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ACTA NÚM. 4/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 de febrer
Inici: 20:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Excusa: Sr. Gabriel Barba Ramírez

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. Aprovació de la sol·licitud d’exempció de vehicle antic
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural Catalunya SDG SA
2.4. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural SUR SDG SA
2.5. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural Comercializadora SA
2.6. Aprovació baixa del padró IVTM per baixa definitiva de vehicle
3. Urbanisme.
3.1. LLO 82/2018. Reforma bany. JNS
3.2. LLO 318/2016. Retorn fiança runes. MSC
3.3. LLO 336/2017. Obertura rassa Gas Natural. Gas Natural Catalunya SA
3.4. LLO 330/2017. Bonificació Llicència d’obres per interès històric d’edifici catalogat
3.5. LLO 297/2016. Retorn fiança runes. NFC
4. Contractació:
4.1. Exp. 63/2018. Contracte menor manteniment caldera del CEIP Els Pinets
4.2. Exp. 68/2018. Contracte menor subministrament d’un transpalet. Planas Forestal SL
4.3. Exp. 76/2018. Contracte menor subministrament de comptador del dipòsit de disseminat
4.4. Exp. 87/2018. Contracte menor subministrament d’aixeta de comporta
5. Aprovació conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’execució i desenvolupament la realització d’actuacions a la xarxa de camins del municipi de
Sant Pau de Segúries.
6. Comunicació de la posada en funcionament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals de la Diputació de Girona
7. Autorització de l’ús del Molí. JPR
8. Autorització de l’ús del pavelló per un campus del Club Esportiu Diagonal
9. Sol·licitud col·laboració amb la 98ena. edició de la Volta Ciclista a Catalunya
10. Sol·licitud d’ajut econòmic per a la realització de treball de síntesi d’alumnes d’ESO del municipi
11. 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. 3, de la sessió del 5 de febrer de 2018
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-5: 53.672 €
RF-6: 3.852,02 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
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2.2. Aprovació de la sol·licitud d’exempció de vehicle antic
Vista la sol·licitud d’exempció del padró de l’IVTM per antiguitat del vehicle Suzuki Scooter amb
matrícula GI0196AH presentada el 15-02-2018 pel Sr. Jaume Bosch;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM, article 5.2:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:
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
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 100% de l’impost de vehicle de tracció mecànica amb efecte de l’1 de
gener de 2018.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació
3. Si s’escau, retornar l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2018 a l’interessat
4. Notificar-hi a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural Catalunya
SDG SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Catalunya SDG SA amb CIF A63485890, sobre la taxa
per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Catalunya SDG SA per import de 35.093,60 € que suposa una taxa de 526,40 € segons declaració
de la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.4. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural SUR SDG
SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural SUR SDG, SA amb CIF A65067332, sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Servicios SDG, SA per import de 1.621,20 € que suposa una taxa de 24,32 € segons declaració de
la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.5. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural
Comercializadora SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Comercializadora S.A. amb CIF A61797536, sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Comercializadora, SA per import de 1.188,96 € que suposa una taxa de 17,83 € segons declaració
de la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.6. Aprovació baixa del padró IVTM per baixa definitiva de vehicle
Vista la baixa definitiva del vehicle Renault Exprés amb matrícula B6245LBR i la sol·licitud de baixa
del padró de l’IVTM, presentada pel Sr. Ramon Camps;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta
de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del vehicle del padró de l’IVTM amb efecte de 19-02-2018.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació
3. Si s’escau, retornar l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2018 a l’interessat
3. Urbanisme
3.1. LLO 82/2018. Reforma bany. JNS
Vista la comunicació del Sr. Josep Nogué Serrat, NRE 184/2018 de realització d’obres de reforma
del bany per import de 1.000 €;
Vist l’informe tècnic de 19-02-2018:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a REFORMA DE BANY a
l’habitatge situat a l’AVINGUDA DEL MARINER, 20, 1-1 d’aquest municipi. El sol·licitant indica que
les obres tenen un pressupost de 1.000,00 € i que les obres seran executades per Construccions J.
Geli, SL.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Les obres
són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic.
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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 BANY de l’habitatge situat a l’avinguda
Mariner 20, 1-1 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
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 d’un any
5. L’import de les obres és de 1.000,00 euros.
“...”
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. 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 40,00 € 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

