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ACTA NÚM. 8/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de maig
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
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 Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de la liquidació del servei de deixalles 2016 amb el Consell Comarcal
del Ripollès.
2.2. Aprovació baixa servei subministrament d’aigua. EFB
2.3. Aprovació exempció IVTM. AAC
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2017/15. Pendents
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2017/16. Pendents
2.6. Aprovació de les relació de factures F/2017/17. Domiciliades
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LL0 63/17. Devolució fiança. JNS
3.2. Exp. LLO 75/17. Devolució fiança. EGF
3.3. Exp. LLO 110/17. Reforma habitatge unifamiliar. JBP
4. Contractació:
4.1. Contracte menor aixetes al dipòsit d’aigua municipal
4.2. Contracte menor de subministrament d’un tractor tallagespa
4.3. Contracte menors de serveis d’estudi geotècnic Pont de la Palanqueta
4.4. Contracte menor de subministrament jardineres
4.5. Contracte de serveis de redacció del projecte de reforç del pont de la Palanqueta
4.6. Aprovació certificacions d’obra del PUOSC números 1 i 2
5. Autorització de pas pel municipi: Club Open Natura
6. Sol·licitud d’ajut a la Fundació Esportiva Camprodon
7. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants per pagar un suport de menjador
8. 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. 7 de la sessió del 25 d’abril de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de la liquidació del servei de deixalles 2016 amb el Consell Comarcal del
Ripollès.
Vist el dictamen previ del Consell d’Alcaldes sobre la liquidació definitiva del serveis de recollida
de deixalles delegat al Consell Comarcal del Ripollès corresponent a l’exercici de 2016 rebut per
EACAT en data 15-04-2017;
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Vist que resulta un import pendent de liquidar del desembre de 2016 per import de 4.550,41 €
en favor del Consell Comarcal del Ripollès que suposa un 6,79 % d’increment respecte les
previsions inicials;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el resultat del servei de recollida de residus de 2016 presentat pel Consell Comarcal
del Ripollès.
2. Aprovar el pagament de la quantitat resultant per import de 4.550,41 €, si bé supeditat a que
el Ple del Consell Comarcal del Ripollès aprovi la liquidació dictaminada pel Consell d’Alcaldes.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per EACAT per a la seva deguda
constància.
2.2. Aprovació baixa servei subministrament d’aigua. EFB
Atès que la Sra. Elisabet Ferrer Bermejo sol·licita la baixa del dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, al seu habitatge de l’Avda. de la Vall 24-30. 1r. 2.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar
la retirada del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 20,00 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.
2.3. Aprovació exempció IVTM. AAC
Vista la sol·licitud NRE 455, de 12-05-2017, d’exempció del padró de l’IVTM per minusvalia del
vehicle amb matrícula 2737DWH;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM,
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà
l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui
tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat
de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la qual
cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà
conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que
preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de
conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris
per a més d’un vehicle simultàniament.

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’exempció de l’impost de vehicle de tracció mecànica amb efecte del segon trimestre
de 2017.
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2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació.
3. Retornar-li l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2017.
4. Notificar-hi a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància.
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2017/15. Pendents
Examinada la relació núm. F/2017/15 de factures i justificants per import de 21.896,14 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2017/16. Pendents
Examinada la relació núm. F/2017/16 de factures i justificants per import de 3.436,40 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.6. Aprovació de les relació de factures F/2017/17. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2017/17 de factures i justificants per import de 3.557,88 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LL0 63/17. Devolució fiança. JNS
Vist l’informe del tècnic municipal de 25 d’abril de 2017 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a la
instància:
- Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació autoritzada,
emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 19 d’abril de 2017.
És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT
al retorn de la fiança de
150,00euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment
de el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la devolució de la fiança de residus a l’interessat Sr. Josep Nogué Serrat.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 75/17. Devolució de fiança. EGF
Vist l’informe del tècnic municipal de 25 d’abril de 2017 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a la
instància:
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Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 19 d’abril de 2017.

