08/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores del dia 9 de
setembre de 2.015, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteixen a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DELS PLENS EXTRAORDINARIS
CELEBRATS EN DATA 13 DE JUNY, 8 DE JULIOL I 2 DE SETEMBRE DE 2015
Es sotmet al Ple de la Corporació, el redactat de l’acta dels plens extraordinaris celebrats en
data13 de juny, 8 de juliol i 2 de setembre de 2015.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta dels plens extraordinaris celebrats en data13 de juny, 8 de
juliol i 2 de setembre de 2015.
____________________________________________________________________________
Per unanimitat, s’acorda aprovar el redactat el redactat de l’acta dels plens extraordinaris
celebrats en data13 de juny, 8 de juliol i 2 de setembre de 2015.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCADIA NÚMS. 10/2015, 11/2015, 12/2015,
13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015,
23/2015, 24/2015 I 25/2015
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 10/2015 ORDENANT LA CANCELACIÓ ANTICIPADA DEL
PRÉSTEC QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ CONTRET AMB EL BANCO DE SANTANDER,
S.A PEL FONS PEL FINANÇAMENT DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 27 de març de 2015, acordà concedir a
l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà un ajut econòmic de 42.029,71 € per l’amortització
de deute, dins del programa d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” Codi XGL 15/X/204429.
La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2015, va acordar acceptar
l’ajut econòmic de 42.029,71 €, concedit per la Diputació de Barcelona.
Atès que aquest Ajuntament té un deute pendent amb el Banco Santander, S.A per la suma de
36.526,54 €,pel fons de pagament a proveïdors.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de procedir a la cancel·lació del tot el deute existent.

1

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer. - Efectuar la cancel·lació del préstec de 36.526,24 € que aquest Ajutnament té contret
amb “Banco Santander, S.A”, pel fons de pagament a proveïdors.
Segon.- Ordenar a Catalunya Caixa que efectuï una transferència per la suma de 36.526,24 e
de al número de compte 0049 2377 89 2514095867, per la cancel·lació del préstec.
Tercer.- Comunicar el present Decret a “Banco Santander, S.A” i a “Catalunya Caixa”.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 11/2015 AUTORITZANT AL CLUB CICLISTA RIPOLL EL
SEU PAS PEL MUNICIPI EL PROPER DIA 12 DE JULIOL DE 2015, AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE LA XXXV MARXA CICLOTURISTA TERRA DE COMPTES
Vista la instància presentada pel Sr. D.E.R, en nom i representació del CLUB CICLISTA
RIPOLL, a través de la qual sol·licita permís de pas pel municipi el proper dia 12 de juliol de
2015, amb motiu de la celebració d’una prova ciclista anomenada “XXXV MARXA
CICLOTURISTA TERRA DE COMPTES”.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Autoritzar al Club Ciclista Ripoll, el seu pas pel municipi el proper dia 12 de juliol de
2015, amb motiu de la celebració de la prova ciclista anomenada “XXXV MARXA
CICLOTURISTA TERRA DE COMPTES”, si bé condicionat a que demanin el corresponent
permís a Trànsit, als Mossos d’Esquadra, que circulin únicament per la carretera BV-4656, i
que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a les coses, respectant el
terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les
mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués
ocasionar.
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari i al Servei Català de Trànsit.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 12/2015 DEIXANT SENSE EFECTE EL CONTRACTE
MENOR RELATIU A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE DOS DIPÒSITS D’AIGUA
POTABLE, UN DE 45000L I UN DE 120000 L A SANT JAUME DE FRONTANYÀ ADJUDICAT
A L’EMPRESA VILALTA-TRANS, S.L.
Vist l’escrit de data 2 de juliol de 2015, presentat pel Sr. M.G.P., actuant en nom i representació
de l’empresa “VILALTA-TRANS, S.L.”, a través del qual manifesta la seva renúncia a la
finalització del contracte d’obres que li fou adjudicat de construcció de dos dipòsits d’aigua
potable, un de 45000L i un de 10000L a Sant Jaume de Frontanyà, alhora que manifesta que la
part d’obra executada està factura i cobrada.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar la renúncia presentada pel Sr. M.G.P, actuant en nom i representació de
l’empresa “VILALTA-TRANS, S.L.”, de les obres de construcció de dos dipòsits d’aigua potable,
un de 45000L i un de 10000L a Sant Jaume de Frontanyà.
Segon.- Sol·licitar a l’empresa “Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L.” un pressupost per les obres
que resten pendents d’executar.
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DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 13/2015 ORDENANT LA CANCELACIÓ ANTICIPADA DEL
PRÉSTEC 1997/217 CONCERTAT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, en data 15 de desembre de l’any 1997, va
concertar un préstec amb el Banc de Crèdit Local, per la suma de 4.000.578.- Ptes, a satisfer
amb 23 anualitats de 173.938.- Ptes cada una. (Préstec núm. 1997/217)
L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà va sol·licitar un canvi de destí per poder fer front al
deute existent.
La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 27 de març de 2015, acordà concedir a
l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà un ajut econòmic de 42.029,71 € per l’amortització
de deute, dins del programa d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” Codi XGL 15/X/204429.
La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2015, va acordar acceptar
l’ajut econòmic de 42.029,71 €, concedit per la Diputació de Barcelona.
Atès que aquest Ajuntament té un deute pendent amb el Banc de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona, per la suma de 5.226,94 €, provinent del préstesc núm. 1997/2017.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de procedir a la cancel·lació de tot el deute existent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer. - Efectuar la cancel·lació del préstec de 5.226,94 € que aquest Ajuntament té contret
amb “el Banc de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona
Segon.- Ordenar a Catalunya Caixa que efectuï una transferència per la suma de 5.226,94 € al
número de compte 2013 0646 014 0200127175, de la Diputació de Barcelona, per la
cancel·lació del préstec.
Tercer.- Comunicar el present Decret a “Catalunya Caixa” i a la Diputació de Barcelona.