40,00 €
20,00 €
00,00 €
0,00 €
60,00 €

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.
3.2. LLO 318/2016. Retorn fiança. MSC
Vist l’informe del tècnic municipal de 13 de novembre de 2017 següent:
“...”
Fets
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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, de data 27 de setembre 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 €,
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.
3.3. LLO 336/2017. Obertura rassa Gas Natural. Gas Natural Catalunya SA
Vist l’informe tècnic de 19-02-2018 que es transcriu següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 15 de febrer 2018, sol·licitud d’autorització d’obres
en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat a la Plaça de l’Era, núm.
10 i s’adjunta la següent documentació:
- Estudi de seguretat i salut
- Plànol de la instal·lació
- Assumeix de la direcció de les obres.
Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment per
al pas de la següent instal·lació: 2 m. de rasa, per a PE32mm
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA, i l’autor del
projecte és Francisco Giménez Valle, Enginyer Tècnic Industrial.
S’adjunta a la sol·licitud plànol de situació de les obres i secció, prevista. Aquestes obres estan
incloses en l’Annex del Projecte d’Autorització de les Instal·lacions de distribució MOP≤16bar, a fer
durant aquest any a l’àmbit territorial de Catalunya.
Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment i de gestió de residus seria de 100,00€, comptats per un import de 60€/m² (mínim
200,00 euros) de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 4,6m
x 0,4 = 1.84m²;i conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 150 euros.
En el moment de fer aquest informe hi ha avalades, les següents obres de Gas Natural, a compte
de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest Ajuntament:
- Expedient: 312/2015 - Aval: 4704,00 €
- Expedient: 60/2015 – Aval: 200,00 €
- Expedient: 132/2015 – Aval: 200,00€
- Expedient: 249/2017 – Aval: 200,00€
Conclusions
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A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA DE 4,2x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT A LA PLAÇA DE
L’ERA, 10 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la següent
documentació:
- Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
- Designació de director de les obres
2. En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per executar la
rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el tram afectat i restituir-lo
segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en voreres d’amplada igual o inferior a un metre
el tall de paviment i la restitució parcial de la vorera.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Al finalitzar les obres s’haurà d’aportar el certificat de gestió de residus, 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.
9. La reposició dels paviments es realitzarà de forma general restituint el paviment en les
condicions equivalents a les originàries, i en concret es pot adoptar la següent manera:
- 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 12cm 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.
10. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar accidents
de 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.
11. S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un import de
6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels serveis de gas canalitzat
en relació als vials i serveis públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de
garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment és de 350,00€, per la qual cosa no
serà necessari dipositar un aval addicional.
12. L’import d’execució de les obres és de 300,00 €
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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 el termini màxim 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. 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 20,00 € 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

