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ACTA NÚM. 1/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre
Regidors:
Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler

Quan són les 21:00 hores del dia 8 de gener de 2014 es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
marge consignats
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.

Excusa: M. Carme Simon i Orriols
Dolors

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.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 29/13. Factures pendents de pagar
2.2. Aprovació relació de factures 30/13. Factures domiciliades pagades
2.3. Aprovació de factures 31/13. Factures pagades
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Renúncia director tècnic a la llicència d’obres. LLO 26/2013
3.2. Exp. LLO 41/13 EMC
3.3. Exp. LLO 7/14 PVM
3.4. Exp. LLO 8/14 JMS
3.5. Comunicació d’activitat d’abocament de purins a la finca de la Falguera
Subvencions:
4.1. Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel funcionament de la Llar d’infants
2012-2013.
4.2. Atorgament de subvenció de la Generalitat de Catalunya per retribuir el càrrec d’alcalde.
4.3. Convocatòria per a la prestació del Servei d’Assessorament Tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica.
Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües:
5.1. EFB
5.2. ICD
5.3. JAR
Atorgament placa de gual a la Comunitat de veïns de l’Avda. de la Vall 24-30
Contracte menor de subministrament d’un multi-centre d’impressió
Donar compte de la reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda
Donar compte de la prestació de serveis a l’Ajuntament d’una treballadora contractada per
Ripollès Desenvolupament
Varis

El president declara oberta la sessió, excusa l’assistència de la regidora Sra. Simon per
malaltia, 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. 13 de la sessió del dia 4 de desembre de 2013
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants 29/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 29/2013 de factures i justificants per import de 33.004,14 €
S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les a4licacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats econòmiques i
les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari corresponent
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2.3. Relació de factures i justificants 30/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 30/2013 de factures i justificants per import de 3.545,20 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats econòmiques i
les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari corresponent
2.4. Relació de factures i justificants 31/2013. Pagades per caixa corporació.
Examinada la relació núm. 31/2013 de factures i justificants per import de 163,06 €,
s’APROVA per unanimitat i es dona conformitat al pagament efectuat amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Exp. LLO 41/13 EMC
Atesa la sol·licitud de l’interessat Eduard Molas Cruz de 18-12-2013, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Es sol·licita llicència d’obres menors per a COL·LOCACIÓ DE PILONES DAVANT DE LA NAU 3
DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL MARINER.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’indústria alineada, clau 6. Aquestes
naus disposen d’un espai lliure d’edificació de 6m entre la façana i la via pública. Les pilones
s’hauran de situar en aquest espai i no ocupar el domini públic.
El pressupost de les obres indicat és de 230 euros. Havent revisat els treballs previstos i
consultat bases de preus de construcció vigents, s’observa que aquest és el preu de
subministrament i col·locació d’una pilona. Per tal de delimitar l’àrea i impedir el pas de
vehicles són necessàries 9 pilones. Per tant, el cost d’execució material de les obres és de
230 x 9 = 2.070,00€.
Conclusions:
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
d’obres DE COL·LOCACIÓ DE PILONES METÀL·LIQUES DAVANT DE LA NAU 3 DEL POLÍGON
INDUSTRIAL EL MARINER d’aquest municipi.
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.
2. 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.
3. El cost d’execució material de les obres és de 2.070,00€.
4. Les pilones es situaran en la franja privada de 6m situada davant de la nau, i no
ocuparan el domini públic.
5. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
6. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics.
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2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 82,80 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
82,80 €
- Taxa llicència:
20,00 €
TOTAL:
102,80€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.2. Exp. LLO 7/14 PVM

Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Petronil·la Vergés Masó de 8-01-2014, per obtenir
llicència d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a l’ENDERROC D’ENVANS I ARREBOSSAT DE PARETS
INTERIORS.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de casc antic d’edificació amb pati
d’illa, clau 1a. Les obres són d’enderroc i no contradiuen l’ordenament urbanístic, ni els
elements afectats està inclosos en cap catàleg de patrimoni. Tenen senzillesa tècnica i
escassa entitat constructiva per la qual cosa no és d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de
l’Edificació.
El pressupost de les obres és de 1.850,00 euros, i s’aporta pressupost de Construccions J.
Geli SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
d’obres menors per a l’ENDERROC D’ENVANS I ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS a
l’edifici situat a l’Avinguda de la Vall, núm. 3 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.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008,
d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de
construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya. Es dipositarà una fiança
de 150,00 euros que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor de residus de
l’obra.
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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 sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a la interessada la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 74,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
74,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
TOTAL:
244,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. LLO 8/14 JMS

Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Joan Masjoan Soler de 8-1-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PAVIMENTACIÓ EXTERIOR DE 60m².
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau
2. Les obres no contradiuen l’ordenament urbanístic. Tenen senzillesa tècnica i escassa
entitat constructiva per la qual cosa no és d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de l’Edificació.
El pressupost de les obres és de 3.425,00 euros, i s’aporta pressupost de Construccions J.
Geli SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
d’obres menors per a PAVIMENTAR PATI POSTERIOR DE 60m² a l’edifici situat a l’Avinguda
de la Vall, núm. 54 de SANT PAU DE SEGÚRIES.
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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.
2. 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.
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 sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a
l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, per
import de 137,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
137,80 €
- Taxa llicència:
20,00 €
TOTAL:
157,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
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 interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Comunicació d’activitat d’abocament de purins a la finca de la Falguera
Antecedents
A conseqüència d’una acta d’inspecció de SEPRONA aquest Ajuntament va tenir coneixement
de l’abocament de purins sense coneixement de l’Ajuntament dins el nostre terme municipal;
Desprès de dos requeriments als diferents implicats, la titular de la granja que genera els
residus (purins porcins) ha presentat la corresponent i preceptiva comunicació a
l’Ajuntament segons detall següent:
En data 20-12-2013, la Sra. Montserrat Roure Soler, com a titular de l’explotació ramadera
de la granja del Remei, ubicada al terme municipal de Camprodon, comunica a aquest
Ajuntament l’abocament de purins procedents de la seva explotació a diferents parcel·les del
terme de Sant Pau de Segúries segons el Pla de Dejeccions Ramaderes número P05723
informat favorablement pel DARPAMN de la Generalitat de Catalunya en data 27-12-2012;
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Adjunta a l’anterior sol·licitud l’informe de la Generalitat i una còpia del Pla (Model E) assumit
pel tècnic Sr. Joan Coromina Casas.
També adjunta còpia de la DUN de 2012, un certificat de reducció de nitrogen de la
Cooperativa Agrària Comarcal Plana de Vic i un Full de dades de l’explotació.
L’explotació acredita un contracte amb l’empresa Raurell Marcé SL per l’abocament de purins
a la finca de la Falguera amb un total de 14,43 ha., en relació a les parcel·les següents:
Polígon
Polígon
Polígon
Polígon
Polígon

