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ACTA NÚM. 17/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de desembre
Inici: 20:30
Acabament: 22:00
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. M. Carme Simon i Orriols
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. Dolors Cambras i Saqués

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/2014/44. Pendents
2.2. Relació de factures F/2014/45. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2014/46. Pagades per Caixa
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1.Exp. LLO 99/2014. JAR. Devolució fiança
3.2.Exp. LLO 159/2014. CP. Devolució fiança
3.3. Exp. LLO 163/2014. Càmping els Roures
3.4. Exp. LLO 264/2014. MBB
3.5. Exp. LLO 265/2014. NGR
3.6. Exp. LLO 266/2014. MSR
4. Acords en matèria tributària
4.1. Aprovació de la sol·licitud d’exempció de l’IVTM a vehicles de més de 25 anys
4.2. Aprovació de baixa del padró de vehicles
5. Contracte menor d’obres de millora de l’enllumenat públic al camí que connecta amb la
Solana del Tell
6. Subvencions:
6.1. Atorgament subvenció d’assistència tècnica per redacció dels plànols de delimitació de
les urbanitzacions
6.2.Atorgament subvenció per càrrecs electes
7. Autorització d’ús del Casal el Molí
8. Autorització de pas pel municipi a Clàssic Pescallunes de Torelló
9. Expedients pendents en tramitació.
10. 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. 16 de la sessió del dia 13 de novembre de 2014 sense
esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/44: Pendents
Examinada la relació núm. F/2014/44 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per imports de 24.221,75 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les
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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/2014/45: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/45 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 5.125,25 €, 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/2014/46: pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2014/46 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 61,00 €, 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 99/2014. JAR. Devolució fiança
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Jordi Aguilera Ruiz de devolució de la fiança dipositada en
garantia de les obres de reparació dels danys a la vorera per l’execució de les obres a l’Avinguda
de la Vall, 8;
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Retornar la garantia dipositada pel Sr. Jordi Aguilera Ruiz en l’expedient de referència
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància
3.2. Exp. LLO 159/2014. CP. Devolució fiança
Atesa la sol·licitud de l’interessat Comunitat de Propietaris Avda. de la Vall 50-62 de devolució de
la fiança dipositada en garantia de les obres de reparació dels danys a la vorera per l’execució de
les obres a l’Avinguda de la Vall, 50 i 62;
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Retornar la garantia dipositada per la interessada en l’expedient de referència
2. Notificar aquest acord a la interessada per a la seva deguda constància
3.3. Exp. LLO 163/2014. Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Adrià Gòmez Marco en representació de Càmping els
Roures, de 29-05-2014, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la instal·lació de
DUES CENTRALS TÈRMIQUES DE BIOMASSA, DE POTÈNCIA 100 kW I 165 Kw. S’adjunta la
següent documentació amb la sol·licitud:
-

Projecte redactat per l’enginyeria Sunergy Ren EPC SL, i signat per l’enginyer industrial
Albert Prats Castillón, col·legiat 12614.
Assumeix de director d’obra i director d’execució de les obres per part del tècnic redactor.
Designació de seguretat i salut de les obres, al tècnic Joan Carles Grifell Suárez, col·legiat
17.00573.4
Estudi de seguretat i salut de les obres, redactat pel tècnic redactor del projecte i visat
pel seu col·legi professional.
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El projecte preveu la formació de rases i xarxa de distribució de calor, formació de sala de
calderes de biomassa amb els seus components. La primera fase preveu la utilització del local
actual de caldera de gas-oil, per instal·lar la caldera de 100 kW. Per a l’emmagatzematge es
preveu realitzar un recinte independent en el local actual. La segona caldera i emmagatzematge
es realitzarà en un construcció assimilable a un bungalow, de 8x5 m.
El pressupost d’execució material de les obres és de 162.674,00 euros, de l’obra mecànica i
6.284,58 euros, l’obra civil. Per tant, el pressupost d’execució material total és de 168.958,58
euros.
