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ACTA NÚM. 7/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 16 d’abril
Inici: 19:30
Acabament: 20:30
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap

A la Seu Consistorial de l’Ajuntament.
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 relacions de factures
2.2. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Estabanell i Pahisa Mercator
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Estabanell i Pahisa Energia SA
2.4. Sol·licitud de bonificació de l’IVM de vehicle. JCM
2.5. Aprovació de pagament de la part proporcional de l’assegurança de la llevaneus de la Mancomunitat.
3. Urbanisme: Autorització d’una parada al Mercat setmanal de la població. JEG
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de serveis del Casal d’Estiu 2018
4.2. Contracte menor obres vorera Avda. Mariner
4.3. Contracte menor tala d’arbres del marge dret, aigües avall del Riu Ter
4.4. Contracte menor il·luminació del Pàrquing Estabanell
5. Autorització de pas pel municipi:
5.1. Transpyr
5.2. Motor antic Garrotxa
6. Sol·licitud de soterrament de línia elèctrica del Pont de la Palanqueta
7. Donar compte de la modificació del Pla d’Assistència de Conservació de Patrimoni de la Diputació de
Girona
8. Donar compte del Pla de Gestió de Cementiris de la Diputació de Girona
9. Retirada de vehicle abandonat de la via pública
10. 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. 6 de la sessió del 26 de març de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-11: 10.950,95 €
RF-12: 1.343,04 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Estabanell i Pahisa
Mercator
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Vista la declaració de l’empresa Estabanell i Pahisa Mercator, sobre la taxa per ocupació del sòl,
subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de conformitat a
l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Estabanell i
Pahisa Mercator per import de 215.919,33 € (ELECTRICITAT) que suposa una taxa de 3.238,79 €
segons declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic a l’efecte corresponent a
info@estabanell.cat.
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Estabanell i Pahisa
Energia SA.
Vista la declaració de l’empresa Estabanell i Pahisa Energia SA, sobre la taxa per ocupació del
sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de conformitat a
l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1,5% del ingressos declarats per l’empresa Estabanell i
Pahisa Energia SA per import de 254.145,33 € (ELECTRICITAT) que suposa una taxa de 3.812,18 €
segons declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic a l’efecte corresponent a
info@estabanell.cat.
2.4. Sol·licitud de bonificació de l’IVM de vehicle. JCM
Vista la sol·licitud de bonificació legalment establerta de 9-04-2018, NRE 376:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Jaime Canal Marcer