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 14/2015 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de DOS MIL CINC CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (2.596,80 €),
estant totes elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de DOS MIL CINC CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (2.596,80 €), i procedir al seu pagament
dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries
corresponents.

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 15/2015 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE JULIOL DE 2015
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
juliol de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL SIS CENTS NOU
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EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (2.609,39 €), estant totes elles conformades per les
regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 30 de JUNY de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de DOS MIL SIS CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (2.609,39 €), estant
totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 16/2015 AUTORITZANT AL SR. JM.C.M EL SEU PAS PEL
MUNICIPI EL PROPER DIA 29 D’AGOST DE 2015, AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA
ACTIVITAT AMB VEHICLES 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE VIATGE TURÍSTIC
FAMILIAR EN VEHICLES TOT TERRENY (BARCELONA-ANDORRA)”
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal, donant trasllat de la petició efectuada pel
Sr. JM.C.M, a través de la qual sol·licita autorització per dur a terme l’activitat de ruta 4x4
anomenada “Organització de viatge turístic familiar amb vehicles tot terreny 4x4 (BarcelonaAndorra),” que preveu la circulació amb vehicles tot terreny 4x4 per pistes i camins que
travessen el terme municipal, el proper dia 29 d’agost de 2015.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Autoritzar al Sr. JM.C.M, el seu pas pel municipi el proper dia 29 d’agost de 2015, amb
motiu de la realització d’una ruta amb vehicles 4x4 anomenada “Organització de viatge turístic
familiar amb vehicles tot terreny 4x4 (Barcelona-Andorra),” que preveu la circulació amb
vehicles tot terreny 4x4 per pistes i camins que travessen el terme municipal, si bé condicionat
a que demanin el corresponent permís a Trànsit, que circulin únicament per pistes autoritzades,
que demanin permís als propeitaris dels terrenys per on transcorrrin, i que adoptin totes les
mesures per evitar danys a les persones i a les coses, respectant el terreny, recollint tota la
brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que ho
varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués ocasionar.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell comarcal del Berguedà.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 17/2015 AUTORITZANT AL SR. JM.H.C EL SEU PAS PEL
MUNICIPI EL PROPER DIA 24 D’AGOST DE 2015, AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA
EXCURSIÓ TURÍSTICA AMB VEHICLES 4X4 PER PISTES I CAMINS DEL MUNICIPI
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal, donant trasllat de la petició efectuada pel
Sr. JM.H.C, a través de la qual sol·licita autorització per dur a terme una excursió turística amb
vehicles 4x4 per pistes i camins del municipi, el proper dia 24 d’agost de 2015.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Autoritzar al Sr. JM.H.C, el seu pas pel municipi el proper dia 24 d’agost de 2015, amb
motiu de la realització d’una excursió turística amb vehicles 4x4 per pistes i camins del
municipi, si bé condicionat a que demanin el corresponent permís a Trànsit, que circulin
únicament per pistes autoritzades, que demanin permís als propietaris dels terrenys per on
transcorrin, i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a les coses,
respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho
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tot en les mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest
acte pogués ocasionar.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 18/2015 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de CATORZE MIL TRES CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