1,
2,
2,
2,
2,

parcel·la
parcel·la
parcel·la
parcel·la
parcel·la

31, recinte 8
1, recinte 2
86, recinte 10
86, recinte 2
1, recinte 1

El transportista de residus és l’empresa DACARDIS SL que farà servir els vehicles amb les
matrícules següents: 8587HHM; 9968BVP; R-6907-BCJ; R-7528-BCL. Tots els vehicles
consten inscrits als grups 3 i 13 segons l’Agència de Residus de Catalunya.
Fonaments de Dret
1. Els municipis tenen competències en matèria de protecció de la salubritat publica, d’acord
amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya.
Aquesta competència es un suport addicional als extrems de les condicions d’exercici de
l’activitat referits a males olors. També dona cobertura als preceptes de les ordenances que
estableixen que els equips de transport de purins i dejeccions no han de vessar producte als
camins i vies publiques.
2. La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm.
385, de 30/11/83) regulen el tema de les males olors, per intentar evitar al màxim les
molèsties que els purins poden ocasionar als veïns.
Aquesta competència permet regular la prohibició de les aplicacions de purins (i també,
sovint, d’altres dejeccions) en determinats dies de la setmana (generalment, els caps de
setmana) o en determinats períodes de l’any (generalment, els períodes de vacances o de
major afluència turística al municipi). Aquesta prohibició s’estableix generalment per a les
parcel·les agrícoles properes a les zones habitades o mes transitades i també per tal que les
aplicacions de purins a les parcel·les mes properes als nuclis habitats s’han de fer amb
injecció o enterrant els purins en un determinat lapse de temps posterior al seu
escampament.
3. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats preveu:
- Article 3.1: de la El sistema d’intervenció administrativa i, si escau, el sistema d’avaluació de l’impacte
ambiental establerts en aquesta llei s’apliquen a les activitats de titularitat pública i privada emplaçades
a Catalunya relacionades en els annexos d’aquesta llei.
- Article 67. Especificitats de les explotacions ramaderes
1. Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II resten subjectes a les especificitats
següents:
a) Les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambientals han d'aportar el pla de gestió de les dejeccions
ramaderes de l'explotació, el qual s'ha de trametre al departament competent en matèria d'agricultura i
ramaderia perquè emeti un informe preceptiu i vinculant sobre la gestió de les dejeccions ramaderes
prèviament a la concessió de l'autorització o la llicència ambientals. Per a elaborar aquest informe, quan
el pla de gestió de les dejeccions afecta zones vulnerables per a la contaminació de nitrats procedents de
fonts agràries, es té en compte el programa d'actuació corresponent que es desenvolupi per reglament.
b) Les prescripcions sobre la gestió i el control de les dejeccions ramaderes i dels residus que
s'estableixin en l'autorització o la llicència ambientals s'han d'adequar a les particularitats que resulten
de les modalitats pràctiques de la gestió, de la capacitat de l'explotació, de l'espècie animal allotjada i de
l'emplaçament, tot ponderant els costos i els avantatges de les mesures prescrites.
c) Corresponen a l'òrgan del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, en l'àmbit de
les potestats de l'ordenació de la producció agrícola i ramadera, les funcions inspectora, de control
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ordinari i sancionadora de l'incompliment de les determinacions dels plans de gestió de les dejeccions
ramaderes, sens perjudici de les funcions que corresponen a l'òrgan competent en matèria d'aigües.
d) S'ha de determinar, per reglament, un procediment simplificat, a més del contingut del projecte i, si
escau, de l'estudi d'impacte ambiental adaptat a les particularitats a les quals es refereixen les lletres a,
b i c de l'article 67.1
2. Les activitats ramaderes de l'annex III subjectes al règim de comunicació han de presentar, a més de
la documentació establerta per l'article 52.3, el pla de dejeccions ramaderes, el qual ha d'haver estat
informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

No consta a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries cap tipus de llicència o autorització sobre
l’activitat de granja situada al municipi de Camprodon.
4. L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries no té aprovada cap ordenança reguladora de les
activitats ramaderes.
5. La competència per a la resolució correspon a l’Alcaldia, d’acord a l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ha decidit facultar la Junta
de Govern Local, de la que forma part, per a l’adopció dels acords de manera col·legiada.
Per tot això,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aquest Ajuntament es dóna per assabentat de l’activitat, segons projecte i informe tècnic
de data 27-12-201, següent:
-

Titular: Sra. Montserrat Roure Soler
Ubicació: Granja el Remei de Camprodon (Girona).
Activitat: Ramadera porcina en règim / Abocament de purins
Marca oficial: 175 AD
Tècnic responsable del Pla de dejeccions: Sr. Joan Coromina Casas.

2. Establir les condicions d’exercici de l’activitat d’abocament de purins següents:
a) Els equips de transport de purins i dejeccions no han de vessar producte als camins i
vies publiques i han d’evitar la creació de males olors.
b) Les aplicacions de purins a les parcel·les mes properes als nuclis habitats s’han de fer
amb injecció o enterrant els purins en un determinat lapse de temps posterior al seu
escampament: màxim de dues hores.
c) La titular ha d’aportar a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries una còpia de la
llicència d’activitats obtinguda de l’Ajuntament de Camprodon en el termini de 10
dies des de la notificació d’aquest acord.
3. Notificar aquest acord al DARPAMN, Oficina Comarcal del Ripollès; a SEPRONA i a
l’Ajuntament de Camprodon per a la seva deguda constància.
4. Notificar aquest acord a la interessada Sra. Montserrat Roure Soler, a la propietat de la
finca Sr. Enric Pérez Palet, i a l’empresa transportista de residus DACARDIS SL.
4. Subvencions:
4.1. Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel funcionament de la Llar
d’infants 2012-2013.
La Diputació de Girona ens comunica l’atorgament de dues subvencions pel sosteniment de la Llar
d’infants a les anualitats i pels imports següents:
2013: 7.140,00 €
2014: 5.985,00 €
Total: 13.125,00 €
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Si no diem res en un mes s’entén que acceptem les subvencions

