GSI 2.01

G-4998-AC

Jaume Canal Marcer

OPEL KAPITAN

Leandro Aulinas Castells

KADET GSI

Gloria Canal Font

VESPA 75

GI-0820-U

Jaume Puixeu Delòs

BMW R-45

B-4730-DU

Jaume Puixeu Delòs

MONTESA COTA-349

Jaume Puixeu Delòs

SANTANA 2,5 DC

B-0289-ND
H-4609-BBC

A-6239-Y

B106850
GI-061652
L-034331

B 408948
GE-6548-Z

GI-2395-L
GI-2083-AG

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora del 100% de la quota als
vehicles dalt relacionats amb efectes d’1 de gener de 2015.
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
5. Sol·licitud d’ampliació de l’autorització de places a l’escola Bressol “els Pinets”
Vist l’informe del tècnic municipal, arquitecte Sr. Xavier Rico i Miró, següent:
“...”
Antecedents i fets
En data 2 de novembre de 2005, el Departament d’Educació va autoritzar desafectar una part de
l’immoble i del pati de l’Escola Els Pinets, emplaçada al carrer Ter 2 i 4 de Sant Pau de Segúries,
segons el projecte d’adequació de llar d’infants, amb una superfície de 125,0m² de pati i 107,8m²
d’edifici.
El 25 de gener de 2006, en sessió del Ple, es va aprovar el projecte d’adequació de la llar
d’infants, i es van executar les obres previstes en aquest. Actualment la llar d’infants funciona en
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les condicions establertes en l’autorització i el projecte d’adequació i amb el programa que es
detalla seguidament:

Superfícies útils
Aula
Lavabo infants
Lavabo personal
Administració
Biberons
Porxo
Traster
TOTAL
Superfície construida

42,35
3,35
5,9
5,6
10,45
6,4
3,25

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

77,3 m²
101,56 m²

Actualment l’escola bressol ofereix el servei per als nivells educatius de 0 a 3 anys.
L’escola disposa d’una sola sala per al cicle i té les edats barrejades.
La demanda de places en els últims cursos per a persones residents en el municipi s’ha anat
incrementant, i no es pot satisfer la demanda.
Per oferir el servei de llar d’infants es va dictar resolució per part el Departament d’Educació i
Universitats el dia 21 de juny de 2006, d’aprovació del projecte de centre de la llar d’infants
municipal El Pinet Xic, amb una capacitat màxima d’una unitat i 15 llocs escolars (expedient
246/2005).
Per tal de satisfer la demanda a l’alça d’aquest servei, els serveis tècnics municipals han fet una
comprovació de l’edificació i la seva adequació al DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits
dels centres del primer cicle de l'educació infantil.
S’informa que la instal·lació compleix amb les determinacions de l’article 13.3 i 13.4, del Decret
anterior, atenent que Sant Pau de Segúries és un municipi amb població inferior a 2.500
habitants, excepte en la dotació d’un espai de dormitori, però tot i així, té informe favorable
Segons el previst en l’apartat 4 de l’article són espais compartits amb la resta de l’escola els
espais de cuina i sala usos múltiples de 30 m².
La superfície mínima d’aula per infant és de 2 m², segons el Decret 282/2006, article 13.2a.
L’aula de l’escola bressol te una superfície de 42 m², i per tant, segons el ràtio de superfície es
podria admetre fins a 21 infants en l’aula.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa que l’escola bressol instal·lada en part de l’immoble on
hi ha l’Escola Els Pinets de Sant Pau de Segúries, compleix amb les determinacions dels espais
previstos en el DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de
l'educació infantil, excepte amb l’existència d’un dormitori separat.
Atenent la superfície mínima d’aula per infant prevista en el citat Decret, la ocupació de l’Aula
podria ser fins a 21 infants, per la qual cosa es proposa sol·licitar revisar l’autorització del
Departament d’Ensenyament per ampliar el nombre de places disponibles.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la modificació de l’autorització actualment vigent per
15 places fins a 21 places, de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament per a la seva presa en consideració.
6. Contracte menor d’obres complementàries a la instal·lació del Telecontrol de la Ral:
línia elèctrica.
Atès que l’Ajuntament ha de contractar la connexió de la xarxa elèctrica del telecontrol de la Ral
adscrit al Servei d’Abastament d’aigua a la població com una obra complementària a la instal·lació
del Telecontrol, adjudicat a l’empresa pública CONGIAC;
Vist que la companyia elèctrica ens instal·larà el comptador a peu de carretera i no es fa càrrec
de la línia fins l’edifici del Telecontrol que ha d’assumir l’Ajuntament;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
En informe emès per el tècnic municipal en data 14 de juliol de 2014 s’informava que s’hauria de
contractar els treballs complementaris de realització d’escomesa entre el comptador a baixa la
carretera i la caseta del Telecontrol.
Per altra banda, amb inspecció feta en el terreny es va observar que els conductes d’arribada i
sortida de dipòsit des de Can Relic en molts trams estava al descobert i presentava deteriorament
superficial, amb la qual cosa s’ha considerat convenient incorporar la substitució d’aquests
conductes per un de diàmetre 110 mm, que es col·locarien en paral·lel a la instal·lació elèctrica i
soterrat en la mateixa rasa.
El cost de l’obra complementària segons el pressupost de CONGIAC és de 6.639,79 euros, que
corresponen a 4.980,86 euros, l’escomesa elèctrica i 1.658,93 € la millora de la xarxa d’aigua. A
aquests imports s’ha d’afegir l’IVA corresponent, essent un total de contracte de 8.034,15 euros.
Els preus es consideren ajustats als treballs encarregats i als costos habituals del mercat per
aquests treballs, per tant s’informa favorablement a la seva contractació.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat l’oferta presentada per a les obres
complementaries a les d’acabament de les obres del Telecontrol de la Ral d’aquest municipi
corresponents a l’escomesa elèctrica, l’oferta de l’empresa CONGIAC és ajustada a les obres
sol·licitades i no s’observen variacions en preus habituals de mercat. El pressupost total de
contracte, IVA inclòs, és de 8.034,15 euros.
“...”
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
61904
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:
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1. Aprovar el pressupost dalt esmentats per import de 8.034,15 euros IVA inclòs per a l’execució
de les obres de treballs complementaris de realització d’escomesa entre el comptador a baixa la
carretera i la caseta del Telecontrol.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa pública CONGIAC, amb CIF P0800158H.
3. Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
7. Requeriment d’esmena de les obres d’enllumenat per vicis ocults
Vist l’informe del tècnic municipal que és del tenor literal següent
“...”