(14.379,66 €), estant totes elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de CATORZE MIL TRES
CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (14.379,66 €), i procedir al
seu pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides
pressupost+àries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 19/2015 APROVANT EL PRESSUPOST PRESENTAT PER
L’EMPRESA “AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L.” PER L’ACABAMENT DE L’OBRA
DE CONSTRUCCIÓ DE DOS DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 12/2015, de data 8 de juliol de 2015, s’acordà acceptar la
renúncia presentada pel Sr. M.G.P, representant de l’empresa “VILALTA TRANS, S.L”,
mitjançant escrit de data 2 de juliol de 2015, i s’acordà sol·licitar a l’empresa “AÍLLAMENTS I
INSTAL·LACIONS RIAL, S.L”, un pressupost per la part de les obres que restaven pendents
d’executar.
En data 18 d’agost de 2015, l’empresa “AÍLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L”, ha
presentat davant d’aquest Ajuntament un pressupost per la suma de 20.925,48 €.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
DECRETO,
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa “AÍLLAMENTS I INSTAL·LACIONS
RIAL, S.L”, per la suma de 20.925,48.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa “AÍLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL,
S.L”.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 20/2015 APROVANT LA FACTURA NÚM. 21 DE DATA 15
DE JULIOL DE 2015, DE L’EMPRESA OBRES i REFORMES CAMPRUBÍ, RELATIVA ALS
TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’octubre de 2014, va adjudicar a l’empresa
“Obres i Reformes Camprubí, S.L”., les obres de restauració de l’església de Sant Jaume de
Frontanyà, per la suma de 16.250,38 € (IVA Inclòs).
Vista la factura núm. 21 de data 15 de juliol de 2015 de l’empresa “Obres i Reformes Camprubí,
S.L”., empresa adjudicatària de les obres de restauració de l’església de Sant Jaume de
Frontanyà, per la suma de 16.250,38 € (IVA Inclòs).
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Vist l’informe elaborat per l’arquitecte municipal, a través de la qual manifesta que les obres
han estat finalitzades seguint el projecte i la documentació tècnica que la desenvolupa.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
DECRETO,
Primer.- Aprovar la factura núm. 21 de data 15 de juliol de 2015 de l’empresa “Obres i
Reformes Camprubí, S.L”., empresa adjudicatària de les obres de restauració de l’església de
Sant Jaume de Frontanyà, per la suma de 16.250,38 € (IVA Inclòs).
Segon.- Ordenar el seu pagament, d’acord amb les consignacions pressupostàries
corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 21/2015 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Es va sol·licitar permís per poder obrir una rasa de 3 metres sobre l’Església de Santa Eugínia
per destapar el tub de l’aigua.
Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li han estat legalment atribuïdes,
HA RESOLT,
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d’obres en l’expedient informat favorablement pels
serveis tècnics municipals que es relaciona a continuació:
a) EXPEDIENT 02/2014, per obrir una rasa de 3 mestres per sobre de l’església de Santa
Eugínia, per destapar la canonada d’aigua., previ pagament de l’impost i taxa corresponent.

Condicions Complementàries:
El POUM de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el DOGC el 29 de
febrer de 2008.
Segons el POUM de Sant Jaume de Frontanyà, en el catàleg de béns a protegir, “SANTA
EUGÍNIA” hi estan inclosos, és a la fitxa núm. 27, i té com a coordenades UTM: x=418569
y=4673080, i les dades cadastrals: Polígon 3, parcel·la 3-0001, i està situada en sòl no
urbanitzable.
Es tracta d’una obra de reparació per destapar una canonada d’aigua, per la qual cosa s’ha
d’obrir una rasa de tres metres per sobre de l’Església de Santa Eugínia. En l’article 50 de la
Llei d’Urbanisme “Procediment per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable”, en el seu apartat 1,.... Els projectes que només
comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent
admès per a l’ordenament jurídic resten únicament subjectes a llicència municipal.
Es tracta d’una obra de reparació d’un tub d’aigua existent.

