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ACTA NÚM. 02/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 6 de març de 2013
Assistència:

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries.

President:
Pep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols

Quan són les 20:45 hores del dia 6 de març de 2013
es reuneixen els membres de la Junta de Govern
Local en sessió ordinària, primera convocatòria, i
sota la Presidència del seu titular Il·lm. Sr. Pep Palos
i Sastre.

Convidat:
Joan Navarro i Soler

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel SAT comarcal en funcions de
Secretaria Intervenció.

Es comprova 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.
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
11
12
13

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llicències d’obres:
1. Petició de canvi de titular de la llicència d’obres. Exp. 08/06 Promocions
Alta Garrotxa SL
2. Petició de pròrroga de la llicència d’obres Exp. 08/06
Aprovació de factures i justificants:
1. Relació de factures 3/2013
2. Relació de factures i justificants 04/2013
Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la
prestació del servei d’arquitecte municipal
Retirada vehicle abandonat
Peticions d'ajuts:
1. Fundació Esclerosi Múltiple. Petició col·laboració econòmica
2. AMPA CEIP els Pinets. Sol·licitud d’ajut econòmic
Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Editorial Gavarres
Baixes de rebuts de impost sobre vehicles de tracció mecànica
Comunicacions de pas pel municipis de diferents activitats:
1. Desena edició del Rally Costa Brava Històric
2. Volta ciclista a Catalunya
Peticions d’us de locals municipals per a la celebració de reunions
provades
Autoritzacions per atraccions a la Festa Major 2013:
Manteniment de l'associació de l'Ajuntament amb les entitats
federalistes
Destinació del Fons de Subvencions de la Diputació de Girona 2013

El president 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 de la sessió del dia 6 de febrer de 2013, sense cap
esmena.
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2. Llicències d’obres
2.1. Petició de canvi de titular de la llicència d’obres. Exp. 08/06 Promocions
Alta Garrotxa SL
Vist l’escrit presentat per la Sra. Gemma Travesas Brosa en representació de Firalet
Habitatges SL que demana el canvi de titularitat de la llicència d’obres atorgada a
l’empresa Promocions Alta Garrotxa SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar a
l’Avda. de la Vall, 17 de la població, Expedient 8/06;
Atès que s’adjunta el document de cessió signat entre les dues empreses afectades;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats del cavi de titularitat a l’expedient de llicència d’obres
dalt referenciat en favor de l’empresa Firalet Habitatges SL amb CIF B17986522 i
domicili a Passeig d’en Blai, 17, 17850 OLOT.
2. Advertir l’interessada Firalet Habitatges SL que a partir de la comunicació queda
subrogada en els dret i deures derivats de la llicència atorgada a Promocions Alta
Garrotxa SL, amb CIF B17267788.
3. Notificar aquest acord als interessats per a la seva deguda constància.
2.2. Petició de pròrroga de la llicència d’obres Exp. 08/06.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Gemma Travesas Brosa en representació de Firalet
Habitatges SL que demana la pròrroga de la llicència d’obres atorgada al seu dia a
l’empresa Promocions Alta Garrotxa SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar a
l’Avda. de la Vall, 17 de la població, Expedient 8/06 i actualment cedida a l’empresa
Firalet Habitatges SL amb CIF B17986522 i domicili a Passeig d’en Blai, 17, 17850
OLOT;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal que consta a l’expedient i que es transcriu
en la seva part necessària:
“...”
Primer: En el moment de crisi econòmica i de recessió que viu el sector immobiliari del
país, i d’abandonament d’obres incompletes, es considera que és recomanable que el
promotor pugui completar la part de l’edifici en execució per tal de que es pugui
utilitzar per a la finalitat que s’ha previst i no entri en un procés d’abandonament.
Segon: S’hauria de disposar d’un certificat de la Direcció Facultativa de l’obra, sobre el
percentatge del total de l’obra que representa l’escala A, o fase 1, i sobre la totalitat
de l’escala A, quin percentatge d’obra ha estat executat.
Tercer: El promotor de l’obra no ha dut a terme cap dels treballs previstos
corresponents a les escales B, C i D. En relació aquests blocs es recomana procedir a
la caducitat de la llicència, per les següent raons:
El projecte ha estat redactat en el marc normatiu del primer semestre del 2006, i en
concret abans de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, que garanteix el
compliment dels requisits bàsics de l’edificació.
Els habitatges han estat dissenyats en compliment del Decret 259/2003, sobre
condicions mínimes d’habitabilitat, que va ser derogat per l’actualment en vigor el
Decret 55/2009, sobre condicions mínimes d’habitabilitat i cèdula.
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008.
L’edificació projectada restaria en volumetria disconforme amb el POUM en vigor
actualment.
Conclusions
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S’informa favorablement a la pròrroga extraordinària de part de la llicència 08/2006,
atorgada el dia 22 de novembre de 2006, que correspon a les obres de l’escala A,
segons el projecte, i s’haurà de requerir al sol·licitant que aporti un certificat de la
Direcció Facultativa en el que especifiqui el percentatge de l’obra que representa
l’escala A, respecte el total de l’obra projectada; i el percentatge d’obra executada en
relació al total de l’escala A.
“...”
Vist que la interessada ha aportat el certificat del tècnic director de les obres que
acredita l’execució del 95% de les obres de la Fase 1 del projecte sobre la que es
demana la pròrroga;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar una pròrroga extraordinària de SIS MESOS per a la finalització de les obres
a l’expedient de llicència d’obres dalt referenciat en favor de l’empresa Firalet
Habitatges SL amb CIF B17986522 i domicili a Passeig d’en Blai, 17, 17850 OLOT.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient de pròrroga per
import de 56,97 € equivalent al 0,5% de l’import pendent d’executar, de conformitat a
l’Ordenança vigent a l’Ajuntament.
3. Notificar aquest acord als interessats per a la seva deguda constància.
3. Aprovació de factures i justificants
3.1. Relació de factures 3/2013
Examinada la relació de factures núm. 3/2013 per import de 18.728,38 €,
S’APROVA per unanimitat i S’AUTORITZA el 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.
3.2. Relació de factures i justificants 04/2013
Examinada la relació de factures i justificants núm. 04/2013 per import de 7.441,37 €,
S’APROVA per unanimitat i s’AUTORITZA el 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.
4. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès
per a la prestació del servei d’arquitecte municipal.
Vist el Conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació
del servei d’arquitecte municipal que designa el funcionari Sr. Xavier Rico i Miró per a
la prestació de totes les tasques de tècnic municipal de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Facultar a l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per
quantes actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
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3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància i procedir a la signatura del conveni.
5. Retirada vehicle abandonat
Vist que en data 14 de gener de 2013 es va notificar a la senyora M. Dolores Galisteo
Fernandez l’acord de la Junta de Govern del dia 13 de novembre de 2012 pel qual se
la requeria perquè en el termini no superior a deu dies procedís a la retirada del
vehicle de la seva propietat, marca Peugeot, model 205, matrícula GI9335BB,
abandonat al Polígon el Mariner d’aquest municipi;
Atès que la M. Dolores Galisteo Fernandez en el dia de la data no ha procedit a la
retirada del vehicle esmentat, realitzats els tràmits pertinents i a la vista que el vehicle
presenta desperfectes que fan impossible el seu desplaçament;
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Declarar com a residu sòlid urbà el vehicle marca Peugeot, model 205, amb plaques
de matrícula GI9335BB.
2. Lliurar el residu per al seu tractament a un centre de tractament per a la
descontaminació d’aquest, instant al centre perquè procedeixi d’acord amb l’art. 5 del
Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la
seva vida útil, i l’article 3r. de l’ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, per la qual es
regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil i
emeti:
-Certificat de destrucció
-Tràmit de baixa definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles corresponent.
6. Peticions d'ajuts:
6.1. Fundació Esclerosi Múltiple. Petició col·laboració econòmica
Atès que la Sra. Rosamaria Estrany Llorens com a presidenta de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM) ha sol·licitat a l’Ajuntament col·laboració econòmica en aportació a la
campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que enguany celebra la 20ena edició.
Atès que l’Ajuntament està mancat de recursos suficients per concedir l’ajut econòmic
sol·licitat.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Desestimar la petició d’ajut econòmic presentada per la Fundació Esclerosi Múltiple
per manca de disponibilitat pressupostària.
2. Notificar aquest acord a l'entitat interessada per a la seva constància.
6.2. AMPA CEIP els Pinets. Sol·licitud d’ajut econòmic.
Atès que el president de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic els Pinets de
Sant Pau de Segúries, sol·licita col·laboració econòmica per al finançament de les
colònies escolars programades pel mes de juny;
Atès que al mateix temps demanen autorització per a l’ús de locals municipals i
col·laboració pel desenvolupament de la Festa de Primavera prevista pel dia 5 de maig
de 2013;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 400 € a l’AMPA del CP els Pinets destinat a
l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 2013.3.48002 del pressupost vigent.
2. Col·laborar amb els actes i aportar el material necessari per a la celebració de la
festa.
3. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que
va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els
justificants que garanteixen el seu pagament.
4. Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne compte a Tresoreria i
Intervenció.
7. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Editorial Gavarres.
Vist el Conveni entre l’Ajuntament i l’Editorial Gavarres de subscripció a la revista
semestral “Les Garrotxes” per l'any 2013;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Facultar a l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per
quantes actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a l’Editorial Gavarres.
8. Baixa rebuts de impost sobre vehicles de tracció mecànica
Vista la relació següent facilitada per la Direcció General de Trànsit de vehicles que es
troben en situació de baixa definitiva, el quals estaven inclosos en el padró de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica 2013
REBUT