Antecedents i fets
S’ha revisat l’informe de deficiències realitzat per Santi Planas, de l’empresa Comercial Pirene SL,
adjunt a l’expedient, i es posa de manifest que existeixen anomalies en la xarxa d’enllumenat públic
que surt dels quadres 3 i 6 d’aquest municipi i que afecten a la seguretat de la instal·lació.
Les principals deficiències són:
Quadre 3, plaça de la Generalitat
- La xarxa té desconnectada la protecció de tall omnipolar contra corrents de defecte a terra,
interruptor diferencial, segons preveu ITC-BT-09, del Decret 846/2002, de 2 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
- Les connexions de l’interior de la columna d’enllumenat no disposa del grau d’aïllament
adequat. (ITC-BT-09, REBT)
- El primer punt d’enllumenat té desconnectat el cable neutre i aquest no té el recobriment de
color blau (ITC-BT-08/26, REBT).
Quadre 6, Solana del Tell.
- La xarxa té desconnectada la protecció de tall omnipolar contra corrents de defecte a terra,
interruptor diferencial, segons preveu ITC-BT-09, del Decret 846/2002, de 2 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- S’observa derivació cap a terra en les connexions al punts d’enllumenat del carrer de les
Fenoses (estan realitzades a terra i no disposen de l’aïllament adequat (ITC-BT-07/09,
REBT).
- S’observa derivació cap a terra en els punts d’enllumenat del camí de la pujada de la Solana
del Tell, de recent instal·lació, no tenen la connexió a terra connectada, i aquesta té el cable
tallat. Treballs realitzats per Instal·lacions Costa 2004, SL i facturats a data 21 de novembre
de 2013, núm. de factura 184, per import de 4.113,00euros.
Conclusions
1. Es va sol·licitar a Comercial Pirene SL que dotés els quadres de la protecció a tall
omnipolar, interruptor diferencial, segons REBT 2002, dels quadres d’enllumenat, i localitzés
les derivacions a terra que té la instal·lació. Els treballs efectuats corresponen a la factura
2060, de 31 d’octubre de 2014, i d’import 2.972,91euros, que es considera que s’ajusta als
treballs sol·licitats i als preus habituals de mercat.
2. S’ha de sol·licitar a Instal·lacions Costa 2004, SL que en concepte de garantia per vici ocult
en la seva execució, amb deficiència greu per manca de la protecció de derivacions cap a
terra de la instal·lació, es substitueixi el cablejat de la instal·lació d’enllumenat de la pujada
de la Solana del Tell, i connecti els punts d’enllumenat a la instal·lació de terra, segons ITCBT-09, del REBT. Aquests treballs van ser facturats a data 21 de novembre de 2013, núm.
factura 184, per import de 4.113,00 euros.
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3. Preveure la reconnexió del sistema d’enllumenat del carrer de les Fenoses, amb
deficiències greus de derivació cap a terra, i substituir el cablejat i realitzar totes les
connexions per sobre del terra i dintre de les columnes d’enllumenat, amb grau d’aïllament
suficient, segons REBT. S’adjunta pressupost de Comercial Pirene SL per realitzar aquests
treballs que tenen un import, de 5.720,71euros, IVA inclòs, a part l’obra civil que podria fer la
brigada municipal. Previ a la seva contractació s’haurà d’aclarir la titularitat dels terrenys, si
està realitzada la cessió i a càrrec de qui va la despesa urbanitzadora del vial. Mentre no es
realitzi la reforma de la instal·lació d’aquest carrer, aquesta s’haurà de mantenir
desconnectada i sense funcionament, per no poder garantir la seguretat de la instal·lació.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Requerir l’empresa Instal·lacions Costa 2004 SL que en concepte de garantia per vici ocult en la

