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ACTA NÚM. 2/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de gener
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
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 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: Aprovació de les relacions de factures 52, 53 i 54
3. Urbanisme: LLO 3-2018. Reparació línia soterrada. Estabanell i Pahisa Energia SA
4. Contractació: Exp. 160/17. Contracte menor d’obra de manteniment de la cuneta del camí del Carburo
5. Autorització de pas pel municipi “Marxa cicloturista Terra de Remences”. CCBAS.
6. Sol·licitud de col·laboració de l’Ajuntament de Camprodon per Carnestoltes 2018
7. Sol·licitud de subvenció de l’AMPA del CEIP “els Pinets”
8. Aprovació de la col·laboració amb el CEIP els Pinets pel manteniment de la línia de telèfon de l’edifici de les
escoles municipals
9. Aprovació de la participació de l’Ajuntament en el projecte inclòs al FEDER del Consell Comarcal del Ripollès
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. 1 de la sessió del 8 de gener de 2018
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-52: 4.196,37 € ADO’s pendents de pagar 2017
RF-53: 3.169,31 € a pagar
RF-54:
818,22 € domiciliades
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
3. Urbanisme:
LLO 3-2018. Reparació línia soterrada. Estabanell i Pahisa Energia SA

Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a reparar la instal·lació soterrada elèctrica i de senyal entre la
central hidràulica de El Mariner i la Estació Receptora E.R. 1035 Sant Pau de Segúries d’Estabanell
i Pahisa. En la sol·licitud s’adjunta:
Assumeix de les obres per part de l’enginyer Ismael Guerrero
Plànol de l’actuació.
Pressupost de les obres
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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.
El tram afectat discorre per una banda en tram urbà, en terrenys qualificats de sistema viari i en
part en sòl no urbanitzable, en terrenys qualificats de 12b, zona de sòl agrícola d’especial interès.
La infraestructura és preexistent i les obres són de reparació de l’existent. Conforme l’art 48.3 del
D 64/2014, les obres de reparació que exigeixin la bona conservació de les instal·lacions, sempre
que no comportin el seu canvi d’ús o l’augment o distribució diferent del volum edificat, no
requereixen de l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, i tampoc informe previ de la CTUG,
segons art. 59.3 del mateix Decret.
El pressupost de les obres conforme la documentació aportada és de 22.326,85euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la llicència d’obres i autorització
d’obres en sistema públic de reparació de la instal·lació soterrada elèctrica i de senyal entre la
central hidràulica de El Mariner i la Estació Receptora ER 1035 Sant Pau de Segúries d’Estabanell i
Pahisa amb les condicions de llicència següents:

1. 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 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. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros, que es retornarà al finalitzar les obres i aportar
el certificat del gestor de runes.
2. El PEM de l’obra és de 22.326,85 euros.
3. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
4. En els terrenys no pavimentats s’hauran de restablir les condicions del terrenys originàries, en
quan a rasants, i minimitzar els moviments de terres.
5. S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals d’antelació; i es
comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de l’acabament d’aquestes.
6. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992, de 4 d'agost
del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl, i complir amb les disposicions sobre les separacions
entre serveis soterrats del RD 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic
Baixa Tensió.
7. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les companyies de
serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar que es produeixin avaries i/o
accidents en obrir la rasa.
8. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat públic, xarxa
de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal comunicar-ho immediatament a
l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l’empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec
del titular de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies
respectives.
9. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la via pública ni als
jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha d’utilitzar contenidors adequats que
impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes de sanejament d’aigües pluvials. Els
materials procedents d’enderrocs i excavacions han de ser transportats directament a l’abocador.
Queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l’espera de la reposició definitiva.
10. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
- La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que permeti la formació d’una
capa de formigó en massa de 18 centímetres de gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El
panot o les lloses de la vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a les existents, i de 4 cm
de gruix. La reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc de maceta amb
morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la vorera existent. En cas de
rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així com
de les façanes i calçada.