IVTM

GI-3792-BB

Import (€) Motiu
Opel Astra

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. Atorgar la bonificació del 25% de l’impost pel vehicle dalt consignat.
2. Notificar-ho a la interessada per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
2.5. Aprovació de pagament de la part proporcional de l’assegurança de la llevaneus de
la Mancomunitat
Vista la liquidació de la part proporcional de l’assegurança de 2018 de la màquina llevaneus de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon (MVC), per import de 164,23 €:
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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. Aprovar la liquidació feta per la MCV per import de 164,23 €
2. Aprovar el pagament.
3. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme
3.1. Autorització d’una parada al Mercat setmanal de la població. JEG
Vista la sol·licitud de parada de mercat NRE 38, de 9-04-2018 de la Sra. Juanita Espejo López.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Informe:
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sra. Juanita Espejo López per obtenir l’alta de parada al mercat
setmanal per assistir quinzenalment, amb una longitud de 4 ml., per a Parada de Venda de calçat.
Es requereix la documentació següent:
- Fotocòpia DNI
- Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
- Cotitzacions a la Seguretat Social
- Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada.
Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat de
protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P8, compartida
amb el Sr. Simó Alarcon, que assisteix quinzenalment també.
3.- A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector. “...”
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 el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 4 ml. amb una parada de venda de calçat, de conformitat a l’informe dels tècnics
municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les Administracions
i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2018. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
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4. Contractació:
4.1. Contracte menor de serveis del Casal d’Estiu 2018
Vista la proposta de prestació del servei de Casal d’Estiu 2018 per part de Bastiments Aventura
Camprodon que consta d’un director, dos monitors titulats i un suplement de monitor pel Casal de
25 de juny al 3 d’agost de 2018;
Vist que l’empresa presta aquest serveis des de fa varis anys a total satisfacció de l’Ajuntament,
dels pares i dels alumnes;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes
menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus
de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de
l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació del servei de Casal d’Estiu 2018, tal i
quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de servei és la forma més idònia i
eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Bastiments Aventura Camprodon la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 7.124,46 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.22799.
Aquest preu inclou l’atenció a 30 nens al Casal d’Estiu de 2018.
Pel tram de 31 a 40 nens s’aplicarà un suplement d’un monitor de 312,97 €/setmanals més IVA.
Pel tram següent de 41 a 50 s’aplicarà el mateix suplement.
Igualment, per trams successius, si és el cas.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article 151.3 i en la
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
4.2. Contracte menor obres vorera Avda. Mariner
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Es vol procedir a la reparació de la vorera de l’Av. El Mariner, a l’alçada del Restaurant Can Sisco,
doncs el formigó està molt malmès i cal la seva reparació. Es tracta de repicar el formigó des de la
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barana del torrent fins a la cruïlla del Passatge els Avets i executar-lo de nou, amb cura suficient de
no malmetre el forjat sobre el torrent Caganell.
Es procedirà al repicat de tot el formigó i les seves entregues, a la neteja i retirada de les runes a
l’abocador i la execució d’un paviment de formigó tipus H-30 amb fibres o mallasso 20-20 diàmetre
5 de 8-10 cms de gruix, estès, reglejat, vibrat amb acabat remolinat fi i tallat per a juntes de
dilatació, en una superfície aproximada de 100 m2.
Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la empresa Construccions Josep Molas SL rebent un
pressupost de 2.631,60 €, sense IVA,
Per tot això es proposa la contractació de la empresa, que inclou totes les partides sol·licitades així
com el percentatge en matèria de seguretat i salut, per un pressupost de 2.631,60 euros, sense
IVA, i de 3.184,24 euros, IVA inclòs.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes
menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus
de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de
l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Construccions Josep Molas, SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.184,24 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article 151.3 i en la
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
4.3. Contracte menor tala d’arbres del marge dret, aigües avall del Riu Ter
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Es vol procedir a la neteja dels arbres i vegetació de la banda de davant del dipòsit d’aigua del
nucli del poble. Fa uns mesos es va procedir a la neteja de l’arbrat i brancada de la zona del
dipòsit, per la banda del carrer Mestre Francesc Sanz i ara cal fer-ho a l’altra banda de riu, per on
passa el tub des del dipòsit del nucli del poble al dipòsit gran.
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Les tasques que s’han d’executar són la tala d’arbres del marge dret aigües avall del riu Ter que
toquen al tub d’aigua que travessa al riu i trossejat del tronc a la llera del riu a mida no superior als
50 cm.
Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la empresa Fundació MAP, SL rebent el pressupost
número 6 de data 11 de gener de 2018 per import 490,00 € sense IVA
Per tot això es proposa la contractació de la empresa Fundació MAP, que inclou totes les partides
sol·licitades, per un pressupost de 490,00 euros sense IVA, i de 539,00 euros IVA inclòs.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes
menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus
de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de
l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Fundació MAP SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 539,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article 151.3 i en la