seva execució, amb deficiència greu per manca de la protecció de derivacions cap a terra de la
instal·lació, es substitueixi el cablejat de la instal·lació d’enllumenat de la pujada de la Solana del
Tell, i connecti els punts d’enllumenat a la instal·lació de terra, segons ITC-BT-09, del REBT.
Aquests treballs van ser facturats a data 21 de novembre de 2013, núm. factura 184, per import de
4.113,00 euros.
2. Atorgar un termini de 15 dies per a l’execució de les obres, en atenció al perill que suposa per
la seguretat de les persones l’estat actual de la instal·lació mal executada.
3. Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a l’interessat per tal que al·legui allò que al seu dret
correspongui
4. Notificar-ho a la empresa interessada per a la seva deguda constància.
8. Autorització de pas pel municipi a Clàssic Motor Club del Bages
Atès que el Clàssic Motor Club del Bages sol·licita autorització de pas per a la “IX Volta a Osona
Clàssic Ralli” d’un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès històric i automobilístic pel
proper 29 de novembre de 2014;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al Clàssic Motor Club del Bages amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
9. Sol·licituds de subvencions per part del CEIP els Pinets per la revista i les sortides de
la ZER la Vall del Ter del curs 2014-2015.
9.1. Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets.
El Sr. Joan Busquets Tenas, director de l’Escola Pública els Pinets de Sant Pau de Segúries ha
sol·licitat a aquest Ajuntament, una aportació de 300 € per finançar les despeses d’autocars de
les diferents sortides de la ZER la Vall del Ter en el curs 2014-2015.
Vist l’informe d’Intervenció sobre previsió pressupostària a l’efecte;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 300,00 € a l’Escola Pública els Pinets de Sant Pau de
Segúries destinat a l’activitat esmentada, amb càrrec a la partida 2014.3.48000 del pressupost
municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi poden
interposar.
9.2. Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar.
Atès que l’Escola Pública Els Pinets de Sant Pau de Segúries sol·licita un ajut destinat en l’edició
de la revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2014-2015;
Vist l’informe d’Intervenció sobre previsió pressupostària a l’efecte;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR una aportació econòmica de 100,00 euros per tal de col·laborar en el finançament de
la redacció de la Revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2014-2015, amb càrrec a la partida
2014.3.48000 del pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar el present acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi poden
interposar
10. Atorgament
l’Ajuntament

de

subvenció

als

alumnes

matriculats

a

la

Llar

d’infants

de

Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries té aprovada l’ordenança reguladora de la taxa de
la Llar d’infants que preveu una matrícula per a la inscripció del alumnes;
Vist que en aquests temps de crisi es considera convenient pel benestar dels infants i de les
famílies que porten els nens i nenes a la Llar d’infants del poble no gravar excessivament pèls
serveis que presta l’Ajuntament;
Vist que aquells alumnes que van començar el curs al mes de setembre van veure duplicat el
rebut d’aquell mes i en conseqüència, l’Alcaldia considera convenient el retorn de la quantitat
abonada en concepte de matrícula;
En canvi aquells alumnes matriculats que no van començar el curs tenen la plaça reservada
gràcies a la matrícula que van abonar, per la qual cosa no han pagat el mes de setembre i no
se’ls pot retornar la matrícula.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la subvenció de l’import de la matrícula de la llar d’infants que van abonar les famílies
d’aquells alumnes que van començar el curs el mes de setembre i van pagar l’import d’aquell
mes.
2. Ordenar el pagament de l’import corresponent a les famílies beneficiàries.
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3. Comunicar aquest acord als interessats, a Tresoreria i a la Intervenció a l’efecte corresponent.
11. Varis
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- De l’expedient de disciplina urbanística a Bankia per l’estat de l’Avda. Mariner, 2. El tècnic
municipal està en contacte amb el tècnic de l’empresa que vol fer les obres ordenades
- De l’expedient de disciplina urbanística a Hortícoles Vilarenys: per laparada sense autorització al
mercat. Estem a l’espera de rebre resposta sobre les intencions de l’empresa.
- Demà hi ha el sopar de la Oncolliga
- Hem iniciat l’expedient per l’adquisició de la Casilla amb la Generalitat de Catalunya amb càrrec
a la subvenció de la Diputació de Girona.
- La fundació MAP ha tallat els arbres del pont del Carburo: s’hauria de millorar
- Hi ha previst un Ple el dia 17-12-2014 per tractar de la sortida de l’Ajuntament de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
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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