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ACTA NÚM. 5/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 5 de març
Inici: 18:00
Acabament: 19:25
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. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural Servicios SA
2.3. Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle agrícola i forestal. PGG
2.4. Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle agrícola. Agrícola i forestal Gironès SL
3. Urbanisme. No n’hi ha
4. Contractació:
4.1. Exp. 94/2018. Aprovació d’un conveni d’assistència tècnica per a la redacció d’informe
sobre d’abastament d’aigua
4.2. Exp. 93/2018. Contracte menor d’obra de millora del camí d’accés al nucli de la Ral
5. Sol·licitud de col·laboració amb la caminada de l’Embardissada 2018.
6. Delegació de la gestió del sanejament en alta al Consell Comarcal del Ripollès
7. 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. 4, de la sessió del 19 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-7: 42.819,12 €
RF-8: 5.510,03 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Gas Natural Servicios
SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Servicios 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%;
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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
Servicios 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
2.3. Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle agrícola i forestal. PGG
Vist el rebut que es proposa donar de baixa pels motius que s’especifiquen en tractar-se d’una
exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

1800112489-82 Pere Gironès Galian

Concepte

Matricula

IVTM

E3305BCD

Import (€) Motiu
35,34 Tractor agrícola

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Donar de baixa el rebut dalt consignat i prendre raó al corresponent padró fiscal
2. Comunicar aquesta Resolució al Consorci Servei de Recaptació “Cerdanya-Ripollès” i notificar-ho
a l’interessat.
2.4. Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle agrícola. Agrícola i forestal Gironès SL
Vist el rebut que es proposa donar de baixa pels motius que s’especifiquen en tractar-se d’una
exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

