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ACTA NÚM. 9/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 28 de maig
Inici: 18:00
Acabament:
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. Sol·licitud d’exempció de l’IVM. AAP
2.3. Sol·licitud d’exempció de l’IVM. ECM
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 173/2018. Reforma de cuina
3.2. Exp. LLO 144/2018. Canvi persianes i obertura finestra de teulada
3.3. Exp. LLU 126/2018. Segregació
3.4. Exp. LLO 136/2018. Retorn fiança
3.5. Exp.88.3/2018. Vehicle abandonat. Nissan Patrol GE5454AF.
3.6. Exp.88.4/2018. Vehicle abandonat. Renault Kangoo. 3873FYG.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de subministrament de flors a la Pl.de la Generalitat
5. Aprovació de la col·laboració amb TRADICAT per la Flama del Canigó
6. 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 7 de maig de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-15: 26.641,03 €
RF-16: 5.316,84 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Sol·licitud d’exempció de l’IVM. AAP
Vista la sol·licitud d’exempció del vehicle següent:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Motiu

Antonio Araujo Pedrido

IVTM

GI-3724-BP

Opel Astra 1.6
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Vist que l’interessat ha aportat la documentació justificativa dels requisits exigits;
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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 l’exempció del vehicle a partir del trimestre següent a la concessió.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
2.3. Sol·licitud d’exempció de l’IVM. ECM
Vista la sol·licitud d’exempció del vehicle següent:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Motiu

Eric Codina Miquel

IVTM

B-4459MK

Wolswagen Combi 1.6

Vist que l’interessat ha aportat la documentació justificativa dels requisits exigits;
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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 l’exempció del vehicle a partir del trimestre següent a la concessió.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme
3.1. Exp. LLO 173/2018. Reforma de cuina
Vista la comunicació del Sr. Manel Ballester, de 16-05-2018, de realització d’obres de reforma de
cuina;
Vist l’informe tècnic de 28-05-2018:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, comunicació d’obres per a REFORMA DE MOBLES I
INSTAL·LACIONS DE LA CUINA en l’entitat situada al carrer Guàrdia, 7 d’aquest municipi. El
sol·licitant indica que les obres tenen un pressupost de 3.000,00 €.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Les obres
són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Aquestes obres tenen senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva per la qual cosa no és
d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de l’Edificació
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia d’obres, segons
art. 187bis del TRLUC, per a la REFORMA DE MOBLES I INSTAL·LACIONS DE CCUINA en l’edifici
situat al carrer Guardia, 7 de Sant Pau de Segúries.
1. 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
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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.
2. Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
5. L’import de les obres és de 3.000,00 euros. “...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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. Donar-nos per assabentats que interessat executarà les obres sol·licitades, sense perjudici del
dret de propietat i de tercers. Aquestes obres estan subjectes a control tècnic posterior.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 120,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
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
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

120,00 €
20,00 €
00,00 €
0,00 €
140,00 €

Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de demora.

