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ACTA NÚM. 16/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 24 d’octubre
Inici: 18:00
Acabament: 18:30
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/2016/37. Domiciliades
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/38. Pendents
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/39. Pagades per caixa corporació
2.4. Aprovació de la liquidació preu públic C C R per neteja de clavegueram
2.5. Donar compte de l’embargament de l’AEAT: VT SL
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 232/16. Pintar façana. APG
3.2. Exp. LLO 264/16. Pintar façana. JVB
3.3. Exp. EDU 276/16. Neteja Solar SAREB
3.4. Exp. EDU 245/15. Tancament solar. Building C enter SAU
3.5. Exp. EDU 204/15. C omunitat de propietari. Avda. de la Vall 4-6-8
4. C ontractacions:
4.1. Exp. 9/15. Aprovació de la pròrroga de la contractació de la compra agregada amb LOC ALRET
4.2. Exp. 278/16. C ontracte menor adquisició de taules plegables
4.3. Exp. 279/16. C ontracte menor amb C orreus
4.4.Exp. 224/16. Deixar sobre la taula el contracte menor d’obra de renovació de clavegueram i
reforç del ferm del carrer del Ter i encreuaments dels carrers del Pla del Serrat i Freixa amb la C -38
5. Sol·licitud de prestació de Servei de Joventut C omarcal pel 2017
6. Escrit del C adastre sobre actualització de coeficients cadastrals pel 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. 15 de la sessió del dia 26 de setembre de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/39. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/39 de factures i justificants per import de 6.337,06 €,
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/2016/40. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/40 de factures i justificants per import de 20.915,85 €,
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/2016/38. Pagades per caixa corporació
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Examinada la relació núm. F/2016/38 de factures i justificants per import de 204,75 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2016/37. Pagades
La Junta es dona per assabentada de la relació núm. F/2016/37 de factures i justificants,
derivades de les subvencions per la gestió forestal sostenible 2015 de la Generalitat de
Catalunya, per import de 20.970,51 €, aprovades per Decret d’Alcaldia.
2.4. Aprovació de la liquidació preu públic CCR per neteja de clavegueram
Vista la liquidació del peu públic pel servei de neteja de clavegueram i instal·lacions de
sanejament del dia 7-7-2016 per import de 96,25 €
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 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. Aprovar la liquidació del preu públic del Consell Comarcal del Ripollès per import de 96,25 € i
autoritzar el seu pagament.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància
2.5. Donar compte de l’embargament de l’AEAT: VT SL
Vist l’escrit de l’AEAT NRE 927 de 21-10-2016 sobre embargament a l’empresa Vilalta Trans SL
per import de 2.305,12 €;
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. Evacuar la Diligència d’Embargament de l’AEAT.
2. Retenir i consignar a disposició de l’AEAT la quantitat de 2.305,12 € de la propera factura que
emeti l’empresa Vilalta Trans SL pels contractes vigents i pendents d’executar amb aquesta
corporació.
3. Notificar-ho a l’AEAT per a la seva deguda constància .
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 232/16. Pintar façana. APG
Vist l’informe del tècnic municipal de 17 d’octubre de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR PARCIALMENT DE FAÇANA al Carrer Pla del
Serrat, 13. Es sol·licita pintar, però no s’indica el color.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 250euros més IVA.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a PINTAR LA FAÇANA DEL CARRER PLA DEL SERRAT, 13 DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, i es tindrà en compte:
Es pintarà la façana amb el color inclòs a al carta de colors del POUM
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L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
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.
El PEM de l’obra és de 250euros més IVA.
El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.

“...”
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 10,00 € 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.
RESUM de deures econòmics:
- IC IO:
10,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
30,00 €
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 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.