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el següent detall:
Taxa:
ICIO:
TOTAL:

300 x 1% = QUOTA MÍNIMA .............10,00 €
300 X 3% = QUOTA MÍNIMA................. 30 €
............................................................40,00 €
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari de la llicència.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 22/2015 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Es va sol·licitar permís per poder realitzar obres de reforma a l’interior de la finca de les
Platetes, en concret per fer el paviment de la dependència de migdia, rebaixar l’alçada del
balcó de ponent i porta de llevant i col·locar marcs i portes.
Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li han estat legalment atribuïdes,
HA RESOLT,
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d’obres en l’expedient informat favorablement pels
serveis tècnics municipals que es relaciona a continuació:
a) EXPEDIENT 04/2014, per poder realitzar obres de reforma a l’interior de la finca de les
Platetes, en concret per fer el paviment de la dependència de migdia, rebaixar l’alçada del
balcó de ponent i porta de llevant i col·locar marcs i portes, previ pagament de l’impost i taxa
corresponent.
Condicions Complementàries:
El POUM de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el DOGC el 29 de
febrer de 2008.
Segons el POUM de Sant Jaume de Frontanyà, en el catàleg de béns a protegir, “LES
PATETES” hi estan inclosos, és a la fitxa núm. 23, i té com a coordenades UTM: x=418718
y=4669408, i les dades cadastrals: Polígon 6, parcel·la 16-0001, i està situada en sòl no
urbanitzable.
Es tracta d’una obra de reparació i/o millora a l’interior de l’edifici. En l’article 50 de la Llei
d’urbanisme “Procediment per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable”, en el seu apartat 1,.... Els projectes que només
comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent
admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.
En aquest cas i a l’empara de lo establert a l’article 50 abans citat, es tracta d’obres de
conservació i manteniment, refer-se el paviment de la dependència de migdia, rebaixar l’alçada
del balcó de ponent i porta de llevant, i col·locar marcs i portes.
Les obres hauran de tenir la cura necessària per no alterar la imatge, ni alterar volums existents
amb l’excusa de fer una obra de conservació.
L’ajuntament vetllarà i controlà que les obres s’adeqüin escrupulosament a la llicència
demanada, i una vegada acabada l’obra s’haurà de comunicar per tal de revisar-la.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el següent detall:
Taxa:
ICIO:
TOTAL:

2.300 x 1% = ............................................23,00 €
2.300 X 3% = QUOTA MÍNIMA.................69,00 €
..................................................................92,00 €

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari de la llicència.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 23/2015 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
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Es va sol·licitar permís per poder realitzar obres de reforma dels murs i de la coberta de la
pallissa de la finca de les Platetes de Sant Jaume de Frontanyà.
Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li han estat legalment atribuïdes,
HA RESOLT,
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d’obres en l’expedient informat favorablement pels
serveis tècnics municipals que es relaciona a continuació:
a) EXPEDIENT 03/2015, per poder realitzar obres de reforma dels murs i de la coberta de la
pallissa de la finca de les Platetes de Sant Jaume de Frontanyà, previ pagament de l’impost i
taxa corresponent.
Condicions Complementàries:
El POUM de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el DOGC el 29 de
febrer de 2008.
Segons el POUM de Sant Jaume de Frontanyà, en el catàleg de béns a protegir, “LES
PATETES” hi estan inclosos, és a la fitxa núm. 23, i té com a coordenades UTM: x=418718
y=4669408, i les dades cadastrals: Polígon 6, parcel·la 16-0001, i està situada en sòl no
urbanitzable.
En cap cas tracta d’una obra de reparació i/o millora a l’interior de l’edifici. En l’article 50 de la
Llei d’urbanisme “Procediment per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable”, en el seu apartat 1,.... Els projectes que només
comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent
admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.
Entenc que aquest és el cas, ja que les obres consisteixen en fer reparacions a la coberta i
murs de la pallissa, element que consta el la fitxa del catàleg de masies de Sant Jaume de
Frontanyà.
Les obres hauran de tenir tota la cura necessària per no alterar la imatge, ni els volums
existents amb l’excusa de fer una obra de conservació.
En cap cas, es modificarà l’ús de la pallissa. En el cas que es vulgui canviar l’ús de la
pallissa, s’haurà de tramitar el corresponent expedient perquè la Comissió territorial
d’Urbanisme de Barcelona en faci el seu informe.
L’ajuntament vetllarà i controlà que les obres s’adeqüin escrupolosament a la llicència
demanada, i una vegada acabada l’obra s’haurà de comunicar per tal de revisar-la.