20,00 €
20,00 €
00,00 €
0,00 €
40,00 €

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.
3.4. LLO 330/2017- Bonificació Llicència d’obres per interès històric d’edifici catalogat
Vist l’informe tècnic de 19-02-2018 que es transcriu següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Es sol·licita una subvenció de la rehabilitació de Can Pairó, expedient de llicència d’obres 5/2017,
per les obres de Rehabilitació de l’edifici, atenent el valor històric de l’immoble.
L’Ajuntament no té cap programa de subvenció a la rehabilitació, però si que l’ordenança fiscal
núm. 5, sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres, preveu en l’article 6è, beneficis
fiscals de concessió potestativa, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres en les que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
Informe
L’edifici està inclòs en el catàleg de masies i cases rurals de Sant Pau de Segúries i en el catàleg de
patrimoni arquitectònic del POUM, element E2-04, del POUM.
L’edifici és una construcció aïllada, amb usos originaris residencial. Aquesta construcció té la
singularitat que manté la configuració arquitectònica original, i el projecte presentat de rehabilitació
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millora que manté la configuració originàira i elimina aquells elements que han distorsionat la
lectura dels espais.
L’obra prevista, és de gran rehabilitació, i es preveu la conservació i millora de l’immoble, i
especialment del seu aspecte exterior i volum, i per tant, aquesta intervenció posa en valor el
patrimoni arquitectònic local, i manté el testimoni de la tipologia constructiva de murs de la zona.
Conclusions
1. Segons l’exposat anteriorment, es considera que en l’edifici, hi concorren circumstàncies
històriques i arquitectòniques suficients per ser declarades les obres de rehabilitació interior com
d’especial interès per la Junta de Govern Local o el Ple.
2. Si es produeix aquesta declaració, es podran acollir a la bonificació de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres previstes en l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 5.
3. Es proposa un màxim de bonificació del 50% del ICIO, atès el caràcter privat de l’edifici i el seu
aïllament en relació al nucli urbà i els camins públics.
“...”
Vista la regulació de l’articla 6.2 de l’OF que preveu una bonificació de fins el 95% de la liquidació
de l’ICIO;
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 i l’Ordenança
Fiscal vigent reguladora de l’ICIO:
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la bonificació de l’ICIO prevista a l’article 6.2 de l’OF núm. 5, per import del 50% de la
liquidació practicada en l’acord de la Junta de Govern Local d’atorgament de llicència.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. LLO 297/2016. Retorn fiança runes. NFC
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de febrer de 2018 següent:
“...”
Fets
El dia 22 de gener de 2018, el tècnic municipal ha realitzat inspecció de les obres executades, i
s’observa que aquestes s’ajusten a la llicència d’obres atorgada.
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament la documentació requerida en data 17-10-2017, i
s’adjunta el següent:
-Model 902N, presentat al Consorci Servei de Recaptació
- Certificat final d’obra d’arquitecte tècnic, amb data de finalització de les obres el dia 2-06-2017.
Document visat per el corresponent col·legi professional.
- Annex A i B al certificat final d’obra
Va tenir entrada el 5-10-2017, 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 Excavacions Coll, de data 15 de maig 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 del 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 la comunicació de la primera
utilització de les obres i 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.
“...”
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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. Donar-nos per assabentats de la comunicació de la primera utilització de les obres executades.
2. Aprovar el retorn de la fiança depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt transcrit.
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
En aquest punt el Sr. Gómez s’ha absentat en el moment de la votació.
4. Contractació:
4.1. Exp. 63/2018. Contracte menor manteniment caldera del CEIP Els Pinets
Vist l’informe del tècnic municipal d’1 de febrer de 2018 següent:
“...”
Informe
A partir de la inspecció executada per ECA a les instal·lacions de l’escola CEIP Els Pinets el passat 9
de gener de 2018, es precisa el contracte de manteniment de la caldera de gas Buderus Logamax
Plus. El manteniment inclou el repàs de circuits de la calefacció, dels radiadors i dels fancoils plus.
Per aquest motiu, s’informa de la contractació anual per part de la empresa Instal·lacions Costa
2004, SL segons pressupost número 4 de data 15 de gener de 2018, per un pressupost de 235,00
euros sense IVA, i de 284,35 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 Instal·lacions Costa 2004, SL el contracte menor de serveis de
manteniment pel preu de 284,35 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 284,35 €, 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

Joan Costa instacosta@gmail.com.
4.2. Exp. 68/2018. Contracte menor subministrament d’un transpalet. Planas Forestal SL
Vist l’informe del tècnic municipal de 6 de febrer de 2018 següent:
“...”
Informo:
Per cobrir les necessitats de la brigada, es creu convenient l’adquisició d’un transpalet que
permetrà el desplaçament de mobiliari urbà, estris i maquinària de diferents pes.
Es demana pressupost a Planas Forestal i Jardinería, SL amb CIF B55180996 que inclou les
partides de subministrament de transpalet Profesional Plus de 2500 kgs amb rodes de cautxú.
Inclou ports.
El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació d’adquisició de transpalet pel subministrament i ports, conforme el
pressupost número 180025 de data 30/01/2018, per un import, IVA inclòs, de 452,06€.
“...”
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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. Adjudicar a l’empresa a Planas Forestal i Jardinería, SL, el contracte menor de subministrament
per import de 452,06 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 452,06 €, 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