PLANEJAMENT
El terrenys estan situats en sòl classificat de sòl no urbanitzable, i qualificat amb clau 11a,
càmping. El càmping és una activitat preexistent, legalment implantada i recollida en el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal. Les obres són soterrades principalment i aprofiten un local
existent, excepte la segona fase que utilitzarà un mòdul tipus bungalow, que es considera
adequat a l’entorn que compleix els paràmetres de l’article 150, regulació de les condicions de
volumetria i acabats en sòl no urbanitzable, del POUM. Per la qual cosa, es considera que les
obres són compatibles amb el planejament, i no suposa una alteració dels valors paisatgístics al
ser obra soterrada i respectuosa amb el medi.
L’actuació és una obra d’instal·lació d’elements energètics i ambientals, en un sòl amb obres
implantades legalment, per la qual cosa, d’acord a l’article 48, excepcions a l’aprovació d’un
projecte d’actuació específica, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
de Protecció de la legalitat urbanística, no és necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació
específica, segons estableix l’art. 47.1 del TRLUC, per obtenir llicència urbanística, atesa
l’escassa entitat de la superfície de sòl afectada per l’actuació.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència
d’obres per a la INSTAL·LACIÓ DE DUES CENTRALS TÈRMIQUES DE BIOMASSA, DE POTÈNCIA
100 Kw i 165 kW, en el Càmping els Roures, situat a l’Avinguda del Mariner, 32 d’aquest
municipi, i aquesta haurà de tenir les següents previsions:
1. Es tindran en compte les condicions estètiques que estableix el POUM per aquesta subzona,
article 161.
2. 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 150,00euros, en concepte de gestió
de residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus de l’obra.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de dotze mesos.
5. Al finalitzar les obres s’haurà d’aportar la documentació següent:
a. Certificat final d’obra signat pel tècnic i visat pel corresponent col·legi professional.
b. Document d’obra executada si hi ha hagut variacions en relació a la documentació del
projecte.
“...”
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 422,40 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17 (0,25%).
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3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 6.758,34 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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:
3.758,34 €
- Taxa llicència:
422,40 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
7.330,74 €
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.
3.4. Exp. LLO 264/2014. MBB
Atesa la sol·licitud de la interessada, Sra. Maria Basegaña Begudà SLU, de 30-10-2014, per
obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma de terrat,
substituint el paviment. S’aporta pressupost de Construccions J. Geli, SL, per un import de
2.174,00 euros. La sol·licitud té l’acceptació del constructor.
Els terrenys estan en sòl urbà qualificat de clau 1c, correspon al nucli de la Ral. Les obres són de
reforma d’una terrassa existent. Les terrasses estan prohibides en aquesta zona, excepte en les
edificacions auxiliars de planta baixa. Segons art. 108 del TRLUC, es poden admetre obres de
reforma en volums o construccions disconformes.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres
menors per a la SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT DE TERRASSA de l’edifici està situat a la RAL, NÚM.
17 d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 2.174,00 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.
4. S’haurà de complir les condicions del Codi Tècnic de l’Edificació en quan al tipus de
paviment, DB SUA 1, seguretat enfront de caigudes, i al DB HS1, protecció enfront les
humitats.
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 de Residus de la
Construcció de Catalunya. Es dipositarà 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.
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.
“...”
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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 (4%), per
import de 86,96 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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:
86,96 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
256,96 €
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.
3.5. Exp. LLO 265/2014. NGR
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Narciso Garrido Parra, de 30-10-2014, per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma de terrat,
substituint el paviment. S’aporta pressupost de Construccions J. Geli, SL, per un import de
3.500,00 euros. La sol·licitud té l’acceptació del constructor.
Els terrenys estan en sòl urbà qualificat de clau 2, edificació plurifamiliar aïllada. Les obres són de
reforma d’una terrassa existent. Les cobertes tipus terrasses són compatibles amb el planejament
en aquesta zona.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres
menors per a la SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT DE TERRASSA de l’edifici està al carrer MOSEN
CINTO VERDAGUER, NÚM. 8 d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 3.500,00 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.