- En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en unes condicions
equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del paviment tallant el paviment amb serra
radial, assegurant un tall recte, de tal manera que hi hagi un sobreample mínim de 10 cm a cada
costat. Ell rebliment de la rasa, amb tot-u compactat al 98% del PM i, amb un gruix mínim de 20cm
de formigó i de 12 cm d’asfalt, quedant enrasat amb els perímetres de la rasa, i garantint el
comportament solidari amb la resta del paviment amb connectors d’acer cada 40cm. L’acabat de
formigó serà igual que la resta del carrer, i s’aplicarà pols de quars en l’acabat.
11. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar accidents de
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trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les condicions de seguretat, i en
compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut de les obres.
12. Es dipositarà un aval per un import de 600,00 €, com a garantia de l’execució de les obres de
restitució de paviment.
13. Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la finalització d’aquestes. Per
tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari presentat en relació a l’execució de les obres, cal que es
sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el període de garantia d’1 any.
14. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i per acabar-les obres és de 12 mesos,
comptats des del dia següent a la data de notificació de la resolució que posa fi al present
procediment. Aquesta llicència caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les
obres o bé sense haver-les acabat.
“...”
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 llicència a la interessada Estabanell i Pahisa SA per a la realització de les obres dalt
consignades conforme a la sol·licitud i la documentació presentada, amb les condicions de l’informe
tècnic dalt transcrit i sense perjudici del control obligatori a càrrec dels tècnics municipals.
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 893,07 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 55,82 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de les garanties següent:
- De residus per import de 150,00 € que es retornarà en finalitzar les obres s’acrediti la disposició
en un centre gestor autoritzat.
- D’urbanització per import de 600,00 € que es retornarà quan finalitzi les període de garantia d’un
any establert com a condició de llicència
RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4% PEM):
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- 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

893,07 €
55,82 €
150,00 €
600,00 €
1.698,89 €

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. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
Exp. 160/17. Contracte menor d’obra de manteniment de la cuneta del camí del Carburo
Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Informo:
L’objecte de l’actuació es la neteja prèvia de la cuneta, preparació de la base amb grava degudament
compactada, deixant-la a punt per rebre el formigó. Posteriorment, s’executarà paviment de formigó
de cuneta tipus H-25 amb fibres, de gruix de 15 cm amb acabat remolinat i sòcol de formigó a la
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part de darrera de 20x20 aproximadament, per facilitar la neteja i evitar l’entrada de sorres i graves
del terreny. La longitud d’aquest tram és de 245 ml.
Es va sol·licitar pressupost a Construccions Josep Molas, SL i a Construccions i Paviments Osona SL.
Construccions Josep Molas presenta pressupost número 182-2017 de data 23 d’agost de 2017.
En ell es contemplen els 245 m amidats i fer un sòcol de formigó a la part del terraplè per evitar el
despreniment de terres cap a la cuneta.
El pressupost puja a la quantitat de 9.397,26 € + IVA. El pressupost rebut s’ajusta a la petició
efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Construccions i Paviments Osona SL presenta pressupost número 78 de data 14 de novembre de
2017.
En ell es contemplen 210 m. que no corresponen als sol·licitats i no contempla cap tipus de contenció
de les terres del terraplè.
El pressupost puja a la quantitat de 8.785 € + IVA per a 210 ml., que proporcionalment
correspondrien a 10.249,16 € més l’IVA.
Conclusions
Es proposa la contractació de Construccions Josep Molas, SL per a les tasques esmentades de
formigonat de cuneta al Camí del Carburo de Sant Pau de Segúries, per un import IVA inclòs, de
11.370,68 €.
“...”
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 Construccions Josep Molas, SL, el contracte menor d’obra dalt consignat pel
preu d’11.370,68 €, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import d’11.370,68 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord, electrònicament per ENOTUM, a l’adjudicatari en el termini de deu dies a
partir de l’aprovació amb avís a cjosepmolas@gmail.com.