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el següent detall:
Taxa:
ICIO:
TOTAL:

5.000 x 1% = ............................................50,00 €
5.000 X 3% =...........................................150,00 €
.................................................................200,00 €

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari de la llicència.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 24/2015 APROVANT LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I
ÚNICA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DEL CAMÍ ASFALTAT DE SANT
JAUME DE FRONTANYÀ A LA CARRETERA B-402 DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ
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Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 2015, es va el pressupost presentat per
l’empresa “Castellot, S.A”, el qual ascendeix a la suma de 33.933,43 € (IVA Inclòs), per les
obres d’arranjament del paviment del camí asfaltat de Sant Jaume de Frontanyà a la carretera
B-402.
Vista la certificació d’obra número 1 i única de data 20 d’agost de 2015 de l’empresa “Castellot,
S.A”, empresa adjudicatària de les obres d’arranjament del paviment del camí asfaltat de Sant
Jaume de Frontanyà a la carretera B-402, per la suma de 33.933,43 € (IVA Inclòs).
Vist l’informe elaborat per l’arquitecte municipal, a través de la qual manifesta que les obres
han estat finalitzades seguint el projecte i la documentació tècnica que la desenvolupa.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
DECRETO,
Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 1 i única de data 20 d’agost de 2015 de
l’empresa “Castellot, S.A”, empresa adjudicatària de les obres d’arranjament del paviment del
camí asfaltat de Sant Jaume de Frontanyà a la carretera B-402, per la suma de 33.933,43 €
(IVA Inclòs).
Segon.- Ordenar el seu pagament, d’acord amb les consignacions pressupostàries
corresponents.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 25/2015 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Es va sol·licitar permís per poder realitzar obres d’eliminació d’una arqueta de tapa fixa
connectada amb tubs de PVC, a la finca de Cal Pere de Sant Jaume de Frontanyà.
Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li han estat legalment atribuïdes,
HA RESOLT,
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d’obres en l’expedient informat favorablement pels
serveis tècnics municipals que es relaciona a continuació:
a) EXPEDIENT 02/2015, per realitzar obres d’eliminació d’una arqueta de tapa fixa connectada
amb tubs de PVC, a la finca de Cal Pere de Sant Jaume de Frontanyà, previ pagament de
l’impost i taxa corresponent.

Condicions Complementàries:
El POUM de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el DOGC el 29 de
febrer de 2008.
Es tracta d’una obra de reparació per la qual cosa es vol eliminar una arqueta de tapa fixa on hi
ha connectades les canonades de PVC.
Al ser una obra de reparació a l’interior d’un habitatge en que no es toca estructura, ja que es la
reparació de la instal·lació del clavegueram, es considera obra menor.

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el següent detall:
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Taxa:
ICIO:
TOTAL:

3.309,16 x 1% = ...........................................33,09 €
3.309,16 X 3% =...........................................99,27 €
....................................................................132,36 €

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari de la llicència.
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de l’adopció dels citats acords.

3.- INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
Per part del Sr. Alcalde es presenta un powerpoint amb els informes d’Alcaldia:
URBANISME OBRES I SERVEIS
•

Treballs d’arranjament de la carretera de la Pobla de Lillet
S’han realitzat treballs de reparació de forats en el ferm, reforç d’alguna cuneta i reg
asfàltic en un tram molt malmés de la Pineda a la Pobla de Lillet.
•

Camins ADf
S’han portat a terme el repàs del camí de Frontanyà des de els Oms i fent tota la volta
dels cingles.
També s’ha repassat el camí de Picanyes i el de les Lloberes fins al creuament amb el
de Picanyes.
Així mateix s’ha justificat les obres realitzades en aquests trams i els de Tubau
pendents de l’any passat.
•

Camí de l’aigua des del Dipòsit fins a l’emplaçament de l’antena de
telecomunicacions.
S’ha recuperat el pas del camí per on transcorre la conducció d’aigua potable que surt
del dipòsit direcció al poble fins a l’emplaçament on s’instal·larà l’antena de telecomunicacions.
•

Recuperació d’una part de l’aigua de la font de la gruta de les Lloberes.

