ACTA NÚM. 01/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de
2011.

Assistents :
President:
Joan Solà i Galceran
Regidors:
Joan Puigvert i Delós
Joan Guitart i Rossell

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les dinou
hores cinc minuts del dia 26 de gener de 2011 es reuneix la
Junta de Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria sota la presidència del Sr. Joan Solà i
Galceran, Alcalde, i l’assistència dels membres que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que
estableix l’article 112.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
2.1.- Relació de factures 01/2011.
2.2.- Relació de factures i justificants 02/2011.
2.3. Aprovació del conveni de col.laboració per a la prestació del servei de recollida de
tractament de runes.
3.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES I IMPOSTOS.
3.1.- Aprovació de padrons fiscals.
3.2.- Aprovació de liquidacions.
4.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER CONSTRUCCIONS J. GELI S.L. EN
GARANTIA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT.
5.- SUBVENCIONS.

5.1.- Acceptació de l’ajut en suport als plans locals de joventut 2010, concedit per la
Diputació de Girona .
5.2.- Acceptació d’ajut econòmic de la Direcció General de Medi Natural destinat a
actuacions del capítol 2 de gestió forestal sostenible.
5.3.- Petició de col·laboració al Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció del pla
especial “Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Pau de Segúries
5.4.- Petició al Consell Comarcal del Ripollès d’ajut econòmic pel finançament de les
actuacions per a la gestió i control de la xarxa d’abastament d’aigua municipal 2010.
6.- OBRES i ACTIVITATS.
Exp. 03/08 Llicència ambiental activitat Càmping. Declaració de caducitat.
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
7.1.- Sol·licitud del senyor Joaquim Serra Guàrdia d’autorització per a la instal·lació
d’atraccions per la Festa Major.
7.2.- Sol·licitud de la senyora Elisabet Dos Anjos Aurora d’autorització per a la
instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
7.3.- Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una fira d’antiguitats i brocanters.
7.4.- Canvi titular contracte subministrament d’aigua. Avda. de la Vall, 12 baixos.

7.5.- Canvi titular contracte subministrament d’aigua. C. Guàrdia, 5.
7.6.- Petició presentada per la senyora Patricia Tey Riba en representació de la
Comunitat de Veïns Jacint Verdaguer, 3 . Placa gual.
7.7.-Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
7.8.- Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
7.9.- Peticions de la Germandat de Sant Pau de Segúries.
7.10.- Aprovació de l’Addenda al contracte de manteniment informàtic entre
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i la Fundació Televall.
7.11.- Habilitar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per comparèixer davant notari
per atorgar poders.

-----------------------------

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2010.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
2.1.- Relació de factures 01/2011.
Examinada la relació núm.01/2011 de factures per import de 6.830,20 € s’Aprova per
unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides 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.
2.2.- Relació de factures i justificants 02/2011.
Examinada la relació núm. 02/2011 de factures i justificants per import de 12.065,06 €
S’aprova per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides
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.
2.3. Aprovació del conveni de col.laboració per a la prestació del servei de
recollida de tractament de runes.
Vista la minuta del conveni a establir amb el Consell Comarcal del Ripollès per tal de
disposar del servei de recollida i transport del contenidor de residus de la construcció i
demolició al Dipòsit controlat de runes de Sant Joan de les Abadesses,
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de l’esmentat conveni en tots els seus termes.
Segon.- Donar coneixement d’aquest acord a intervenció als efectes escaients.

3.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES I IMPOSTOS.
3.1.- Aprovació de padrons fiscals.
Vistos i examinats els padrons elaborats d’acord amb el que estableixen les
ordenances fiscals vigents, corresponents als impostos i taxes següents:
-

Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2011
Taxa subministrament d’aigua consum 4t. tr. 2010