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA acceptar expressament les subvencions i
comunicar-ho a la Diputació de Girona.
4.2. Atorgament de subvenció de la Generalitat de Catalunya per retribuir el càrrec
d’alcalde.
La Generalitat de Catalunya ens comunica l’atorgament de la compensació de càrrecs electes
de 2013 per import de 17.367,72 €.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA acceptar expressament les subvencions i
comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya.
4.3. Convocatòria per a la prestació del Servei d’Assessorament Tècnic en l’àmbit
de la promoció econòmica.
La Junta ha de decidir si es vol acollir a la convocatòria
5. Peticions de connexió de subministraments al Servei d’Aigües:
5.1. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües. EFB
Atès que la Sra. Elisabet Ferrer Bermejo amb domicili a Avda. de la Vall 24-30, 1r.,2a., CP
17864, Sant Pau de Segúries, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
5.2. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües. ICD

Atès que la Sra. Imma Casals Dunyach, amb domicili a Avda. de la Vall 24-30, 1r.,3a., CP
17864, Sant Pau de Segúries, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
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LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
5.3. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües. JAR

Atès que el Sr. Jordi Aguilera Ruiz, amb domicili a Avda. de la Vall, 18, CP 17864, Sant Pau
de Segúries, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús d’obres, al seu habitatge;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
Serà per compte de l’interessat l’habilitació de l’escomesa necessària per a la instal·lació del
comptador.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
6. Atorgament placa de gual a la Comunitat de veïns de l’Avda. de la Vall 24-30
Vist que la Comunitat de veïns de l’Avda. de la Vall 24-30 ha sol·licitat el dret d’entrada de
vehicles amb la corresponent placa de gual, a l’edifici de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la instal·lació i concedir-li la placa amb llicència núm. 85
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 24 euros, en aplicació de l’ordenança núm.
10 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
3. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
7. Contracte menor de subministrament d’un multi-centre d’impressió
Vista la necessitat de dotar l’Ajuntament d’una maquinària multi centre d’impressió,
copiadora, escàner i fax per tal de millorar la qualitat de la prestació dels serveis i reduir la
despesa en tòners i electricitat;
Vista l’oferta presentada per Cànon, Sistemes d’Oficina d’Osona SA d’una maquina Image
Runner C3580e pel preu de 2.900 € més IVA i un preu còpia de 0,01 € B/N i 0,07 € color i
0,14 € color A3 que inclou el manteniment anual (consumible tòner, peces de recanvi, ma
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d’obra, sortida de taller i desplaçament). L’empresa retirarà de l’Ajuntament la maquinària
obsoleta i avariada que no estigui operativa.
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la
partida 21300 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de
Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cànon, Sistemes d’Oficina d’Osona SA, per
realitzar el subministrament dalt esmentat per import de 2.900 € més IVA i la resta de
condicions que consten a la part expositiva. La factura dels treballs realitzats o còpia
degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Canon, Sistemes d’oficina d’Osona
SA, amb CIF núm. A58809153, i domicili a Ctra. de Sant Hipòlit, 51, Pol. Ind. Sot dels
Pradals, 08500 Vic.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
8. Donar compte de la reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda
Es fa saber als membres de la Junta de Govern Local que la Sra. Francesca Triadú Duñach,
en data 8-1-2014, ha presentat reclamació a l’Ajuntament per una caiguda a la Pl. de la
Generalitat en data 30-9-2013;
Sembla ser l’estat deficient del terra a conseqüència de les fulles caigudes i la humitat, de la
plaça van provocar la caiguda.
Per part de Secretaria es tramitarà l’expedient corresponent per tal que puguem prendre una
decisió.
Abans de tot ho comunicarem a la companyia asseguradora de l’Ajuntament per a la seva
presa de raó.
9. Donar compte de la prestació de serveis a l’Ajuntament d’una treballadora
contractada per Ripollès Desenvolupament
Es fa saber que la Sra. Estel Traveria Francàs va començar a treballar per l’Ajuntament el dia
7 de gener de 2014 per un període de sis mesos.
Es tracta d’un Pla d’Ocupació del SOC amb Ripollès Desenvolupament amb destí a la
contractació de treballadors desocupats que han esgotats les prestacions.
En donarem compte al proper Ple
10. Varis
L’alcalde i els regidors comenten diferents temes que s’estan tramitant des de l’Ajuntament:
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 22:15
s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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