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
4.4. Contracte menor il·luminació del Pàrquing Estabanell
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Es vol procedir a la il·luminació del pàrquing Estabanell per facilitar la utilitat dels usuaris,
mitjançant dos projectors a col·locar en les dues columnes existents al carrer i instal·lar caixa de
fusibles a cada projector. Subministrament i col·locació de projector LED 150W 4000K Thriline així
com l’argolla amb superfície soldada per collar lira del projector (fabricada per serraller).
Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la empresa Comercial Pirene SL rebent un
pressupost de 867,61 €, sense IVA.
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Per tot això es proposa la contractació de la empresa Comercial Pirene SL, que inclou totes les
partides sol·licitades, per un pressupost de 867,61 euros, sense IVA, i de 1.049,81 euros, IVA
inclòs.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes
menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus
de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de
l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.049,81 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article 151.3 i en la
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
5. Autorització de pas pel municipi:
5.1. Transpyr.
Club Ciclista Transpyr
Atès que el Club Ciclista Transpyr sol·licita autorització de pas per a la “Transpyr Grand Raid MTB”
que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès cicloturístic que posa en valor el
patrimoni dels municipis i territoris per on passa, que se celebra de l’10 al 16 de juny de 2018 i
que per Sant Pau de Segúries passa l’16 de juny de 2018 ;
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.
En cas de passar per terrenys privats s’ha de demanar permís als propietaris.
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3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
5.2. Motor antic Garrotxa
Atès que el Motor Antic Garrotxa, sol·licita autorització de pas per un recorregut turístic no
competitiu que és un esdeveniment no esportiu, que se celebra el dia 19 de maig de 2018,
anomenat XIV Clàssic dels Volcans amb la participació de més de 100 vehicles;
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 l’activitat dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
En cas de passar per terrenys privats s’ha de demanar permís als propietaris.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Sol·licitud de soterrament de línia elèctrica del Pont de la Palanqueta
Vist l’informe dels tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries està executant les obres de reforç i consolidació del Pont de
la Palanqueta.
A l’alçada d’aquest pont i continuant pel carrer Major hi ha un cable elèctric aeri que l’Ajuntament
sol·licita soterrar.
Es tractaria de soterrar el cable des de la cantonada del Pont de La Palanqueta fins a l’alçada del
Carrer Major, número 3.
“...”
Vist que l’empresa Estabanell i Pahisa és la propietària de la línia;
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. Sol·licitar a l’empresa Estabanell i Pahisa el soterrament de la línia elèctrica des de la cantonada
del Pont de La Palanqueta fins a l’alçada del Carrer Major, número 3.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic juntament amb l’informe tècnic, a l’efecte
corresponent a info@estabanell.cat.
7. Donar compte de la modificació del Pla d’Assistència de Conservació de Patrimoni de
la Diputació de Girona
La Diputació ens comunica la modificació del Pla que bàsicament és de caràcter tècnic.
8. Donar compte del Pla de Gestió de Cementiris de la Diputació de Girona
La Diputació ens comunica un nou servei que presta per la gestió de cementiris municipals i serveis
funeraris.
9. Retirada de vehicle abandonat de la via pública
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Vist l’establert al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, per infracció contemplada a l’article 76 b) de dit Decret, per
abandonament d’un vehicle que té la consideració de residu a efectes de la normativa de Residus;
Atès l’establert a l’article 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor
i Seguretat Vial, aprovat per RDL 339/1990, de 2 de març, relatiu a la retirada de vehicles
abandonats a la via pública, i a la possibilitat de seu tractament com a residus sòlids urbans;
Atès l’establert a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, article 1, modificada per la
Llei 15/2003, de 13 de juny, que defineix com a residus urbans els mobles, estris i vehicles
abandonats, entre d’altres;
Atès l’establert a l’article 38.3.a) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, segons
el qual l’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la
recollida en les condicions que determini el reglament municipal del servei;
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia la legislació vigent, d’acord amb el que prescriu
l’article 3 sobre residus municipals i els articles 75 per remissió del 105 del DL 1/2009, de 21 de
juliol;
Atès que l’infractor ha de procedir, en tot cas, a retirar els residus abandonats per a lliurar-los a un
centre de tractament autoritzat;
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. REQUERIR el Sr. Agustín Ureña Mojarrro per tal de que en el termini no superior a deu dies, a
comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, procedeixi a la retirada del vehicle
marca LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD, color VERMELL i matrícula B7831SX, abandonat a l’Avda.
Mariner, 8, d’aquest municipi,
Es fa advertiment que, transcorregut el termini concedit l’Ajuntament procedirà a la imposició de
successives multes coercitives per l’import màxim previst a l’article 102 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, així com el seu tractament com a residu sòlid urbà i el seu lliurament a un
centre de tractament de residus autoritzat.
2. INCOAR expedient sancionador per infracció de falta lleu tipificada a l’article 76.b) del TR de la
Llei reguladora dels residus nomenant instructor al Sr. Josep Ruiz, secretari interventor de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
3. NOTIFICAR aquesta resolució al presumpte infractor amb expressió dels recursos i accions que
pot interposar.
10. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica varis temes de 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

Vist i plau,

Document signat digitalment
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