La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar els padrons detallats.
Segon.- Exposar-los al públic pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Si no es presenten reclamacions
es consideraran aprovats definitivament.
3.2.- Aprovació de liquidacions.
Vista i examinada la liquidació número OVPB 201101 per l’aplicació de la taxa per
ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols bastides i altres instal·lacions anàlogues, per import de
1.473,90 €, corresponent al subjecte passiu Promocions Alta Garrotxa.
La Junta de Govern Local ACORDA per unanimitat la seva aprovació.
4.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER CONSTRUCCIONS J. GELI
S.L. EN GARANTIA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
Ates que el Sr. Josep Geli Costa en representació de Construccions J. Geli S.L.
sol.licita la devolució de la fiança dipositada per import de 5.195,22 euros, per a la
correcta execució de les obres de substitució de coberta de l’edifici de l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar la devolució de la fiança esmentada.
5.- SUBVENCIONS.
5.1.- Acceptació de l’ajut en suport als plans locals de joventut 2010, concedit
per la Diputació de Girona .
Atès que per Decret del President de la Diputació de Girona de data 23 de desembre
de 2010, dins el marc del Conveni específic de col·laboració establert entre l’Àrea de
Cooperació Municipal i la Secretaria General de Joventut, s’ha concedit a aquest
Ajuntament, pel finançament del projecte tècnic compartit 2010-201, un ajut per import
de mil euros (1.000,00 €)..
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per Decret de la Presidència de la
Diputació de Girona, per import de 1.000,00 euros .
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquests ajuts.
Tercer.- FER CONSTAR expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- MANIFESTAR que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
5.2.- Acceptació d’ajut econòmic de la Direcció General de Medi Natural destinat
a actuacions del capítol 2 de gestió forestal sostenible.
Atès que per Resolució de 22 de desembre de 2010 del Director general del Medi
Natural va concedir a aquest Ajuntament un ajut econòmic per import de 16.672,64
euros pels conceptes de construcció de vials, tractament de restes vegetals, selecció
de tanys, podes de formació i estassada de sotabosc al Forest CUP 62 de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, sol·licitat en base a la convocatòria d’ajuts a la
gestió forestal sostenible capítol 2, per a l’any 2010.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Direcció General del Medi Natural, per import de
16.672,64 euros, per al finançament dels treballs de construcció de vials, tractament
de restes vegetals, selecció de tanys, podes de formació i estassada de sotabosc al
Forest CUP 62.
Segon.- Acceptar les condicions establertes en les bases i convocatòria d’aquest ajut.
Tercer.- Autoritzar al DMAH perquè sol·liciti a altres administracions o entitats
públiques la informació conforme aquest Ajuntament reuneix les condicions
necessàries per ser beneficiari de l’ajut concedit.
5.3.- Petició de col·laboració al Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció
del pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Pau de
Segúries.
Atès que per encàrrec al senyor Antoni Puig Castells, s’ha portat a cap la redacció del
Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Sant Pau de Segúries”.
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès en data 8 de març de 2004 va comunicar la
concessió d’una subvenció d’un import de 2.250 euros destinada al finançament dels
honoraris de redacció de l’esmentat Catàleg.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer: Reiterar al Consell Comarcal la petició de subvenció per coadjuvar el
finançament de l’elaboració del Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del
municipi de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Tercer.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per a les actuacions que
siguin convenients per a l’efectivitat d’aquest acord.

5.4.- Petició al Consell Comarcal del Ripollès d’ajut econòmic pel finançament de
les actuacions per a la gestió i control de la xarxa d’abastament d’aigua
municipal 2010.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va participar en l’exercici 2010 en el
programa Pt03 de suport a la gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal, ofert
per l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.
Atès que aquest servei de DIPSALUT va suposar a l’Ajuntament un cost de tres-cents
trenta-cinc euros amb cinquanta cèntims, import que es va fer efectiu en data 30 d’abril
de 2010.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès, que ens concedeixi un ajut
econòmic que cobreixi el cost de la despesa suportada (335,50 euros).
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Tercer.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per les actuacions que siguin
necessàries en relació amb aquest acord.
6.- OBRES i ACTIVITATS
Exp. 03/08 Llicència ambiental activitat Càmping. Declaració de caducitat.
Atès que en data 18/09/09 es va requerir a la senyora Rosa Marco Altamira,
representant de l’empresa Càmping Caravàning els Roures S.A., perquè esmenés les
mancances observades per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell
Comarcal del Ripollès, en la documentació presentada inicialment en sol·licitud de
llicència ambiental de l’activitat de càmping, sense haver obtingut resposta.
Atès que la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del
Ripollès, el dia 14 de gener de 2011, ha retornat l’expedient a tràmit, per la seva
declaració de caducitat, tota vegada que ha transcorregut un termini molt superior a
l’establert per les normes de procediment administratiu, per a l’aportació de la
documentació requerida.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia (Decret de data 9 de
juliol de 2007 publicat al BOP núm. 152 de 2 d’agost de 2007) per unanimitat
ACORDA:
Primer.- DECLARAR la caducitat de l’expedient 03/08 de llicència ambiental de
l’activitat de càmping, promogut per Rosa Marco Altamira en representació de
Càmping Caravàning els Roures S.A.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades tot indicant els
recursos que hi poden interposar.
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
7.1.- Sol·licitud del senyor Joaquim Serra Guàrdia d’autorització per a la
instal·lació d’atraccions per la Festa Major.