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament
una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns
per a acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposa r.
3.2. Exp. LLO 264/16. Pintar façana. JVB
Vist l’informe del tècnic municipal de 18 d’octubre de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR LA FAÇANA al Carrer Pompeu Fabra, núm. 9.
Es sol·licita pintar, amb color Ocre Indi.
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Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM. El color
previst està inclòs en la carta de colors del POUM.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 1.375,00euros més IVA.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a PINTAR LA FAÇANA DEL CARRER POMPEU FABRA, 9 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, i
es tindrà en compte:
Es pintarà la façana amb el color Ocre Indi.
- L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
- 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.
- El PEM de l’obra és de 1.375,00euros.
- El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències corresp on 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 llicè ncia 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 55,00 € 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.
RESUM de deures econòmics:
- IC IO:
55,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
75,00 €
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 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.

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament
una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns
per a acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos qu e hi pot interposar.
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3.3. Exp. EDU 276/16. Neteja Solar SAREB
Vist l’informe del tècnic municipal de 17 d’octubre de 2016 següent:
“...”
Fets
En el solar situat en la cantonada de l’Avinguda del Mariner, núm. 2 i el carrer del Coll Salarca ,
s’ha executat la instal·lació d’un rètol publicitari, format per panell metàl·lic i suports metàl·lics,
sense la corresponent títol administratiu que habilita per dur-les a terme. Les obres no són
manifestament il·legalitzables, per la qual cosa, s’ha de requerir la persona interessada perquè,
en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti
per a dur-los a terme, o efectuï la comunicació requerida , conforme art. 205 del TRLUC.
Per altra banda, s’observa que el solar està ple d’herbes i vegetació arbustiva, sense garantir
unes condicions de decòrum i ornament públic. Per aquesta raó, es considera necessari requerir
a la propietat que realitzi les següents actuacions per tal de garantir la salubritat i decòrum
públic:
1. Neteja i esbrossada del solar.
El termini per a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, amb la documentació
preceptiva és de 2 mesos, i el de realització dels treballs indicats en l’ordre d’execució és d’un
mes.
El cost de les obres que s’ordena executar, que es posa en coneixement de l’Ajuntament per a
la possible execució subsidiària és de 541,86 euros, segons es detalla a continuació:

Estimació del cost de les obres
m² const.
Neteja i esbrossada del solar

1050,00 m²

€ / m²

PEM

0,32 €/m²

336,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

43,68 €

Despeses generals (13%)

20,16 €

Benefici industrial (6%)

399,84 €

SUBTOTAL

IVA (21%)

336,00 €

83,97 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Despeses de promoció (12%)
ESTIMACIÓ DE COST DE LES OBRES