1800112221-11 Agrícola
i
Gironès SL
1800112220-20 Agrícola
i
Gironès SL

Concepte

Matricula

Import (€) Motiu

forestal IVTM

E8724BBX

166,60 Tractor agrícola

forestal IVTM

E8176BGT

166,60 Tractor agrícola

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Donar de baixa el rebut dalt consignat i prendre raó al corresponent padró fiscal
2. Comunicar aquesta Resolució al Consorci Servei de Recaptació “Cerdanya-Ripollès” i notificar-ho
a l’interessat.
3. Urbanisme
No n’hi ha
4. Contractació:
4.1. Exp. 94/2018. Aprovació d’un conveni d’assistència tècnica per a la redacció d’informe
sobre d’abastament d’aigua.
Vist que el Consorci públic per les gestió integral de les Aigües de Catalunya (CONGIAC) és l’entitat
pública que va redactar el Pla Director d’Abastament d’aigua al nostre municipi;
Vist que se li ha encarregat la redacció d’un informe sobre l’abastament necessari per a la legalització
del Càmping els Roures, que ens ha sigut requerit per l’Agència Catalana de l’Aigua;
Vist que l’import dels treballs és de 1.194,17 € IVA inclòs i vist l’informe favorable del tècnic
municipal;
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:
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1. Aprovar la despesa del conveni de prestació de serveis del CONGIAC per import de 1.194,17 €,
IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.194,17 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar telemàticament aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de
l’aprovació a l’adreça electrònica giacsa@giacsa.com.
4.2. Exp. 93/2018. Contracte menor d’obra de millora del camí d’accés al nucli de la Ral
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
L’objecte de licitació són les obres d’inversió en camins rurals públics, per anualitats de 2018-2020.
Aquesta execució es redacta en el marc de les inversions en camins públics locals per a la
convocatòria de subvencions per a les anualitats 2018-2020, resolució GAH/1342/2017, de 7 de
juny, del Departament de Governació, administracions públiques i habitatges.
El camí objecte d’aquesta contractació té origen des de la Carretera C-38, a l’alçada del km 5.8 fins
al nucli de La Ral, al terme municipal de Sant Pau de Segúries. Aquest camí té una amplada de 2.50
metres i una longitud aproximada de 500 m. Aquest camí dóna accés al veïnat de la Ral i està dins
dels plans d’emergència municipals.
Aquest camí, havia estat parcialment pavimentat, i actualment està molt malmesa la part del
paviment de formigó que hi havia, i el ferm en general en mal estat, i només és accessible en part
amb vehicle tot terreny, i no és possible el creuament amb dos vehicles.
S’han sol·licitat tres pressupostos a empreses contractistes i de conforme la memòria valorada de
les inversions en camins rurals de Sant Pau de Segúries. Anualitats 2018-2020, redactada per
aquests serveis tècnics. Les empreses a qui s’ha sol·licitat són Vilalta-Trans, SL, Xavier Font Soms i
Construccions Llorenç Rigat, SL rebent les següents ofertes de pressupost d’execució per contracte:
Vilalta Trans, SL 49.864,05 €
Xavier Font Soms 57.329,76 €
Construccions Llorenç Rigat, SL 55.910,47 €
S’observen les propostes aportades i s’ajusten a descripció i amidament a la de la memòria valorada
de les inversions en camins rurals de Sant Pau de Segúries. Anualitats 2018-2020, redactada per
aquests serveis tècnics.
Les propostes de Xavier Font Soms i Construccions Llorenç Rigat SL, superen el valor de la licitació,
i el pressupost de Vilalta Trans SL és l’oferta més avantatjosa econòmicament i no supera el valor
de licitació.
Conclusions
Es proposa la contractació de Vilalta Trans, SL per a l’execució de les obres previstes en memòria
valorada de les inversions en camins rurals de Sant Pau de Segúries. Anualitats 2018-2020,
redactada per aquests serveis tècnics, per un import total de contracte de 49.864,05 €, IVA inclòs.
“...”
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 Vilalta Trans, SL el contracte menor d’obra per import de 41.209,96 €,
més 8.654,09 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 49.864,05 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
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3. Notificar telemàticament aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de
l’aprovació a l’adreça electrònica miquelgardell@telefonica.net.
5. Sol·licitud de col·laboració amb la caminada de l’Embardissada 2018.
El Centre Excursionista d’Olot demana col·laboració amb l’Embardissada 2018 que es farà el 22 d’abril
de 2018 a Sant Pau de Segúries, en concepte de material com tanques i taules i cadires, focus per
fer la instal·lació del punt de sortida i arribada de la caminada.
6. Renovació de la delegació de les competències corresponents a la gestió dels sistemes
de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries al Consell Comarcal
del Ripollès.
Antecedents de fet:
1. El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació, els sistemes
de sanejament dels municipis de Camprodon, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de
Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, i s’encarrega de la seva
explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada , a través d’un contracte de
serveis.
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries està constituït per la
depuradora d’aigües residuals i el col·lector en alta. Correspon a l’Ajuntament la competència del
tractament de les aigües residuals.
2. L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en la sessió plenària de data 25 de febrer de 2009, va
delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del Ripollès, atesa la major
especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació.
Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar l’abast concret de la
delegació de cara a la incoació de l’expedient de contractació del servei d’explotació, conservació i
manteniment dels sistemes de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon,
Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de
Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la determinació dels drets i obligacions de cadascuna de
les parts, s’ha redactat el corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals. Aquest Conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió
de data 21 de novembre de 2017.
Fonaments de Dret:
I. És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües residuals de conformitat
amb el que determina per l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
II. De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana
de l’Aigua promou l’agrupació i la gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats
supramunicipals que actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels
recursos públics.
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li
deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens
locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
III. Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol altra causa
s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica
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corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, i l’acceptació de las
delegacions o encomanes de gestió realitzades por altres administracions requereix l’adopció de
l’acord per la majoria absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2. h) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya.
La renovació de la delegació que es proposa actualment haurà de ser ratificada pel Ple de la
corporació.
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta necessàriament,
per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Ripoll li resulta d’aplicació el Reglament
regulador d’abocament d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la comarca del Ripollès i
que aboquin les aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal
del Ripollès, en el marc de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
Sanejament-.
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 preveu la competència
del Consell Comarcal per autoritzar les connexions d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de
la comarca i a la xarxa de sanejament municipal quan aboqui indirectament al col·lector, prèvia
delegació dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients sancionadors de les
empreses que es troben connectades a col·lector comarcal directament o bé indirectament, a través
de la xarxa de sanejament municipal.
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic determina que
els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva
extinció.
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és
accessible des del Portal de la Transparència.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Renovar la delegació al Consell Comarcal del Ripollès, en relació al sistema de sanejament en alta
del terme municipal de Sant Pau de Segúries, les competències següents: gestió i explotació,
atorgament de les autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament del municipi, i aprovar el
corresponent conveni de delegació i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen
part integrant.
2. Encarregar la publicació al Butlletí oficial de la província de Girona d’aquesta delegació, al Consell
Comarcal del Ripollès.
3. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
4. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Agència Catalana de l’Aigua per al seu
coneixement.
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5. Facultar, tant àmpliament com sigui necessari, l’alcaldessa o la persona en qui es delegui, en nom
i representació de l’Ajuntament, perquè subscrigui la documentació oportuna per a l’execució
d’aquest acord.
6. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri.
7. 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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