És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00 euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de 150,00
euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la devolució de la fiança de residus a la interessada Sra. Esperança Geli Fiol.
2. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 110/17. Reforma habitatge unifamiliar. JBP
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de redistribució i
reforma estructural de l’habitatge situat a les Gegudes de Baix, s’adjunta el següent:
Projecte bàsic i executiu, redactat per els arquitectes Jaume Paret i Garcia i Núria Roqué Riu.
El projecte està visat pel corresponent col·legi professional.
El projecte preveu l’enderroc de la compartimentació interior, instal·lacions i part de sostre que
no ha estat reformat. Posteriorment es preveu una nova distribució de l’habitatge en la mateixa
plantaa consolidació de l’edifici de l’habitatge de la central de Can Brandia, i inclou els treballs de
restitució de la coberta, reforç de pilar central amb estructura metàl·lica, consolidació de
cantonada sud-oest de l’edifici, consolidació de balcons, neteja de façanes, i tapiat per la cara
interior de les obertures amb acabat exterior arrebossat.
La superfície construïda actual de l’edificació és de 318 m², en PB+1, de 159 m² per planta.
El pressupost d’execució material de les obres és de 45.223,19 euros, segons el projecte.
Informe
DOCUMENTACIÓ
No s’ha aportat l’assumeix de la direcció d’obra d’arquitecte
Manca la designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, o l’assumeix de les
funcions per part de la direcció facultativa de l’obra.
Full d’estadística d’edificació i habitatge
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
El projecte justifica el compliment de les normes que li són d’aplicació, en relació als requisits
bàsics definits en la LOE.
El tipus d’intervenció es considera del grup J de l’annex 4, del Decret 141/2012, sobre
condicions d’habitabilitat. L’habitatge tindrà una superfície útil de 68,57 m².
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, s’haurà de dipositar una
fiança en concepte de gestió de residus de 239,80 euros.
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable urbà, clau 12a., sòl
agrícola d’interès. Les obres són de reforma interior i no altera els paràmetres d’aprofitament
o d’edificació existents.
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El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de
Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
L’edifici de Les Gegudes de Baix, esta inclòs en el llistat de béns culturals d’interès local del
POUM (art. 189.5), element E2-21, classificat com a monument històric. Mentre no estigui
redactat el Pla especial del Patrimoni arquitectònic i arqueològic, s’aplicaran les disposicions
del capítol 3 de les NNUU del POUM, sobre regulació immediata dels béns d’interès cultural.
Aquesta edificació està inclosa en el catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, fitxa
09. El projecte s’ajusta a les determinacions d’aquest pla.
Les obres són de millora, sense canvi d’ús de les edificacions existents en SNU, previstes en
l’article 48.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig. Aquestes no estan subjectes a l’informe
preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme, segons art. 59.3 del mateix Decret.

Conclusions:
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres per a
la de redistribució i reforma estructural de l’habitatge situat a la planta primera de les Gegudes
de Baix d’aquest municipi, conforme el projecte presentat i les condicions següents:
- Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a realitzar
sobre els elements del catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals durant 15 dies a la
seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà assumeix de la direcció d’obra d’arquitecte.
2. Abans de l’inici de les obres s’aportarà designació de coordinador de seguretat i salut en fase
d’obra.
3. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les de tres anys.
4. El pressupost d’execució material de les obres és de 45.223,19 euros.
5. Al finalitzar les obres s’haurà de justificar el correcte funcionament de la fossa sèptica,
aportant les certificacions corresponents a la seva correcta instal·lació i funcionament, i la
declaració d’abocament simplificada presentada a l’administració hidràulica corresponent.
6. 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, s’haurà de dipositar una
fiança en concepte de gestió de residus de 239,80 euros.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Sr. Josep Batchelli Palomeras, 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 1.808,93 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 113,06 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 239,80 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
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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113,06 €
239,80 €
0,00 €
2.161,79 €