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4. S’haurà de complir les condicions del Codi Tècnic de l’Edificació en quan al tipus de
paviment, DB SUA 1, seguretat enfront de caigudes, i al DB HS1, protecció enfront les
humitats.
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 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.
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.
“...”
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 (4%), per
import de 140,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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:
140,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
310,00 €
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

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.
3.6. Exp. LLO 266/2014. MSR
Atesa la sol·licitud de l’interessat, Sr. Miquel Simon Royo, de 30-10-2014, per obtenir llicència
d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma d’escala
exterior d’accés a l’habitatge. S’aporta pressupost de Construccions J. Geli, SL per un import de
1.950,00 euros. La sol·licitud té l’acceptació del constructor.
Els terrenys de l’edificació estan en sòl urbà qualificat de clau 1b, nucli de Sant Pau de Segúries
amb illa compacte. Les escales exteriors que es volen reparar estan fora d’ordenació per haver
quedat subjectes cessió obligatòria i gratuïta per raó d’aprovació del planejament urbanístic.
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Segons art. 108 del TRLUC, les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es
poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites
construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta
matèria. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació
ni en el cas de reparcel·lació.
Les obres previstes són de reparació de l’escala per garantir les condicions de seguretat i de
millora de les condicions d’accessibilitat de l’habitatge, per la qual cosa, poden ser admeses, tot i
que no comportaran un augment de valor en el cas d’expropiació.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres
menors per a la REPARACIÓ D’ESCALA EXTERIOR D’ACCÉS A L’HABITATGE, de l’edifici està situat
al CARRER MAJOR, NÚM. 22 d’aquest municipi.
1.

2.

Les obres de reforma i millora de l’accessibilitat es realitzen en construcció fora d’ordenació
en motiu d’aprovació del planejament urbanístic, per estar subjecte a cessió gratuïta i
obligatòria per estar afectat per la nova alineació de vial. L’autorització d’aquestes no
comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació; segons art.
108.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
L'autorització municipal d'aquestes obres ha de condicionar la seva eficàcia a la formalització de la
renúncia a l'augment del valor d'expropiació derivat de llur execució, i a l'anotació d'aquesta
condició en el Registre de la propietat, segons art 119, del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

3. El pressupost d’execució material de les obres és de 1.950,00euros.
4. Si les obres requereixen d’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar prèviament.
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 de Residus de la
Construcció de Catalunya. Es dipositarà 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.
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.
“...”
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
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 (4%), per
import de 78,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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:
78,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
248,00 €
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
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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.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Aprovació de la sol·licitud 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;
Vista la petició de bonificació de la Sra. Mercedes Espinar Lerenas en relació al vehicle i
matrícules següent: Volkswagen Golf Cabrio 18 INY, B-0063-KC
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació prevista a l’Ordenança Fiscal reguladora del 100% de la quota al 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.
4.2. Aprovació de baixa del padró de vehicles
Vista la sol·licitud de data 27-11-2014 de la Sra. Núria Bonada Caparrós, amb DNI 43 630 378 E
de baixa de l’impost de vehicles per manca de documentació i per no ser apte per circular;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del padró d’IVTM sol·licitada del vehicle ciclomotor Honda PX, matrícula
SP0059.
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. Contracte menor d’obres de millora de l’enllumenat públic al camí que connecta amb
la Solana del Tell
Atès que l’Ajuntament ha de contractar les obres de millora de l’enllumenat pública que connecta
amb la Solana del Tell;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
L’hivern del 2013 es va realitzar l’actuació de col·locar il·luminació en el camí que va a la
urbanització de la Solana del Tell. Aquest recorregut que va des de la Solana del Tell fins al
Carrer dels Horts, no està íntegrament il·luminat existint zones fosques en el carrer dels Horts i el
creuament amb la carretera d’Olot.
Per tal de dotar aquest recorregut de vianants entre el centre de Sant Pau de Segúries i la
urbanització de la Solana del Tell, es creu convenient ampliar l’enllumenat públic fins cobrir tot el
recorregut amb columnes de 5m d’acer galvanitzat, i equips de Fundició Ductil Benito igual que la
resta del municipi.
