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ACTA NÚM. 17/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 7 de novembre
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors C ambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: C ap

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació d’exempció de l’IVTM. BLG.
2.2. Aprovació de la modificació de la bonificació de l’IVTM. FVF.
2.3. Aprovació l’exempció de l’IVTM. MPG.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LPO 102/13. Primera ocupació. MRS
3.2. Exp. LLO 226/16. Reforma i ampliació. OSG
3.3. Exp. LLO 257/16. Reparació teulada. MPE
3.4. Exp. LLO 285/16. Remolinar sota teulada. VLG
4. C ontractacions:
4.1. Exp. 283/16. C ontracte menor obres de reconstrucció del mur de la font de la Puda
4.2. Exp. 286/16. C ontracte menor adquisició del fons de la videoteca de TV C amprodon
5. Altes del servei de subministrament d’aigua:
5.1. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable Avda. de la Vall 24-30, 2n., 6a. IC G
5.2. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable Avda. de la Vall 4-8, 1r.,1a. FEG
6. Aprovació dels Serveis de Joventut 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. 16 de la sessió del dia 24 d’octubre de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació d’exempció de l’IVTM. BLG.
Vista la sol·licitud de data 26-10-2016 de la Sra. Montserrat Prats Gimènez, amb DNI 38 772
920 A, d’exempció de l’impost de vehicles per antiguitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 100% del padró d’IVTM sol·licitada per la interessada pel vehicle
Opel Kadett, 1800, matrícula B3745MF.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
2.2. Aprovació de la modificació de la bonificació de l’IVTM. FVF.
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Vista la sol·licitud de data 3-11-2016 del Sr. Bernat Lapedra Gelis, amb DNI 40 599 187 R,
d’exempció de l’impost de vehicles per antiguitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 25% del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat pel vehicle
Mercedes Benz 202018, matrícula GI0610AX.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
2.3. Aprovació l’exempció de l’IVTM. MPG.
Vista la sol·licitud de data 26-10-2016 del Sr. Francisco Vilalta Fiol, amb DNI 40 592 000 J,
d’exempció de l’impost de vehicles per antiguitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 100% del padró d’IVTM sol·licitada per l’interessat pel vehicle
Bertone Free Climber, amb matrícula GI9374AM.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LPO 102/13. Primera ocupació. MRS
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Antecedents de fets
1. El dia 31 de juliol de 2013, va tenir entrada sol·licitud de primera ocupació de dos
habitatges, fase I fase II, construïts a l’empara de la llicència d’obres, expedient municipal
núm. 9/05.
2. La documentació que es va presentar no era complerta, i s’ha endarrerit la presentació de
la documentació a causa de l’incendi que va patir l’immoble. Aquesta ha estat completada
després de converses amb el tècnic municipal, el dia 25 de febrer de 2016, i consta en
l’expedient els següents documents:
-

FASE 1
Certificats final d’obra i d’habitabilitat, amb data de finalització de les obres de data 14 de
setembre de 2007, signat i visat per els corresponents col·legis professionals de la direcció
facultativa.
Certificat de compliment del programa de control de qualitat i Relació dels controls d’obra i
resultats, signat i visat per la directora d’execució de les obres
Documentació gràfica de l’obra executada, plànols 2,3,4 i 5.
Llibre de l’edifici.
FASE 2
Certificats final d’obra i d’habitabilitat, amb data de finalització de les obres de data 23 de
març de 2011, signat i visat per els corresponents col·legis professionals de la direcció
facultativa.
Plànol de l’obra realment executada.

