1
ACTA NÚM. 1/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8 de gener
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
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 exempció IVTM per antiguitat. JMCG.
2.3. Sol·licitud exempció IVTM per discapacitat. MIC.
3. Urbanisme: no n’hi ha
4. Contractació:
4.1. Exp. 160/17. Contracte menor de serveis de control arqueològic de les obres de consolidació del pont de la
Rovira.
4.2. Exp. 333/17. Contracte menor de serveis de control de plagues.
5. Autorització de pas pel municipi “Rally Catalunya Històric”. RACC
6. Donar compte de l’assignació del secretari interventor de la Diputació de Girona (nomenat per la DGAL) Sr. Josep
Ruiz Muñoz per prestar serveis a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb efectes de l’1-01-2018.
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès, i els ajuntaments de Sant Joan de
les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, pel cofinançament del
desplegament de la xarxa de fibra òptica.
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. 20 de la sessió del 18 de desembre de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-49: 10.568,53 € pendents de pagar
RF-50: 2.506,62 € domiciliades
RF-51:
119,96 € pagades per caixa corporació
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Sol·licitud exempció IVTM per antiguitat. JMCG.
Vista la sol·licitud del Sr. Juan Manuel Cervantes Gómez, RE 256, de 29-12-2017, d’exempció del
padró de l’IVTM per antiguitat del vehicle Citroën AX, amb matrícula GI-4462-AU de 3-02-1993;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM:
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Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de
vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent
de la Generalitat.
2. Podran gaudir d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, aquells vehicles amb una antiguitat
superior a 25 anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els requisits següents:
a) Que el titular tingui un mínim d’un vehicle que tributi al municipi
b) Aplicable a un màxim de 20 vehicles per titular
3. S’estableixen les següents bonificacions en funció de l’antiguitat del vehicle:
del 25 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 20 i fins a 25 anys
del 50 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 25 i fins a 30 anys
del 75 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 30 anys.

Vist que el vehicle té 25 anys d’antiguitat,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’exempció de l’impost de vehicle de tracció mecànica del 50% amb efecte de 2018.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació.
3. Notificar-hi telemàticament a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància.
2.3. Sol·licitud exempció IVTM per discapacitat. MIC.
Vista la sol·licitud de l’exempció legalment establerta del vehicle marca Seat AROSA 1.0 presentada el
8-8-2017 NRE 13/2018 segons detall següent:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

M. Isabel Córdoba Fernàndez

IVTM

B-9120-UP

Import (€) Motiu
Discapacitat

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.
3. Urbanisme: no hi ha
4. Contractació:
4.1. Exp. 160/17. Contracte menor de serveis de control arqueològic de les obres de
consolidació del pont de la Rovira.
Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Es demana pressupost per al control arqueològic de les obres de consolidació i adequació del Pont
Vell de la Rovira.
Es preveu una jornada laboral de camp, que es realitzarà sota la direcció d’un arqueòleg.
El pressupost inclou el projecte i la tramitació de la documentació davant de la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, la taxa del permís arqueològic, el treball de camp
i la memòria científica.
Conclusions
Segons l’exposat, informo favorablement la contractació del control arqueològic, l’oferta de l’empresa
ATRI Cultura i Patrimoni inclou totes les partides sol·licitades, per un pressupost de 817,00 euros
sense IVA, i de 838,85 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:

3

1. Adjudicar a l’empresa ATRI Cultura i Patrimoni, amb CIF B-55169387, el contracte menor de
serveis dalt consignat pel preu de 838,50 € IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 838,50 €, 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@atri.cat.
4.2. Exp. 333/17. Contracte menor de serveis de control de plagues.
Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per a la implementació del programa de Control Integrat de Plagues cal valorar la estratègia de
control a seguir, així com les mesures de precaució i seguretat que s’han de portar a terme, el
seguiment d’inspecció continua i el calendari d’actuació.
Per tot això, s’han demanat dos pressupostos per al control quatre cops l’any dels següents edificis:
Escola/ Llar d’Infants, Pavelló/ Aula de Psico, Casal del poble El Molí, Local de joventut, Ajuntament
i Llar d’Avis I Xarxa de clavegueram. Rebent els pressupostos que es relacionen a continuació:
Empresa
Gestior Químics
Ecade