483,81 €
58,06 €
541,86 €

L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Conclusions
Segons l’exposat en aquest informe, en relació a les obres d’instal·lació de rètol publicitari, i la
manca de decòrum públic i condicions de salubritat del solar situat a l’Avinguda del Mariner, 2
d’aquest municipi, es proposa el següent:
1. INCOAR PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I
PRECEDIEMENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA en relació als
actes duts a terme sense el títol administratiu corresponent, conforme els articles 205 i
206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
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2. Requerir la persona interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la
notificació, sol·liciti el títol administra tiu que l’habiliti per a dur-los a terme, o efectuï la
comunicació requerida, conforme art. 205 del TRLUC
3. Informar que la manca dels títols administratius concrets que habiliten per dur a terme
els actes d’edificació o ús del sòl, constitueix una infracció urbanística de caràcter molt
greu, greu o lleu, segons que correspongui, en funció dels supòsits continguts en els
articles 213, 214 i 215 d’aquesta llei.
4. Ordenar l’execució de les obres i treballs mínims per garantir unes condicions de
decòrum públic i salubritat del solar, que corresponen a una neteja i esbrossada dels
terrenys, que s’haurà de dur a terme en el termini d’un mes.
5. Informar, als efectes de possible execució subsidiària dels treballs ordenats per part de
l’administració, que el cost d’aquest, IVA inclòs és de 541,86 euros.
6. Executar obres sense el corresponent títol administratiu que habilitat per dur-les a
terme, i l’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat,
salubritat i decòrum públic, constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós
de la Llei d’urbanisme.
“...”
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. INCOAR PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I PRECEDIEMENT
DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA en relació als actes duts a terme sense el
títol administratiu corresponent, conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
2. Requerir la interessada SAREB perquè, en el termini de dos mesos a comptar de la
notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti per a dur-los a terme, o efectuï la
comunicació requerida, conforme art. 205 del TRLUC
3. Informar que la manca dels títols administratius concrets que habiliten per dur a terme els
actes d’edificació o ús del sòl, constitueix una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o
lleu, segons que correspongui, en funció dels supò sits continguts en els articles 213, 214 i 215
d’aquesta Llei.
4. Ordenar l’execució de les obres i treballs mínims per garantir unes condicions de decòrum
públic i salubritat del solar, que corresponen a una neteja i esbrossada dels terrenys, que
s’haurà de dur a terme en el termini d’un mes.
5. Informar, als efectes de possible execució subsidiària dels treballs ordenats per part de
l’administració, que el cost d’aquest, IVA inclòs és de 541,86 euros.
6. Advertir que l’execució obres sense el corresponent títol administratiu que habilitat per durles a terme, i l’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
7. Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment.
8. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment que no procedeix cap recurs sense
perjudici que pot presentar al·legacions en el termini atorgat.
3.4. Exp. EDU 245/15. Tancament solar. Building Center SAU
Vist l’informe del tècnic municipal de 13 de juny de 2016 següent:
“...”
Fets
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El tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 17 d’octubre de 2016, a la
tanca del pati interior que confronta amb el camí dels Horts, de la planta baixa de
l’edifici amb accés des de l’Av. De la Vall, 4 d’aquest municipi. S’ha subsituit
parcialment un tram de tanca, per malla de plàstic verda, amb aspecte de tanca
provisional. Aquesta tanca no s’ajusta als criteris de l’article 57 del POUM, tanques, i no
consta cap llicència d’obres atorgada, ni comunicacio d’aquestes, per a l’execució
d’aquest tancat.
Les obres executades han estat finalitzades, i són manifestament n o legalitzables, per
no ajustar-se als criteris de tanques, regulades en l’article 47 del POUM.
Conclusions

1. Es proposa, INCOAR PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I
PRECEDIEMENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA en relació als actes
duts a terme sense el títol administratiu corresponent, conforme els articles 205 i 206 del Decret
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
2. Es considera que l’actuació duta a terme és manifestament il·legalitzable, per incomplir amb
l’article 47 del POUM de Sant Pau de Segúries, en relació al tipus de tanca, per la qual cosa s’ha
de procedir a la retirada de la tanca, tipus malla verda de plàstic, , ja que el títol administratiu
habilitant es denegaria perquè el fet d’atorgar-lo seria contrari a les prescripcions de l’ordenament
urbanístic, conforme art. 206 del TRLUC.
3. Informar que la manca dels títols administratius concrets que habiliten per dur a terme els actes
d’edificació o ús del sòl, constitueix una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o lleu,
segons que correspongui, en funció dels supòsits continguts en els articles 213, 214 i 215
d’aquesta llei.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de co nformitat 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. Incoar el procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació
o d’ús del sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a
terme o sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut del títol
administratiu atorgat o de la comunicació prèvia efectuada, segons l’article 205 del TRLUC, de
conformitat a l’informe tècnic transcrit al cos d’aquest acord.
2. Requerir l’interessat el cessament de la pertorbació en el termini de 15 dies en atenció a que
les obres són contràries al planejament urbanís tic, i són manifestament il·legalitzables.
3. Advertir que l’execució obres sense el corresponent títol administratiu que habilitat per durles a terme, i l’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
4. Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acomplime nt del requeriment.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment que no procedeix cap recurs sense
perjudici que pot presentar al·legacions en el termini atorgat. Cas que no es presentin
al·legacions l’acte quedarà ferm i consentit.
3.5. Exp. EDU 204/15. Comunitat de propietari. Avda de la Vall 4-6-8
Atès que en data 21-09-2015 es va requerir la Comunitat de Propietaris Avda. de la Vall 4-6-8
la comunicació de l’activitat privada de pàrquing conforme la Llei 20/2009 de 4 de desembre,
sense que al dia d’avui hagi presentat cap escrit;
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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. Incoar el procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació
o d’ús del sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a
terme o sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al contingut del títol
administratiu atorgat o de la comunicació prèvia efectuada, segons l’article 205 del TRLUC, de
conformitat a l’informe tècnic transcrit al cos d’aquest acord.
2. Requerir la interessada Comunitat de Propietaris Avda. de la Vall 4-6-8 perquè, en el termini
de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti per a dur-los
a terme, o efectuï la comunicació requerida , conforme art. 205 del TRLUC
3. Advertir que l’exercici d’activitats sense el corresponent títol administratiu que habilitat per
dur-les a terme, constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
4. Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment del requeriment.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment que no procedeix cap recurs sense
perjudici que pot presentar al·legacions en el termini atorgat. Cas que no es presentin
al·legacions l’acte quedarà ferm i consentit.
4. Contractacions
4.1. Exp. 9/15. Aprovació de la pròrroga de la contractació de la compra agregada
amb LOCALRET
Vist que per acord de Ple de 18-09-2013 ens vam adherir a la compra agregada de serveis de
telecomunicacions amb LOCALRET per un termini de 2 anys;
Vist l’escrit de LOCALRET de 5-10-2016 per tal de prorrogar el Servei per dos anys més fins el
2018;
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 per unanimitat acorda:
1. L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries manifesta la seva conformitat a que el Consorci
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al
procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva” i, més concretament, en els LOTS següents (si no
són tots, fer constar només aquells que es vulguin prorrogar):
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
2. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de poder
aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei durant els
dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment
s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.
3. Comunicar aquest acord a LOCALRET per via telemàtica i facultar Secretaria per a la seva
tramitació.
4.2. Exp. 278/16. Contracte menor adquisició de taules plegables