En relació a ambdues fases, s’aporten els següents documents:
Fotografies de les façanes acabades
Declaració cadastral, model 902N, amb entrada en el Consorci de Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès, del dia 5 de desembre de 2011 i rebut de l’IBI.
3. El tècnic municipal ha efectuat visita dels immobles, i ha comprovat que les obres
executades s’ajusten a la documentació gràfica presentada amb la comunicació de la
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primera utilització, i hi ha petites diferències en la distribució interior, que es consideren no
substancials. En relació als, usos, façanes, volum i sostre construït s’ajusta a les previsions
de la llicència d’obres atorgada.
Conclusions:
Vista la documentació presentada i la inspecció efectuada en relació a la comunicació de la
primera utilització de les obres de construcció de dos habitatges en el carrer Roura, a l’empara
de la llicència d’obres LLO 09/05, s’informa FAVORABLEMENT a aquesta comunicació, conforme
art. 187bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost.
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la legislació vigent;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats de la comunicació de la primera ocupació de DOS habitatges al
carrer del Roura, 1 de Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar les liquidacions de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 17, Taxa per llicències
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme per DOS habitatges segons la
regulació següent:
Article 5. Base imposable. 1. Constitueix la base imposable de la taxa:.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i
ocupació
Article 6. Quota tributària. 1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència
urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
b) El 0,25 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior. Quota mínima 80 euros
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació per via
telemàtica.
3.2. Exp. LLO 226/16. Reforma i ampliació. OSG
Vist l’informe del tècnic municipal de 7 de novembre de 2016 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per al CANVI
D’ÚS I AMPLIACIÓ D’EDIFICACIÓ EXISTENT PER DESTINAR-LA A HABITATGE, situada en el
CARRER MAJOR, NÚM. 4 D’AQUEST MUNICIPI.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
Projecte bàsic de reforma i ampliació d’edificació existent, redactat per l’arquitecte
Ferran Vila Franch, col·legiat núm. 44352-2, com a membre de la societat professional
Campdomus, SLP.
Full d’estadística d’edificació i habitatge.
El projecte conté l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de construcció, redactat
per el mateix arquitecte.
El projecte preveu la reforma de la planta baixa de l’edificació existent, destinada actualment a
cobert, i enderroc de la façana del riu per adaptar-la a la nova alineació del POUM, ampliació
d’una planta de l’edificació, i la construcció d’un porxo en el pati. L’ús d’aquesta edificació serà
d’habitatge unifamiliar.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
- Es justifica el compliment del Decret 141/2012, Annex I, grup C, Augment de superfície útil
d’un habitatge existent amb afectació de l’estructura. Augment de la superfície en planta.
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- El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013).
Analitzat el projecte conté els documents indicats per a un bàsic, en la part I, del Codi Tècnic de
l’Edificació.
PLANEJAMENT
El POUM de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008, assenyala els terrenys objecte de llicència com a
urbans, i qualificats de zona de nucli antic de Sant Pau, clau 1a.
El casc antic de Sant Pau de Segúries està inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic del
POUM, element C1-01. Segons el catàleg no s’admeten enderrocs que malmetin els elements
característics del conjunt. En el cas objecte d’aquest projecte la construcció objecte
d’intervenció és una construcció recent, que no manté la continuïtat amb el teixit construït, i no
té cap element característic del conjunt, sinó tot el contrari, per la qual cosa l’enderroc de la
façana posterior per alinear-se a la nova ordenació es veu compatible amb la protecció del bé.
El projecte en general compleix els paràmetres urbanístics en relació als usos i volum, tot i així,
manca certes precisions per tal de determinar que el projecte s’ajusta als criteris estètics i de
tanques del planejament i en concret el següents:
1. No es pot precisar l’alçada màxima del coronament del porxo del pati, que hauria de ser
inferior a 3,5m, conforme art. 114 del POUM de Sant Pau de Segúries.
2. Les façanes hauran de tenir l’alçat dels edificis contigus.
3. En les obertures de façana s’haurà de justificar el clar predomini de l’eix vertical per damunt
de l’horitzontal, i tenen una geometria pràcticament quad rada.
4. Es concretarà el color d’acabat de la façana i fusteries que haurà de ser un dels definits en
l’article 114 del POUM de Sant Pau de Segúries, en l’apartat façana.
5. S’inclourà la canal de recollida d’aigües en la secció, i el conjunt canal-barbacana no podrà
volar més de 30cm respecte el pla de façana.
6. Tot i que s’especifica que es faran tanques, no s’aporta la documentació gràfica corresponent
al tipus de tanca, materials i alçades.
SERVEIS BÀSICS
El solar disposa dels serveis bàsics en el carrer Majo r, i la xarxa de clavegueram i
subministrament d’aigua és suficient per donar servei a l’habitatge
FIANCES I GARANTIES
Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels 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 (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 150,00euros,
que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada al
finalitzar les obres.
La façana a vial de la parcel·la és de és de 11,29m. Es considera una afectació de 1m d’amplada
de vial afectada, a un cost de reposició de paviment de 90euros/m², per tant la garantia a
dipositar és la següent: 11,29m x 1,0m x 90,00euros = 1.016,10euros.
Conclusions
Vista la documentació aportada, en relació a la sol·licitud de llicència d’obres d’AMPLIACIÓ I
CANVI D’ÚS D’EDIFICACIÓ PER A CONVERTIR-LA EN HABITATGE, situada en el Carrer Major,
núm. 4 es proposa REQUERIR la documentació següent:
a. Assumeix de la direcció de les obres d’arquitecte
b. Assumeix de la direcció d’execució de les obres d’arquitecte tècnic.
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c. Designació del coordinador de seguretat i salut de les obres.
d. El projecte haurà de completar o esmenar el següent:

“...”