Joaquim Serra Guàrdia sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2011,
una atracció consistent en un camió caseta de tir que ocupada una superfície de 9x2
metres,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar la instal·lació demanada.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la
via pública, per import de 45,00 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
7.2.- Sol·licitud de la senyora Elisabet Dos Anjos Aurora d’autorització per a la
instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
La senyora Elisabet Dos Anjos Aurora sol·licita permís per instal·lar una atracció
denominada pesca infantil i una rampa inflable, desmuntable els dies de la Festa Major
2011.
S’acorda per unanimitat:
1r.- Autoritzar les instal·lacions demanades.
2n.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros, per cadascuna de les atraccions.
3r.- Notificar l’acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
7.3.- Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una fira d’antiguitats i
brocanters.
Vista la sol·licitud de permís per organitzar una fira d’antiguitats i brocanters al pavelló
poliesportiu municipal el dia 24 d’abril de 2011, presentada pel Sr. Josep Delcort
Paituví, en representació de l’empresa Esdeveniments S.L.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR l’ús privatiu del pavelló municipal d’esports per a la celebració
d’una fira d’antiguitats i brocanters durant el dia 24 d’abril de 2011 des de les 6 a les
22 hores.
Segon.- AUTORITZAR la realització de la fira d’antiguitats i brocanters pel dia indicat,
condicionant-la a l’obtenció prèvia dels permisos preceptius i el compliment dels
requisits que la normativa sectorial imposi a la referida activitat.
Tercer.- APROVAR la liquidació de la taxa per utilització de les instal·lacions
municipals per import de 192,00 euros.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
7.4.- Canvi titular contracte subministrament d’aigua. Avda. de la Vall, 12 baixos.
El senyor Juan de Dios Garcia en representació de l’entitat “La Caixa” sol·licita la baixa
de subministrament d’aigua al local situat a l’Avda. de Vall, 12 baixos de Sant Pau de
Segúries, contractat per Caixa de Girona.

A la sol·licitud s’acompanya document notarial que acredita la fusió per absorció
mitjançant la qual “”La Caixa” absorbí a Caixa de Girona.
Atès que l’immoble és propietat de Lidia Sau i Cambras la qual manifesta la voluntat
de mantenir el contracte de subministrament d’aigua amb el comptador instal·lat.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Transferir el contracte a nom de Caixa de Girona pel subministrament d’aigua
al local ubicat a l’Avda. de la Vall, 12, baixos, a favor de Lídia Sau i Cambras amb NIF
40600490Q.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades indicant els recursos que hi
poden interposar.
7.5.- Canvi titular contracte subministrament d’aigua. C. Guàrdia, 5.
Atès que segons es desprèn de l’escriptura de compra-venda presentada per Josep
Geli i Costa i Mercè Fonts i Anglada, els propietaris actuals de la finca situada al C.
Guàrdia número 5, són Josep Prat i Frigolé i Elionor Colom i Marcer.
Atès que aquest immoble disposa de subministrament d’aigua d’ús domèstic, amb el
comptador número K51028.
Atès que la nova propietat manifesta la voluntat de mantenir el contracte de
subministrament d’aigua amb el comptador instal·lat.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Transferir el contracte a nom de Promocions Geli S.C. pel subministrament
d’aigua a l’edifici ubicat al C. Guàrdia, 5, a favor de Josep Prat i Frigolé amb NIF
40591946M.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades indicant els recursos que hi
poden interposar.
7.6.- Petició presentada per la senyora Patricia Tey Riba en representació de la
Comunitat de Veïns Jacint Verdaguer, 3 . Placa gual.
Patricia Tey Riba en representació de la Comunitat de Veïns Jacint Verdaguer, 3 ha
sol·licitat el dret d’entrada de vehicles amb la corresponent placa de gual, a l’entrada
de garatge comunitari dels edificis situats al C Jacint Verdaguer, 3 de Sant Pau de
Segúries.
S’autoritza, se li concedeix la placa amb llicència núm. 81 i s’aprova 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.
7.7.-Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula 3721 DHN presentada pel senyor Pau Romero Castro amb motiu de
tenir reconegut un grau de disminució superior al 33%.
Vist que acompanya a la sol·licitud la documentació que ho justifica.

Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i l’article 94.1 de LRHL.
S’acorda per unanimitat:
1r.- APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’Opel
Astra matrícula 3721DHN d’acord amb el que estableix la normativa que ho regula,
amb efectes a partir de l’exercici 2011.
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
7.8.- Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
La Sra. Remei Ferrer Fernández sol·licita permís per instal·lar quatre taules amb les
corresponents cadires davant del restaurant Can Baral·la.
Atès que la proposta suposa l’ocupació d’una part de la calçada destinada a circulació
permanent de vehicles.
Vist el pla de seguretat viària local en vigor
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- DENEGAR l’autorització sol·licitada.
2n.- INFORMAR a la interessada que únicament es pot autoritzar l’ocupació
permanent o per temporades amb taules i cadires en les zones de via pública que no
estiguin destinades a la circulació del trànsit rodat, en el cas concret de la Plaça de la
Generalitat, a l’interior de la plaça. I que en cas d’interessar-li aquesta opció, haurà de
presentar nova sol·licitud i, en cas d’autorització, meritarà la taxa corresponent la tarifa
de la qual és de 0,20 euros per taula al dia més 0,05 euros per cada cadira al dia
durant 2011.
3r.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada amb expressió dels
recursos que pot interposar
7.9.- Peticions de la Germandat de Sant Pau de Segúries.
Atès que Junta de la Germandat de Sant Pau de Segúries demana a l’Ajuntament que
li permeti fer ús del pavelló i del Casal del Poble “El Molí” per a la celebració dels actes
que té programats , amb motiu de la Festa de la Germandat 2011.
Atès que al mateix temps sol·licita un ajut econòmic per fer front a les despeses de la
celebració de la Festa de la Germandat.
Atès que l’Ajuntament enguany està mancat de recursos suficients per concedir l’ajut
econòmic sol·licitat.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- COL·LABORAR amb la Germandat de Sant Pau de Segúries en quan a que
pot disposar de les instal·lacions municipals del pavelló i el Molí, de l’equipament i els
recursos humans que els siguin necessaris i estiguin a l’abast d’aquest Ajuntament,
per a la celebració dels actes de la Festa de la Germandat 2011.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Germandat de Sant Pau de Segúries, amb
indicació dels recursos que hi poden interposar.

7.10.- Aprovació de l’Addenda al contracte de manteniment informàtic entre
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i la Fundació Televall.
Atès que la fundació Televall ha procedit a implementar la normativa de protecció de
dades de caràcter personal continguda a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999.
Vista l’addenda al contracte de manteniment informàtic entre l’ajuntament de Sant Pau
de Segúries i la Fundació Televall que inclou aspectes vinculats a la confidencialitat i
la protecció de dades de caràcter personal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR l’addenda al contracte de manteniment informàtic establert per
acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2010.
Segon.- Facultar al Sr. Joan Solà i Galceran, alcalde, per a la signatura del contracte i
quantes actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
7.11.- Habilitar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per comparèixer davant
notari per atorgar poders.
Atès que cal nomenar lletrats i procuradors perquè representin l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries davant els òrgans judicials.
Atès que de conformitat al 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 competència del
president de les entitats locals exercir accions judicials i administratives i la defensa de
l'entitat en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat
delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del
ple.
Atès que el senyor Joan Solà i Galceran com alcalde de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries és el seu representant però li cal l’habilitació per un òrgan corporatiu per
comparèixer davant de notari i atorgar poders per a plets.
La Junta de Govern Local ACORDA:
HABILITAR el senyor Joan Solà i Galceran, alcalde de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries per comparèixer davant de notari i atorgar poders generals per a plets als
lletrats:
Luís López i Garcia
Josep Ruiz i Muñoz
i als procuradors dels tribunals:
De Ripoll i Puigcerdà : Eduard Rudé i Brosa, Eva Morer i Cabré
De Girona: Núria Oriell Corominas, Joan Ros Cornell
De Barcelona: Elisabeth Hernànez Vilagrasa, Àngel Quemada Cuatrecasas
De Madrid: Rosalia Rosique Samper, Gabriel Sánchez Melindre.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
vint hores vint-i-cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau, l’alcalde