9

Vist que cal adquirir 70 taules plegables per renovar el mobiliari municipal que es troba en greu
estat de degradació;
Vist que s’ha aconseguit una oferta molt avantatjosa per part de l’empresa Carrefour per import
de 2.277,45 € pel model Mesa plegable de HDPE i Estructura de Acer 180x75x74 . Tubo 25 mm.
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 Carrefour el contracte menor dalt especificat per un import de
2.277,45 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.277,45 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 per via
telemàtica.
4.3. Exp. 279/16. Contracte menor amb Correus
Vist que la gestió ordinària municipal amb les relacions amb Correus i per tal d’evitar els
pagaments en efectiu, aconsella la sol·licitud d’una tarja “ Más Cerca”;
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. Aprovar la sol·licitud d’una tarja de Correus a nom de l’alcaldessa Dolors Cambras Saqués .
Habilitat els treballadors municipals per a la gestió de la operativa de la tarja següents:
-

Núria Larroya
Joan Geli
Mònica Ortega

2. Comunicar aquest acord a Correus per a al seva constància, amb còpia DNI alcaldessa i CIF
Ajuntament.
4.4. Exp. 96/16. Deixar sobre la taula el contracte menor d’obra de renovació de
clavegueram i reforç del ferm del carrer del Ter i encreuaments dels carrers del Pla
del Serrat i Freixa amb la C-38
Tenim les ofertes per fer l’obra i un informe sobre la millor oferta presentada per import de
39.459,03 €.
No podem contractar fins a la tramitació d’una modificació del Pressuposts de 2016 que ho
permeti.
Es deixa sobre la taula.
5. Sol·licitud de prestació de Servei de Joventut Comarcal pel 2017
Els assistents s’emplacen a una reunió amb la cap de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del
Ripollès per estudiar la proposta del Servei de Joventut pel 2017.
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6. Escrit del Cadastre sobre actualització de coeficients cadastrals pel 2017
S’informa d’un escrit del Cadastre sobre actualització de bases cadastrals supeditada a
l’aprovació de la LPGE de 2017.
7. Informes i propostes de la Àrees
El Sr. Barba demana que presentem una queixa al Vodafone per la falta de cobertura de
telefonia mòbil al municipi.
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