6

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.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor aixetes al dipòsit d’aigua municipal
Vist l’informe tècnic de 13-04-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Primer.- Que al dipòsit d’aigua del centre del poble, caldria posar unes aixetes a les canonades,
segons fotografies adjuntes. Aquestes aixetes permetran la gestió d’entrada i sortida d’aigua i la
millora del control de la mateixa.
Que s’ha demanat i rebut pressupost d’Enric Riera el qual ascendeix a l’import de 1.268,20 € (IVA
inclòs).
Segon.- Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat
a les condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de Enric Riera, per a la realització dels
treballs de col·locació d’aixetes al dipòsit municipal, per un import de 1.268,20 euros, IVA inclòs.
“...”
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 Enric Riera el contracte menor per a la realització dels treballs de
col·locació d’aixetes al dipòsit municipal, per un import de 1.268,20 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.268,20 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.2. Contracte menor de subministrament d’un tractor tallagespa
Vist l’informe tècnic de 4-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Primer.- Que la brigada necessita un tractor per poder tallar herba a diverses destinacions
municipals.
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Que s’han demanat diferents pressupostos de models així com el preu de reparació del tractor
actual, rebent les següents ofertes:
TALLER REYES
Tractor Viking 6127 ZL 122 Motor Briggs 2 cilindres
Tractor Viking 6112 ZL 110 Motor Briggs 2 cilindres
Tractor Honda HF 2622 HM 122 (igual al que tenim)
Tractor Honda 2417 103 de tall
BAUHAUS
Tractor Gardol 155107 HRB CVT
PLANAS FORESTAL RIPOLL
Tractor Toro Z4200
Tractor Husqvarna Rider R320 AWD
Tractor Husqvarna Rider R316T
Tractor Honda HF 2315 HM
FERMAC
- Tractor M11577 TC 2800 RPM 6,3 kw, 1 cuchilla doble
Funció, ample de tall 77 cm
- Tractor M-125-97 TC 500 CC 3000 m2, ample de tall 97 cms
Dues fulles de tall
- Tractor M155107 TC 2600 rpm, 8.6 kw, tall 107 cm, 2 fulles de tall

5.890,00
5.290,00
6.295,00
5.350,00

€
€
€
€

2.390,00 €
4.815,00
6.995,00
5.780,99
4.495,00

€
€
€
€

1.699,99 €
2.399,99 €
3.352,50 €

Segon.- Que després d’estudiar les diferents opcions, condicions de la màquina, servei tècnic i
post-venda, proximitat del subministrador i prestacions, es recomana l’adquisició del tractor
Husqvarna Rider R316T de Planas Forestal Ripoll pel preu de 5.780,99 €.
A aquest preu es descomptarà el tractor vell avariat per un import de 826,44 €.
El preu d’adquisició serà doncs, de 4.954,55 € sense IVA i 5.995,01 € IVA inclòs.
“...”
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 Planas Forestal Ripoll el contracte menor de subministrament del tractor
Husqvarna Rider R316T de Planas Forestal Ripoll pel preu de 4.954,55 € sense IVA i 5.995,01 €
IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 5.995,01, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
info@planasforestaljardineria.com.
4.3. Contracte menors de serveis d’estudi geotècnic Pont de la Palanqueta
Vist l’informe tècnic de 8-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
El mes març de 2017, es va produir un ensorrament parcial del mur sud de l’estrep esquerra del
pont de la palanqueta, sobre el torrent Caganell de Sant Pau de Segúries.
Havent realitzat les comprovacions i treballs preliminars de neteja i retirada de runes, es considera
convenient redactar un projecte de consolidació estructural del mur afectat. Vist que la hipòtesis
més probable serà la realització d’un mur pantalla de micropilons en el trasdós del mur,
d’aproximadament 15m de llarg, és necessari la realització d’un estudi geotècnic del terreny de
forma prèvia.
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S’ha sol·licitat pressupost per a la realització d’un estudi geotècnic, amb una campanya d’un
sondeig rotacional, amb extracció de mostra inalterada, fins a 10m de fondària; i realització de
SPT en el canvi d’estrat, a dues empreses de geotècnica: CECAM i Centra Català de Geotècnia.
I s’han rebut els pressupostos següents:
-