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
3.2. Exp. LLO 144/2018. Canvi persianes i obertura finestra de teulada
Vista la comunicació del Sr. Vallet Romain de 4-03-2018 de realització d’obres de canvi de
persianes i obertura finestra de teulada;
Vist l’informe tècnic de 28-05-2018:
“...”
Fets
Es comunica les obres de canviar persianes en finestres de façana i instal·lar una finestra de
teulada, en l’edifici situat a l’Avinguda de la Vall, 4 2-2 d’aquest municipi. La persona interessada
aporta un pressupost d’industrial en el que s’especifica la col·locació de persiana tipus Caixabloc, i
en teulada amb finestra de fusta tipus Velux. El pressupost és de 2.310,51 €.
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Aquestes obres no estan subjectes a règim de comunicació sinó a règim de llicència prèvia per
afectar a la façana i coberta de l’edifici.
Vista la documentació aportada, no es pot conèixer amb detall l’abast de les obres, i si aquestes
s’ajusten a les determinacions de l’art. 53 i 54 del POUM, i especialment si aquesta solució
s’incorpora en el buit de façana, la qual cosa no està admesa.
Les finestres en teulada s’hauran de justificar que queda integrada en el pla de la coberta inclinada
i que no supera en un 6% la superfície de la coberta.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Els
treballs són de reparació d’elements de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del
POUM.
Aquestes obres 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, per tant no és necessari la
redacció d’un projecte.
Conclusions
Vista la documentació presentada, es proposa deixar en suspens la tramitació i requerir a la
persona interessada que aporti la següent documentació:
1. Memòria tècnica o descripció detallada de la solució que es pretén adoptar, i que
aquesta s’ajusta als criteris de façana, i que aquesta no s’incorpora en el buit de façana i
que els colors
2. Les finestres en teulada s’hauran de justificar que queda integrada en el pla de la
coberta inclinada i que no supera en un 6% la superfície de la coberta, art. 54 del POUM
de Sant Pau de Segúries.
3. Fotografies de les obertures on es vol dur a terme l’actuació.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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. Suspendre la tramitació i requerir a l’interessat l’aportació de la documentació relacionada a
l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Atorgar un termini de 15 dies per l’acompliment del requeriment de subsanació conforme
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, amb advertiment d’arxiu de l’expedient per
desistiment en cas d’incompliment.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
3.3. Exp. LLU 126/2018. Segregació
Vista la comunicació del Sr. Francesc Vila Corbella, NRE 532/2018, de sol·licitud de llicència de
segregació de parcel·la;
Vist l’informe tècnic de 16-04-2018 que es transcriu següent:
“...”
Antecedents de fet
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1. En data 4 d’abril de 2018 va tenir entrada en aquest Ajuntament sol·licitud de llicència de
segregació de parcel·la situada al carrer del Faig, 16 d’aquest municipi, i s’adjuntava memòria i
plànols de la segregació.
2. El tècnic municipal, va sol·licitar per correu electrònic, el dia 17 d’abril de 2018, que es
completés i s’esmenés la documentació aportada.
3. En data 3 de maig de 2018, té entrada en el registre d’aquest Ajuntament, projecte de
segregació modificat, i redactat per l’arquitecte Xavier Prat Rabasa.
4. El dia 7 de maig de 2018, es realitza observacions per correu electrònica, en el que es demana
que es completi la documentació, i es justifiqui el compliment de l’art. 196 del TRLUC.
5. El dia 25 de maig de 2018, ha tingut entrada en aquesta Ajuntament, la següent documentació:
a. Document proforma de l’escriptura
b. Projecte de segregació modificat, redactat per l’arquitecte Xavier Prat Rabasa.
Anàlisi de la proposta
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA I ANÀLISI
1. Vist el document aportat, es pretén la segregació de la finca 362 de Sant Pau de Segúries, d’una
porció de terreny de 500,25 m², amb façana al carrer del Faig amb una longitud de 15 m. La finca
matriu quedaria amb una superfície de 852,23 m², i una façana al carrer del Faig de 16,25 m, i
amb una edificació de PB+3, amb un sostre de 426,56 m² (sostre sobre rasant, edificabilitat:
330,38 m²), separat a més de 3,91m de les partions amb la porció segregada.
2. En la parcel·la actual hi ha una edificació de tres plantes sobre rasant i una planta que té la
consideració de planta soterrani, si es pren com a referència la carretera C-153. Aquesta edificació
està en situació de volum disconforme per tenir una alçada superior a la prevista en el
planejament.
El projecte justifica el compliment dels paràmetres d’edificació en relació a la parcel·la matriu
restant, i la parcel·la no és indivisible conforme l’establert en l’art. 196 del Decret 1/2010, de 3
d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
La edificació actual està en situació de volum disconforme per tenir major alçada de la prevista, i
no tenir la separació mínima a finques veïnes establert en el POUM. L’edificació està alienada a la
carretera d’Olot, qualificada de sòl urbà, i manca completar la urbanització d’aquest carrer en els
termes establerts en l’art. 27 i 29 del TRLUC.
Atès que aquesta edificació està alineada a la carretera C-152, a Olot, i correspon a un tram urbà i
no està urbanitzat en els termes establerts per la legislació urbanística, la condició de solar vindrà
condicionada a la urbanització d’aquest vial en els termes que assenyalen els art. 27 i 29 del
TRLUC, mentre romangui aquesta edificació en el territori.
3. L’Acte de divisió i segregació de terrenys s’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal, de
la
qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient d’expropiació forçosa o estiguin
emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament, segons article 25.1 del D
64/2014.
DOCUMENTACIÓ
Analitzada la documentació aquesta és complerta per efectuar la tramitació, ja que conté el previst
en l’article 28 del D 64/2014.
Conclusió
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de la llicència de
segregació de la finca 362 de Sant Pau de Segúries, d’una porció de terreny de 500,25 m² de
superfície i amb longitud de façana de 15 m. en el carrer Faig, núm. 16 conforme el projecte
presentat i redactat per l’arquitecte Xavier Prat Rabasa.
L’eficàcia d’aquesta segregació queda condicionada a que s’anoti en el Registre la Propietat de la
finca matriu restant, finca 362 de Sant Pau de Segúries, que mentre romangui l’edificació actual en
el territori, en situació de volum disconforme amb el planejament, aquests terrenys no assoliran la
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condició de solar, establert per la legislació urbanística, fins que s’urbanitzi la carretera d’Olot, C152, en els termes assenyalats per els articles 27 i 29 del Decret 1/2010,de 3 d’agost, d’aprovació
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Conforme l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, la resolució municipal ha d’incorporar
annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes descriptives dels lots
resultants.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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 a l’interessat Sr. Francesc Vila Corbella la llicència de segregació sol·licitada, sense
perjudici del dret de propietat i de tercers, amb les condicions que consten a l’informe tècnic dalt
reproduït:
a) L’eficàcia d’aquesta segregació queda condicionada a que s’anoti en el Registre la Propietat
de la finca matriu restant, finca 362 de Sant Pau de Segúries, que mentre romangui
l’edificació actual en el territori, en situació de volum disconforme amb el planejament,
aquests terrenys no assoliran la condició de solar, establert per la legislació urbanística,
fins que s’urbanitzi la carretera d’Olot, C-152, en els termes assenyalats per els articles 27
i 29 del Decret 1/2010,de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
b) Conforme l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, la resolució municipal ha
d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de les fitxes
descriptives dels lots resultants.
2. Aprovar la liquidació, per l’import mínim de 300,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