5. Autorització de pas pel municipi “Marxa cicloturista Terra de Remences”. CCBAS.
Atès que el Club Ciclista BAS sol·licita autorització de pas per la “Marxa cicloturista Terra de
Remences” que és un esdeveniment lúdic-esportiu, que se celebra el dia 13 de maig de 2018;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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 i que l’Ajuntament no disposa al dia d’avui d’efectius de
suport, però farà de trobar voluntaris que col·laborin.
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. Sol·licitud de col·laboració de l’Ajuntament de Camprodon per Carnestoltes 2018
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Camprodon de sol·licitud de col·laboració amb l’organització del
Carnestoltes de 2018 amb 100 € amb destí a premis;
Vist que l’Ajuntament va participar l’any 2017 amb les Carnestoltes de Camprodon amb uns bons
resultats per a la promoció turística;
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La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Camprodon pel Carnestoltes 2018 per
import de 100 € amb destí als premis de participació.
2. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon per a la seva deguda constància.
7. Sol·licitud de subvenció de l’AMPA del CEIP “els Pinets”
Vist l’escrit de les Sres. Montse Bassaganya (tresorera) i Montse Freixa (secretària) de l‘AMPA CEIP,
els Pinets què sol·liciten un ajut de 400 € pels alumnes;
Vist que aporten la justificació de compra de material i pagament del taller de pals per import de
2.360 €;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut a l’AMPA CEIP els Pinets de 400 € per activitats.
2. Donar per justificada l’ajut amb la documentació aportada
3. Notificar aquest acord a l’AMPA CEIP els Pinets.
8. Aprovació de la col·laboració amb el CEIP els Pinets pel manteniment de la línia de
telèfon de l’edifici de les escoles municipals.
Vist que l’Ajuntament assumeix el pagament de la quota bàsica de la línia telefònica de l’edifici de
les Escoles Municipals, sense que consti el document obligacional que ho justifiqui;
Vist que cal regularitzar la situació jurídica entre l’Ajuntament i el CEIP els Pinets;
Vist que és d’interès públic el manteniment d’aquest servei a l’edifici de propietat municipal;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració amb el CEIP els Pinets pel manteniment de la línia bàsica de telefonia de
l’edifici de les escoles municipals.
2. Comunicar aquest acord al CEIP els Pinets per a la seva deguda constància.
9. Aprovació de la participació de l’Ajuntament en el projecte inclòs al FEDER del Consell
Comarcal del Ripollès
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès ha ofert la possibilitat d’incloure una actuació en el Projecte
inclòs al FEDER titulat “PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS,
L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS, SUBVENCIONAT PEL FEDER 2014-2020”
Vista la memòria valorada redactada pel tècnic municipal titulada “Valorització del Patrimoni Natural
i Social entre la font del Tell i l’antic pont Medieval”;
Vist que aquesta actuació es pot incloure a l’Eix 6. OE-6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció
i de les àrees naturals, en particular les d’interès turístic. 2c) Xarxa d’itineraris turístics pedalables i
vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació de Girona;
Vist que l’objecte d’aquesta memòria és la recuperació d’indrets amb interès social i natural en el
terme de Sant Pau de Segúries, amb la creació d’itineraris de descoberta de l’entorn amb un
recorregut que uneix diferents indrets amb interès social i valor natural i paisatgístic. Aquesta
actuació permetrà la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural, social
i cultural, per el seu interès turístic a més de per als habitants de Sant Pau
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria Intervenció, i de conformitat amb
les competències que atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local;
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la participació a la convocatòria del FEDER comarcal del Consell Comarcal del Ripollès.
2. Aprovar la memòria valorada de l’actuació de Valorització del Patrimoni Natural i Social entre la
font del Tell i l’antic pont Medieval, de Sant Pau de Segúries.
3. Aprovar l’execució de l’actuació en cas que ens sigui atorgada un ajut mínim del 50% de l’actuació,
xifrada en 212.500 €, sense IVA.
4. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per via telemàtica d’EACAT.
5. Facultar Secretaria per a al tramitació corresponent.
10. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi ha
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,