Centre Català de Geotècnia
CECAM

1.100,00€ + IVA
1.532,92€ + IVA

Els pressupostos rebuts s’ajusten a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa Centre Català de Geotècnia, SL per a la realització de
l’estudi geotècnic en l’estrep esquerra del pont de la palanqueta, sobre el torrent Caganell de Sant
Pau de Segúries, conforme el pressupost amb referència 16.303, i per un import, IVA inclòs, de
1.331,00 €. El termini per al lliurament dels treballs és de 15 dies, des de la notificació de
l’encàrrec.
“...”
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 Centre Català de Geotècnia, SL el contracte menor de serveis per a la
realització de l’estudi geotècnic en l’estrep esquerra del pont de la palanqueta, sobre el torrent
Caganell de Sant Pau de Segúries, conforme el pressupost amb referència 16.303, i per un import,
IVA inclòs, de 1.331,00 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.331,00 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a
administracion@geotecnia.biz.
4.4. Contracte menor de subministrament jardineres
Vist l’informe tècnic de 2-05-2017 que es transcriu següent:
“...”

Informo:
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per al subministrament i plantació de les jardineres
del municipi, incloent les de La Ral.
S’han demanat pressupost per a la plantació de 28 jardineres de Sant Pau i 5 jardineres de La
Ral. També s’inclou el parterre de la plaça de La Ral. Tota aquesta plantació té un total de 138
geranis i 30 petúnies.
El pressupost també inclou podar i abonar grèvol de La Ral i el de l’Espai Bulbena.
D’aquest detall, es rep l’oferta següent: Jardineria El Trèvol per import de 595,00 € + IVA.
Es proposa la contractació de Jardineria El Trèvol segons pressupost rebut amb data 7 d’abril del
present, per un import de 595,00 euros sense IVA i 719,95 euros IVA inclòs.
“...”
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.
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Jardineria El Trèvol el contracte menor de subministrament de jardineres
per un import total de 595,00 euros sense IVA i 719,95 euros IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 719,11 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a
jardineriaeltrevol@gmail.com.
4.5. Contracte de serveis de redacció del projecte de reforç del pont de la Palanqueta
Vist l’informe tècnic de 15-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
El mes març de 2017, es va produir un ensorrament parcial del mur sud de l’estrep esquerra del
pont de la palanqueta, sobre el torrent Caganell de Sant Pau de Segúries.
Havent realitzat les comprovacions i treballs preliminars de neteja i retirada de runes, es considera
convenient redactar un projecte de consolidació estructural del mur afectat.
S’ha sol·licitat pressupost per a la realització de les següents tasques: visita inicial, projecte de
reforç de l’estrep del pont, anàlisi de capacitat del pont i una visita addicional.
I s’ha rebut el pressupost següent:
-