Edificis
Si
Si

Clavegueram
Si
Si

Controls/any
4
4

Total
2.496,56 €
1.334,79 €

Conclusions:
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a la CONTRACTACIÓ
DEL PLA DE CONTROL DE PLAGUES I IMPLEMENTACIÓ, l’oferta de l’empresa ECADE és la més
avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les partides sol·licitades, per un
pressupost de 1.103,13 euros sense IVA, i de 1.334,79 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 ECADE el contracte menor d’obres pel preu de 1.103,13 € més l’IVA del
21%
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.334,79 €, 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
ecade@ecadesl.cat.
5. Autorització de pas pel municipi “II Rally Catalunya Històric, Trofeu dues Catalunyes”.
RACC
Atès que el RACC sol·licita autorització de pas pel “II Rally Catalunya Històric, Trofeu dues
Catalunyes” que és un esdeveniment esportiu, que se celebra el dies 2 i 3 de març de 2018;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Informar favorablement i 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.
3. Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit
4. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Donar compte de l’assignació del secretari interventor de la Diputació de Girona
(nomenat per la DGAL) Sr. Josep Ruiz Muñoz per prestar serveis a l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries amb efectes de l’1-01-2018.
Es fa saber que el secretari interventor té el nomenament de la DGAL des del 21 de novembre de
2017 i la Diputació de Girona, mitjançant XALOC, l’ha adscrit a varis ajuntaments del Ripollès, entre
els quals hi ha el nostre a partir d’1-01-2018.
Fins ara el nomenament era com a funcionari de XALOC, ara és com a funcionari de la Diputació de
Girona.
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès, i els
ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars,
Vilallonga de Ter i Setcases, pel cofinançament del desplegament de la xarxa de fibra
òptica.
Vist el conveni de col·laboració que ens ha tramès el Consell Comarcal del Ripollès de dur a terme el
desplegament de la fibra òptica des de Ripoll a tots els municipis signataris;
Atès que els ajuntaments en conjunt aportaran la quantitat de 45.200,00 €. L’aportació econòmica
a realitzar per a cadascun dels ajuntaments serà concretament de 2 euros per habitant, amb excepció
de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que la seva aportació serà de major import. El detall
de l’aportació econòmica de cada ajuntament és el que figura a l’Annex I d’aquest conveni;
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès s’obliga a destinar l’aportació total realitzada pels
ajuntaments conveniats i la de la Diputació de Girona quan es materialitzi, al finançament de
l’actuació;
Abans del dia 1 de març de 2018, els ajuntaments conveniats hauran d’acreditar la plena
disponibilitat de la despesa que cofinancen mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació
de la despesa, així com el corresponent certificat d’existència de crèdit pressupostari expedit per la
Intervenció Municipal;
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha d’aportar 2 €/habitant què suposa 1.344 € segons
la població de 2017;
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès, l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, pel
cofinançament del desplegament de la xarxa de la fibra òptica.
2. Fer constar que l’Alcaldia està facultada per Llei per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent.
8. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica diferents temes pendents al dia d’avui:
-

Tema de la Via Verda: han fet una reunió amb l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses i els
veïns afectats pel traçat. S’ha acceptat totes les propostes dels veïns excepte la configuració
la via de 3 metres més 0,5 ml a cada costat per serveis que s’ha de mantenir pel propi
concepte de Via Verda. Sembla que estan d’acord amb el traçat i les obres podrien començar
a la tardor.
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-

Tema del FEDER Comarcal de Turisme: el Consell Comarcal del Ripollès ha ofert la possibilitat
de presentar un projecte propi a cada ajuntament del Ripollès. D’aquesta manera les
despeses comunes es reduiran dràsticament per tots els ajuntaments petits.

-

Tema fibra òptica al poble: Estabanell i Pahisa ha demanat llicència d’obres per obertura de
la rasa per la distribució del la fibra al municipi. Aviat serà una realitat

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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