0,00 €
300,00 €
00,00 €
0,00 €
300,00 €

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.

3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
3.4. Exp. LLO 136/2018. Retorn fiança
Vista la comunicació de la Sra. Maria Sala Corominas, NRE 375/2018 de sol·licitud de retorn de
fiança de residus de l’obra d’instal·lació d’ascensor;
Vist l’informe tècnic de 16-04-2018:
“...”
Fets
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Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus de l’obra
d’instal·lació d’ascensor, expedient 88-2017. No hi ha documentació adjunta a la llicència, i les
obres requerien de projecte tècnic i manca la documentació de final d’obra, tal i com estableix la
condició 4 de l’informe tècnic, així com el certificat del gestor de residus autoritzat.
El dia 27 de novembre de 2017, el tècnic municipal ha realitzat inspecció de les obres, i aquestes
s’ajusten al projecte presentat en la sol·licitud de llicència d’obres.
Conclusions
Vista la documentació presentada es proposa deixar en suspens i requerir la següent documentació
a la persona interessada per tal de que la presenti en el termini de deu dies:
1) Certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pels col·legis
professionals corresponents.
2) Compliment del programa de control de qualitat de les obres
3) Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
4) Certificat emès pel gestor de residus.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i de 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. Suspendre la tramitació i requerir a la interessada l’aportació de la documentació relacionada a
l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Atorgar un termini de 15 dies per l’acompliment del requeriment de subsanació conforme
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, amb advertiment d’arxiu de l’expedient per
desistiment en cas d’incompliment.
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar
següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Alternativament es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat de Girona en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
3.6. Exp.92/2018. Vehicle abandonat. Nissan Patrol GE5454AF.
Vista la denúncia per infracció del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, que formalitza el Ministerio del Interior, Direcció
General de la Guàrdia Civil, en 5-3-18, per la qual s’imputa al Sr. Félix Coma Vila la comissió d’una
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;
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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 la infractora ha de procedir, en tot cas, a retirar els residus abandonats per a lliurar-los a
un centre de tractament autoritzat;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. REQUERIR el Sr. Félix Coma Vila 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
NISSAN PATROL, color vermell i matrícula GE5454AF, abandonat a la carrera de Camprodon
d’aquest municipi, i al seu lliurament a un centre de tractament de residus autoritzat.
Amb l’advertiment que, transcorregut el termini concedit l’Ajuntament podrà procedir 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 o al seu tractament com a residu sòlid urbà.
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.
3.7. Exp.92/2018. Vehicle abandonat. Renault Kangoo. 3873FYG.
Vista la denúncia per infracció del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, que formalitza el Ministerio del Interior, Direcció
General de la Guàrdia Civil, en 15-2-18, per la qual s’imputa a TERVALSIT la comissió d’una
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 la infractora ha de procedir, en tot cas, a retirar els residus abandonats per a lliurar-los a
un centre de tractament autoritzat;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. REQUERIR a TERVALSIT 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 Renault modelo
Kangoo 1.5, matrícula 3873FYG, abandonat a la carretera de Camprodon d’aquest municipi, i al seu
lliurament a un centre de tractament de residus autoritzat.
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Amb l’advertiment que, transcorregut el termini concedit l’Ajuntament podrà procedir 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 o al seu tractament com a residu sòlid urbà.
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.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de subministrament de flors a la Pl.de la Generalitat
Vista la proposta de compra de flors per la Plaça de la Generalitat presentat per l’empresa Fundació
MAP per import de 432,65 €;
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 subministrament, i quedant acreditat
que la contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Fundació MAP la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 432,65 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.22100.
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, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
5. Aprovació de la col·laboració amb TRADICAT per la Flama del Canigó
Vista la petició del Sr. Joan Serra Macià, president de l’entitat TRADICAT en la que demana la
col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes d’Arribada de la Flama del
Canigó a les comarques d’Osona, Ripollès i Moianès, dins la Festa de Sant Joan 2018;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 100, € a TRADICAT, amb destí a l’activitat proposada,
amb càrrec a la partida 2018.230.48000 del pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i Intervenció
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6. 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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