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ACTA NÚM. 19/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de desembre
Inici: 18:00
Acabament: 18:30
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. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM per discapacitat. RRV
2.3. Sol·licitud subministrament d’aigua potable. DRV
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 83/17. Retorn aval. MBM
4. Contractació:
4.1. Exp. 313/17. Contracte de serveis anàlisi d’aigua de les fonts. CECAM
5. 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. 18 de la sessió del 20 de novembre de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-44: 24.074,16 € pendents de pagar
RF-45: 1.963,11 € domiciliades
RF-46: 15,81 € pagades per caixa corporació
2.2. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM per discapacitat. RRV
Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Rosa Ma. Rodríguez Valera

IVTM

0563FYL

Import (€) Motiu
Renault Scenic

Vist que la interessada ha aportat la documentació pertinent;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar l’exempció del vehicle consignat.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
2.3. Sol·licitud subministrament d’aigua potable. DRV
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Atès que el Sr. Daniel Ribera Vila sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge del C. Costabona 2C, 1-2;
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
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 83/17. Substitució de teulada. MBM
Vist l’informe del tècnic municipal de 27 d’octubre 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’octubre 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.
“...”
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 el retorn de la fiança depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Exp. 313/17. Contracte de serveis anàlisi d’aigua de les fonts. Centre d’Estudis de la
Construcció i Anàlisi de Materials SLU (CECAM)
Vist l’informe del tècnic municipal de 30 de novembre de 2017 següent:
“...”
Informo:
L’objecte de l’actuació l’anàlisi de l’aigua de les fons naturals de: Font de la Puda, Font de l’Ars i
Font del Tell.
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Es va sol·licitar pressupost a Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU
(CECAM), rebent la oferta número C172178 de data 23 de novembre de 2017, que inclou:
-

Anàlisi de control de les fonts naturals
Presa de mostres per part dels tècnics de CECAM
Desplaçament per recollir mostres

Conclusions:
Es proposa la contractació Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU (CECAM),
per a les tasques esmentades d’anàlisi d’aigua de les fonts naturals de Sant Pau de Segúries, per
un import IVA inclòs, de 518,27 €.
“...”
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 d’Estudis de la Construcció i anàlisi de Materials (CECAM) el
contracte menor d’obres pel preu de 518,27 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 518,27 €, 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

comercial.quimica@cecam.es.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i
l’ADF Taga Milany per al finançament de l’actuació arranjament de ferms dels camins
ARTM 26, 27 i 28. Expedient 46/2017.
Vista la minuta de conveni de col·laboració entre l’ADF Taga Milany i l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries per al finançament de l’actuació arranjament de ferms dels camins ARTM 26, 27 i 28;
Vist que el cost total de l’actuació ha sigut de 2.010,00 €, dels quals 1.809,00 € es finançaran amb
l’ajut de la línia campanya de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques
gironines, línia 3, de la Diputació de Girona concedit a l’ADF Taga Milany pel 2017.
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 minuta de conveni de col·laboració dalt referenciada en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord a l’ADF Taga Milany, fent constar que l’alcaldia està facultada per Llei
per a al seva signatura.
6. Informes i propostes de la Àrees.
No n’hi han
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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