Planas Forestal i Jardineria info@planasforestaljardineria.com.
4.3. Exp. 76/2018. Contracte menor de l’obra d’instal·lació de comptador del dipòsit de
disseminat.
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de febrer de 2017 següent:
“...”
Informo:
Per al control del disseminat del municipi, s’ha de col·locar un comptador per a col·locar a la sortida
del regulador del dipòsit del nucli urbà.
Per aquest motiu es demana pressupost de comptador i aixeta de comporta, amb les corresponents
peces necessàries per al seu funcionament. Les feines inclouen les feines de ram de paleta.
Es va sol·licitar pressupost a Enric Riera rebent el pressupost número 2 de data 28 de gener de
2018.
El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de Enric Riera per a les tasques esmentades per a subministrament i
instal·lació de comptador per al control del disseminat, obra civil inclosa, IVA inclòs, de 2.572,38 €.
“...”
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. Adjudicar a l’empresa a Enric Riera el contracte menor de subministrament per import de
2.572,38 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.572,38 €, 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
e.rsola@hotmail.com
4.4. Exp. 87/2018. Contracte menor subministrament d’aixeta de comporta
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de febrer de 2018 següent:
“...”
Informo:
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A l’alçada del turisme rural (la Rectoria-Llar Sant Pau), hi ha una aixeta espatllada. Es tracta d’una
aixeta d’anell que s’ha de canviar per al seu correcte funcionament.
Per aquest motiu es demana pressupost d’una aixeta de comporta i els seus corresponents
accessoris, així com pressupost e la col·locació.
Es va sol·licitar pressupost a Enric Riera rebent el pressupost número 3 de 28 de gener de 2018.
El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de Enric Riera per a les tasques esmentades per a subministrament i
instal·lació aixeta espatllada per un import, IVA inclòs, de 960,56,38 €.
“...”
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. Adjudicar a l’empresa a Enric Riera SL el contracte menor de subministrament per import de
960,56 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 960,56 € 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
e.rsola@hotmail.com
5. Aprovació conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el
Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució i desenvolupament la realització
d’actuacions a la xarxa de camins del municipi de Sant Pau de Segúries.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, igual que la resta d’ajuntaments del Ripollès, va
formular un encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció de la memòria
descriptiva i valorada de les actuacions a dur a terme al seu municipi, per sol·licitar la subvenció de
referència a la Direcció General de Polítiques de Muntanya del Departament de Territori i
Sostenibilitat, per aprovar i subscriure els documents que se’n derivessin i per contractar i executar
aquestes actuacions. Així mateix, es comprometen a cedir el crèdit corresponent al Consell
Comarcal del Ripollès;
Atès que el 22 de desembre de 2017, s’ha dictat Resolució del Departament de Territori i
Sostenibilitat, per la qual s’atorga al Consell Comarcal del Ripollès una subvenció, exclosa de
concurrència pública, per un import de 247.000 €, per finançar actuacions destinades al
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de
muntanya, que suposen una inversió de reposició;
Vist l’escrit de 14-02-2018 del Consell Comarcal del Ripollès que demana l’aprovació del conveni a
subscriure amb tots els municipis de la comarca del Ripollès, per a l’execució d’actuacions de
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de
muntanya del Ripollès i demana que s’aprovi el més aviat possible;
Atès que al municipi de Sant Pau de Segúries li pertoca:

En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, especialment l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la
Junta de Govern Local (BOP 136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
1. Aprovar en tots els seus termes la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès amb
tots els municipis de la comarca del Ripollès, per a l’execució d’actuacions de manteniment,
conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya del
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Ripollès.
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
3. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància,
fent constar que l’Alcaldia està facultada per Llei per a la seva signatura.
6. Comunicació de la posada en funcionament del Servei d’Assistència en l’Exercici del
Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona es complau a informar-nos de la posada en funcionament del Servei
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
El 28 d’abril de 2017 es va aprovar el Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local. Aquest decret té per objecte desenvolupar el
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la finalitat de regular els procediments, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació en l’àmbit del control intern de les entitats locals.
La complexitat que per a les entitats locals suposa el fet d’aplicar les disposicions contingudes en el
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local, ha impulsat la creació del Servei d’Assistència en l’Exercici del
Control Intern a les Entitats Locals, d’acord amb la competència que la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, atribueix a les diputacions, d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i de
gestió.
El detall dels serveis que es prestaran des de la Diputació de Girona en aquest àmbit els poden
consultar en al tríptic adjunt i en el Pla de Serveis d’assistència en el control intern de les entitats
locals, publicat en el Núm. 233 del Butlletí Oficial de la Província de Girona de 7 de desembre de
2017.
7. Autorització de l’ús del Molí. JPR
El Sr. Josep Puigvert demana l’ús del Molí per 25 persones el dia 25 de febrer de 2018.
Els assistents aproven la sol·licitud.
8. Autoritzacions d’us de sales municipals
8.1.Autorització de l’ús del pavelló per un campus del Club Esportiu Diagonal
En Sr. Sergi Feriol en nom de la entitat Club Esportiu Diagonal demana el pavelló per un Campus
escolar segons detall següent:
-