Es preveu que les obres es concretin en l’ampliació d’un punt de llum al costat dret de la
carretera, i dos punts de llum al carrer dels Horts.
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S’ha sol·licitat pressupost per a la realització d’aquests treballs a INSTAL·LACIONS COSTA, per a
la realització d’aquests treballs, per un import de 2.080,82 euros, més IVA, per tant un total de
contracte de 2.517,79 euros.
Havent analitzat les partides del pressupost i els preus unitaris, es considera que, aquests
s’ajusten als treballs sol·licitats i estan ajustats a les condicions econòmiques habituals de
mercat, no observant, minusvàlues i plusvàlues en els preus.
Aquests treballs requereixen d’obra civil, per a la realització de rasa en paviment i reposició
d’aquest, i formació de tres daus de formigó com a fonamentació de l’enllumenat. Aquests
treballs poden ser realitzats per la brigada municipal.
Conclusions
Segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT al pressupost aportat per INSTAL·LACIONS COSTA,
per als treballs de AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN LA ZONA DEL CARRER DELS HORTS
que corresponen a treballs sol·licitats, i es consideren ajustats al mercat. El preu del contracte,
IVA inclòs, és de 2.517,79 euros (DOS-MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS)
“...”
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:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 2.517,79 euros IVA inclòs per a l’execució
de les obres dalt referenciades de conformitat a l’informe del tècnic municipal.
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 Instal·lacions Costa 2004 SL
3. Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
6. Subvencions:
6.1. Donar compte de l’atorgament subvenció d’assistència tècnica per redacció dels
plànols de delimitació de les urbanitzacions
La Diputació de Girona ens ha atorgat aquesta subvenció per assistència tècnica
6.2. Donar compte de l’atorgament subvenció per càrrecs electes
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ens han atorgat l’import per un 75% de
dedicació.
7. Autorització d’ús del Casal el Molí
Vista la petició de la Sra. Gemma Galian Espin d’ús de la Sala del Molí pel dia 14-12-2014:
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala del Molí en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb
activitats prèviament concertades.
2. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
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8. Autorització de pas pel municipi a Clàssic Pescallunes de Torelló
Atès que el Clàssic Pescallunes de Torelló sol·licita autorització de pas per a la “3a.Pescanocturn
Clàssic 2014” trobada de vehicles antics que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès
històric i automobilístic pel proper 13 de desembre 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 Pescallunes de Torelló amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
9. Nou servei de transport de viatgers de Teisa per millorar les comunicacions entre
Osona i el Ripollès amb Vallter 2000
Serveis Territorials de Transport ens comunica l’ampliació del transport regular entre Vic, Sant
Quirze de Besora, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars,
Vilallonga de Ter, Setcases i Vallter 2000.
Ho publicarem a la nostra Web i als taulers d’anuncis per donar-hi més difusió
10. Expedients pendents en tramitació.
- Hortícoles Viladasens SCP: expedient de disciplina urbanística a Hortícoles Vilarenys per la
parada sense autorització al mercat. Encara estem a l’espera de rebre resposta sobre les
intencions de l’empresa.
- Bankia: 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
- Instal·lacions Costa SL ha acceptat arreglar la instal·lació que es va executar malament.
11. Varis
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- Recollida de gossos del Consell Comarcal del Ripollès: protocol de funcionament
- IOF el Mariner: ampliació de termini de anys fins 31-12-2018
- El Ple extraordinari previst pel dia 17-12-2014 per tractar de la sortida de l’Ajuntament de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon l’hauríem d’avançar al dia 10 de desembre per tal que la
MVC tingui temps d’actuar.
- S’ha fet la poda de la zona del Carburo per part del Consorci Alba Ter però no estem contents
amb el resultat.
- El MAP ens ha podat els arbres de la Pl. Generalitat i les Escoles/Església
- No hem obtingut cap treballador del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal per un error de gestió
de Ripollès Desenvolupament. Farem gestions per contractar l’aparelladora que ens va enviar el
SOC per millorar el funcionament de la Brigada i fer un plànol de la xarxa d’aigua municipal.
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