1. Precisar el marc del compliment del Decret 141/2012, sobre condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i el tipus d’intervenció, que
sembla ser del Grup I, de l’Annex IV.
2. Justificar que l’alçada màxima del coronament del porxo del pati és inferior a 3,5m,
conforme art. 114 del POUM de Sant Pau de Segúries.
3. Les façanes hauran de tenir l’alçat dels edificis contigus, i justificar que la cornisa de
l’ampliació no supera en un metre la de les edificacions veïnes, conforme la fitxa C1 -01
del catàleg de patrimoni arquitectònic del POUM de Sant Pau de Segú ries.
4. En les obertures de façana s’haurà de justificar el clar predomini de l’eix vertical per
damunt de l’horitzontal.
5. Es concretarà el color d’acabat de la façana i fusteries que haurà de ser un dels definits
en l’article 114 del POUM de Sant Pau de Segúries, en l’apartat façana.
6. S’inclourà la canal de recollida d’aigües en la secció, i el conjunt canal-barbacana no
podrà volar més de 30cm respecte el pla de façana.
7. S’inclourà la documentació gràfica de les tanques, alçades i materials. Aquestes
s’hauran d’ajustar a les determinacions del tipus i alçades indicades en els articles 114 i
57 del POUM.
8. S’inclourà plànol de les previsions de connexions de serveis.

Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta d e 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. Requerir l’interessat l’aportació de la documentació relacionada a l’informe tècnic dalt
transcrit en el termini de 15 dies de conformitat a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
LPACAP.
2. Suspendre la tramitació de l’expedient durant el termini atorgat amb advertiment de tenir per
desistit l’interessat de la seva sol·licitud.
3.Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 257/16. Reparació teulada. MPE
Vist l’informe del tècnic municipal de 7 de novembre de 2016 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a REPARACIÓ DE
TEULADA, consistent en a substitució de tres cabirons i reparació de teulada. S’adjunta a la
instància pressupost de l’empresa Construccions J. Geli SL, on s’indica els treballs a realitzar,
per un import de 2.350,00 euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable. La Rovira està inclosa en el catàleg de
masies i cases rurals de Sant Pau de Segúries, fitxa 24.
Les obres són de reparació i no suposa l’alteració del volum ni usos, i aquestes tenen escassa
entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de
5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, no és necessària la redacció d’un projecte, i no és
necessari un informe previ de la Comissió territorial d’urbanisme, corresponent, conforme art.
50 del TRLUC.
Les obres son de reparació i per tant, conformes amb el planejament.
Conclusions:
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a la llicència d’obres de
REPARACIÓ DE TEULADA de la cabanya de La Rovira, d’aquest municipi.
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1. El pressupost d’execució material de les obres és de 2.350,00 euros.
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. 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 s obre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat la llicència d’obres sol·licitades de conformitat i amb les condicions de
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit. Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del
dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 94,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import mínim de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 1 50 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- IC IO:
94,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
264,00 €
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.

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del
dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament
una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns
per a acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 285/16. Remolinar sota teulada. VLG
Vist l’informe del tècnic municipal de 7 de novembre de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a realitzar un remolinat interior del sota -teulada de
l’edifici situat a la Carretera d’Olot, núm. 4 d’aquest municipi. S’aporta pressupost de l’empresa
Construccions J. Geli, SL, per un import de 750,00 euros.