Static Ingenieria SLPU

3.400,00 € + IVA

Els pressupostos rebuts s’ajusten a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa Static Ingenieria SLPU, per a la realització de la redacció
de projecte de reforç del pont de la palanqueta, sobre el torrent Caganell de Sant Pau de Segúries,
conforme el pressupost amb referència 073/04/17, i per un import, IVA inclòs, de 3.400,00 €.
“...”
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 Static Ingenieria SLPU el contracte menor de serveis per a la redacció
de projecte de reforç del pont de la Palanqueta, sobre el torrent Caganell, per un import total de
3.400,00 €, més IVA per import 714 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 4.114,00 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
static@static-ing.com.
4.6. Aprovació certificacions d’obra del PUOSC números 1 i 2
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La Junta de Govern adjudicà en data 16-01-2017 el concurs de l'obra "projecte modificat
d’adequació del Centre Cívic el Molí, Fase 1", a l'empresa Construccions J. Geli SL per import de
163.444,41 € més l’IVA corresponent;
Vista la relació d’obra executada durant el mes de març de 2017 per import de 35.211,23 €;
Vista la relació d’obra executada durant el mes d’abril de 2017 per import de 44.636,80 €;
Vistes les certificacions d’obra 1 i 2 elaborada pel tècnic municipal que s’ajusten a l’adjudicació
realitzada i a les relacions d’obra executada;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les certificacions d’obra núm. 1 i 2, segons detall que consta a l’expedient per import
de 35.211,23 € i 44.636,80 € respectivament.
2. Aprovar el pagament de les corresponents factures pels imports certificats.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per EACAT a l’efecte corresponent en
compliment de la normativa del PUOSC juntament amb la documentació complementària:
certificat de col·locació del rètol del PUOSC i certificats 1 i 2 d’obra realitzada.
4. Notificar-ho a l’adjudicatari per al seu coneixement i a l’efecte corresponent
5. Autorització de pas pel municipi: Club Open Natura
Atès que el Club Open Natura autorització de pas pel “V Ter Bike Esperience” 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 el 17 de juny de 2017, amb sortida de Setcases
fins a Torroella de Montgrí;
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. Excepte el carrer Major del nucli urbà de Sant Pau de
Segúries, tallat per una esllavissada.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Sol·licitud d’ajut a la Fundació Esportiva Camprodon
Vist l’escrit NRE 421, de 2-05-2017, del Sr. Jordi Martí Truñó com a president de la Fundació
Esportiva Camprodon, què sol·licita un ajut de 150 € en concepte d’ajut a la organització del
Torneig UE Camprodon de Futbol Base;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut a la Fundació Esportiva Camprodon de 150 € en concepte de col·laboració en
l’organització del Torneig dalt referenciat.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la despesa
realitzada dins l’exercici de 2017.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a la Fundació Esportiva Camprodon a fundacio@fundescam.cat.
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7. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants per pagar un suport de menjador
Els assistents comenten la proposta.
Per escrit NRE 449, de 10-05-2017, de la Sra. Ester Bou Parera, com a tresorera de l’AMPA de la
Llar d’Infants El Pinet Xic, què sol·licita un ajut de 250 € en concepte del cost del suport de
menjador escolar del 20-01-2017 a 24-03-2017 que ha prestat la directora de la Llar;
Aquest servei s’ha prestat amb personal de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries que no
comptava amb la compatibilitat per a la prestació del servei de menjador, pel fet que aquestes
tasques no formen part de les tasques pròpies del lloc de treball de directora de la Llar d’Infants.
Si s’hagués prestat el servei amb altres treballadors aliens a l’Ajuntament, no es podria atorgar
l’Ajut pel fet que el servei de menjador no forma part de les competències de l’Ajuntament;
L’Ajuntament col·labora econòmicament amb l’AMPA de la Llar d’Infants per altres activitats
anualment (300 € per sortides i 400 € per material) i mensualment amb un import de 149,37 €
per fer front al pagament del suport de menjador;
A més l’Ajuntament assumeix anualment més del 65% del cost de la Llar d’Infants i les famílies
Per tots aquesta motius els assistents decideixen fer una reunió amb les mestres de la Llar
d’Infants i la presidenta i tresorera de l’AMPA per aclarir el tema.
8. Informes i propostes de la Àrees
Els assistents expliquen diversos temes relacionats amb la gestió ordinària municipal:
- Màquina tallagespa: ja que hem adquirit una tractor tallagespa que permet l’acoblament d’un
rodet per netejar carrers i una pala per treure neu de les voreres hauríem de demanar
pressupostos per tenir el kit complert.
- Millora de la comunicació amb els veïns del poble per copsar les seves inquietuds i els
suggeriments sobre les necessitats del poble.
- Estudi de la proposta de l’artista de reconegut prestigi internacional Sr. Domènech Batalla. Els
assistents comenten la primera proposta que els ha fet arribar per donar rellevància a la Via
Romana de Sant Pau de Segúries com a BCIN.
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
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