•

Reparació de diverses fuites d’aigua.
Entre elles localització finalment de la fuita important entre Terradelles i Platetes,
reparació i instal·lació d’un depressor.
•

Instal·lació de l’antena de telecomunicacions.
S'està esperant contestació per part d’Eurona per tal que ells ens ofereixin cobertura
d'Internet, paral·lelament Generalitat de Catalunya, esta en contacte amb telefònica per tal de
canviar l’emplaçament actual de l’antena fins al nou emplaçament.
•

Cessió de terrenys.
Problemes amb diversa documentació que manca amb en Ramón Puig, per tal de
portar a terme les sessions dels diferents espais, que així estipula el POUM.
•

Sessió de terrenys per part de Cal Roca, per a espais verds.
Cal Roca, ha contactat amb aquest Ajuntament per tal d’informar-se de quin
procediment s’ha de seguir per tal de no fer les sessions de terreny per a espais verds que
dicta el POUM. Diuen que es senten enganyats en el moment que es va realitzar el POUM i no
volen cedir els terrenys que a ells els afecta.
•

Treballs de manteniment de les zones verdes municipals.
Pla d’ocupació més línia ajuts Generalitat de Catalunya per manteniment.

•

Obres d’arranjament carrer de cal Xeco i desguàs de la reixa del carrer de baix.
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S’estan portant a terme treballs de manteniment de l’empedrat del carrer a cal Xeco i
cal Roca i s’esta instal·lant un desaigua de les aigües pluvials que recull la reixa del carrer de
Baix.
•

Tancament del magatzem adossat a l’Ajuntament.

•

Restauració de la teulada de l’Església.

•

Petició d’un ajut demanat mitjançant l’Ajuntament a favor del Bisbat de Solsona
per treballs de restauració del Santuari dels Oms.

•

Depuradora Sant Jaume de Frontanyà.
Esta pendent la compra dels terrenys de la depuradora de Sant Jaume de Frontanyà
per tal de normalitzar la titularitat legal dels terrenys de la depuradora.
•

Restauració del ballat del camí ral.

•

Inventari dels camins de Sant Jaume de Frontanyà.

MEDI AMBIENT:
•

Observació de fauna.
A Sant Jaume de Frontanyà s’ha tornat a observar un trio d’Aufranys, és el segon any
que s’observa aquest fet.
Hi ha pocs llocs a Europa dedicats a l’observació d’ocells rapinyaires i encara menys on
es puguin observar els 4 grans necròfags: El voltor comú, el trencalòs, l’aufrany i el voltor
negre.
Es podria estudiar la implantació d’un PAS, com a reclam turístic . Podríem visitar un
lloc, veritable exemple i amb un èxit brutal a la serra de Boumort.

TURISME CULTURA:
•

Excavacions arqueològiques i museïtzació dels entorns de l'església de Sant
Jaume de Frontanyà.

PROMOCIÓ ECONÒMICA:
•
•

Cancel·lació del deute de l’ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà.
Ajuts de la Diputació de Barcelona. Xarxa.

GOVERNACIÓ:
•
•

Consell de poble.
Moment polític, eleccions 27S i moments posteriors. Full de ruta.
1-Eleccions:
2- Proclamació:
1) Proposta d'obertura de negociacions amb l'Estat espanyol per fer efectiu el mandat
2) Anunci a les institucions europees, manifestant-los l'interès de continuar a la UE
3) Comunicació als líders de la comunitat internacional, als líders de les grans
organitzacions internacionals i a tots els caps d'estat i de govern
4) Transmetre un mandat explícit al Govern per implementar la declaració solemne
d'inici del procés
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3- Primera fase del procés constituent
4- Govern de concentració:
1) Posar en funcionament les estructures d'estat, amb actes tan rellevants com el
reclutament i formació de dirigents que han de gestionar les estructures del futur Estat.
Això s'ha de fer i no ens ho poden impugnar
2) Activitat de projecció internacional del procés i de preparació de reconeixement del nou
Estat català. Els contactes internacionals han de ser cada cop més forts, malgrat que
en aquest moment la comunitat internacional encara no es pronunciarà a favor
3) Gestió ordinària de les competències que ja té la Generalitat, per continuar mirant de
sortir de la crisi, lluitar contra la pobresa, crear ocupació...
4) Dur a terme les actuacions necessàries per intentar l'acord amb l'Estat per dur a terme
la voluntat. Demostrar que la nostra voluntat és pactar i dialogar", ha detallat Viver i PiSunyer.
5- Proclamació
6- Llei de transitorietat jurídica
7- Llei del procés constituent
8- Eleccions constiuents
9- Redacció i aprovació per referèndum de la Constitució definitiva

4.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12:25 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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