7

Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 4.
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 L OE i el Codi Tècnic de
l’Edificació. Estan sotmeses a règim de comunicació prèvia, segons art. 187bis del TRLUC.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia de les
obres de REMOLINAT INTERIOR DEL SOTACOBERTA de l’edifici situat en la Carretera d’Olot,
núm. 4 de 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 Decre t 89/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de
Catalunya. 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 tre s 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 se nse 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 30,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, pe r 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:
30,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
50,00 €
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 R eglament 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 oport uns
per a acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractacions
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4.1. Exp. 283/16. Contracte menor obres de reconstrucció del mur de la font de la
Puda
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a l’arranjament del mur existent a la Font de la
Puda. Es tracta d’un mur de pedra seca executat amb pedres del lloc i que es troba molt
deteriorat, doncs moltes pedres s’han desprès. Això comporta que el mur sigui inestable i es
vagin desprenent les pedres amb el pas de l’aigua.
Per aquesta raó, es va sol·licitar pressupost a Jordi Prat, picapedrer. El pressupost aportat és de
2.710 euros essent el total del contracte de 3.279,10 euros, IVA inclòs.
Aquest pressupost contempla 17 metres quadrats de mur, a dues cares.
Per tot això, es proposa la contractació de Jordi Prat per a l’arranjament del mur a la Font de la
Puda.
“...”
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 Jordi Prat, amb DNI 90 002 074 S, el contracte menor d’obra de
reparació del mur de la font de la Puda especificat per un import de 3.279,10 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.279,10 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.2. Exp. 286/16. Contracte menor adquisició del fons de la videoteca de TV
Camprodon
Vista la proposta de televisió de Camprodon “Ctv” de traspàs del fons documental en format
vídeo referent al municipi de Sant Pau de Segúries per import de 560 € més IVA, segons detall
següent:
-

28 Vídeos Màsters qualitat Internet
25 Vídeos Màsters en alta qualitat

Atès que l’oferta inclou el regla de l’arxiu “la Vall de Camprodon”; 100 vídeos màsters en
qualitat Internet; 50 vídeos Màsters en Alta Qualitat, més diferents originals, càmera i
fotografies.
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 l’adquisició del fons documental videogràfic dalt referenciat pel preu de 560 € més
IVA a l’empresa WEB 3.0 TV amb CIF B55063010.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 560 euros, més l’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.
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5. Altes del servei de subministrament d’aigua:
5.1. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable a l’Avda. de la Vall 24-30, 2n., 6a.
ICG.
Atès que la Sra. Maria Isabel Crespo Gómez sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, al seu habitatge de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2-6;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
5.2. Sol·licitud de subministrament d’aigua potable a l’Avda. de la Vall 4-8, 1r.,1a. FEG
Atès que la Sra. Felisa Escrich Gas sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al
seu habitatge de l’Avda. de la Vall, 4-8, 1-3;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per instal·lació del comptador per import de 188,46 euros,
d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
6. Aprovació dels Serveis de Joventut pel 2017
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de joventut municipal a Sant Pau de
Segúries;
Vista l’oferta de la Carta de Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès segons escrit
de la Presidència de 4 d’octubre de 2016;
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Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries està interessat a rebre els serveis següents:
a) Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual i el Pla Local, cada 4
anys (menys aquells projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part) per
import de 500 € l’any.
b) Tardes joves: Una tarda al mes (intervenció directa amb els infants/joves aproximadament
dues hores, material de l’activitat, hores de preparació, desplaçament de la tècnica, difusió
i material per a la difusió en els centres educatius de secundària i/o xarxes socials) amb un
cost de 600 € l’any.
c) Gaudeix tot l’any: 4 places en cada una de les quatre sortides amb un costa de 100 € l’any.
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 Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la prestació dels serveis dalt consignats per part del Servei de Joventut del Consell
Comarcal del Ripollès.
2. Comunicar aquest acord per via telemàtica al Consell Comarcal del Ripollès.
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
7. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica que es vol informar sobre el protocol de presa de mostres als camps
agrícoles per determinar el seu nivell de contaminació.
El Sr. Gómez explica que fa temps que han de col·locar dos taulers d’anuncis a la Plaça de la
Generalitat. Un hauria de ser per l’Ajuntament per activitats lúdiques d’interès i l’altra per a ús
dels veïns com a mecanisme de relacions particulars Inter veïnals. La idea és fomentar la
cohesió social dels veïns.
També diu que ha detectat l’inici d’un esvoranc a la corba de l’Avda. Marines amb el carrer Pla
del Serrat.
Pel que fa les obres del pavelló proposa la distribució de la senyalització de les diferent s
activitats: bàsquet, patinatge, futbol sala...
L’alcaldessa explica les novetats que proposa el Consell Comarcal del Ripollès per la recollida de
trastos i la deixalleria.
Els trastos es farà com el porta a porta un dia preestablert. Els interessats avisaran a
l’Ajuntament qui farà arribar el llistat al Consell abans de cada recollida.
La deixalleria funcionarà amb una camioneta i una persona que assessorarà als usuaris durant
dues hores en un lloc determinat. Això evitarà el mal ús que es fa actualment del servei.
El secretari explica que va fer arribar la queixa pel mal funcionament de Vodafone a l’empresa.
Estem a l’espera de resposta.
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