El 9 de juliol de 17 a 19 hores
Del 10 al 14 de juliol de 9:30 a 12 i de 17 a 19:30
El 15 d juliol d’11 a 13

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Autoritzar l’ús del Pavelló a l’interessat de conformitat a l’Ordenança reguladora i aprovar la
liquidació del preu públic corresponent.
2. Notificar aquest acord per a la seva deguda constància amb advertiment dels recursos pertinents
8.2. Sol·licitud d’una instal·lació municipal per dormir el dia 25 de març
En Sr. Jordi Serna en nom de la entitat AEIG Rudyard Kiplinf demana una sala municipal per dormir
24 persones, la nit del 25 de març de 2018.
Vist que l’Ajuntament no és un establiment d’hostatgeria que estigui facultat per allotjar de manera
habitual tot aquell que ho sol·licita, no té instal·lacions adaptades ni cap assegurança de
responsabilitat que cobreixi aquesta activitat.
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Altra cosa és que es cas d’imprevistos naturals, per mal temps, es pugui adoptar una mesura
excepcional d’acolliment de persones desemparades a diferents instal·lacions municipals, conforme
preveuen el nostres Plans de Protecció Civil.
Per altra part, al poble de Sant Pau de Segúries hi ha una àmplia oferta d’allotjament: el Càmping
els Roures, la Casa de Colònies la Rectoria, dos hostals (can Baral·la i ca l’Aurora) que poden oferir
el servei demanat per l’interessat.
Per tot això,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar la sol·licitud de l’interessat per les raons dalt consignades
2. Notificar-ho per a la seva deguda constància
9. Sol·licitud col·laboració amb la 98 ena. edició de la Volta Ciclista a Catalunya
Atès que la Volta Ciclista a Catalunya demana autorització de pas per la “98 ena. edició de la Volta
ciclista a Catalunya” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que passa pel poble el 22 de
març de 2018;
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.
10. Sol·licitud d’ajut econòmic per a la realització de treball de síntesi d’alumnes d’ESO
del municipi.
Atès que per escrit NRE 137, de 7-02-2018, del Sr. Carles Subirana Joan, com a professor i
coordinador del treball de síntesi sol·licita un ajut de 200 € (50 €/alumne de Sant Pau de Segúries)
en concepte col·laboració amb les despeses puntuals i extraordinàries del treball de síntesi de neu
Institut Germans Vila Riera, a Vallter 2000;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Fer una aportació extraordinària a 200 (50 €/alumne de Sant Pau de Segúries) en concepte de
col·laboració econòmica per les despeses derivades del treball de síntesi 2018.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
11. Encàrrec al Consell Comarcal del Ripollès la redacció de l’actualització del PAES de
l’Ajuntament.
Vist que cal actualitzar el PAES per tal de preveure les inversions i actuacions d’estalvi energètic
amb la incorporació de les noves tecnologies i la substitució de les existents per altres que
redueixin el consum de manera substancial;
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona col·laboren per la redacció i
actualització del PAES dels municipis del Ripollès;
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. Encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la redacció de l’actualització del PAES de Sant Pau de
Segúries segons els preus aprovats per la prestació d’aquest servei comarcal.
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2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent, per via EACAT.
12. Donar compte de l’Annex del conveni ENGRESCA’T
Es fa saber que el marc del conveni amb el Departament d’Ensenyament per ajudar els estudiants
de l’ESO mitjançant pràctiques a l’Administració per l’assoliment dels seus objectius acadèmics,
una alumna de Sant Pau de Segúries realitzarà la seva prestació a la Llar d’Infants Municipal.
13. 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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