CONCEPTE

CONTRIBUENT

IMPORT

MOTIU

1301000238

8249CVL

EXPOSITO LOPEZ IVAN

62,37 Baixa desembre 2012

1301000042

2776BCV

AYATS SOLER JOSEP

15,14 Baixes desembre 2012

La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Donar de baixa els rebuts relacionats i prendre deguda nota d’aquestes variacions
en els corresponents padrons fiscals municipals.
2. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.
9. Comunicacions de pas pel municipis de diferents activitats:
9.1. Desena edició del Rally Costa Brava Històric
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El Club Rallyclassics.org comunica la celebració de la 10ena edició del RALLY COSTA
BRAVA HISTÒRIC, que té previst el pas pel terme municipal de Sant Pau de Segúries
en les dates i itineraris següents:
Dia: 12-04-13
Hora pas aprox.: 15:35 h
Provinents: C-38 - Camprodon
Direcció: Sant Salvador de Bianya
1r. Participant: C-153a
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
9.2. Volta ciclista a Catalunya
L'organització de la Volta 2013 ens informa del pas de la prova ciclista per la nostra
població els dies 20 de març a les 16:00 i 21 a les 10:40, segons detall següent
Etapa 3: Vidreres - Vallter 2000-Setcases
180,100 km. Dimecres, 20 de març del 2013
Firma: A Plaça Lluís Companys de 11:15 a 12:00 h.
Crida: Al Carrer Costa Brava a les 12:05 h.
Sortida neutralitzada: A les 12:08 h. per Carrer Costa Brava
Sortida real: A les 12:10 a C-63 davant Puratos
Tancament de control: 8 %
Etapa 4: Llanars-Vall de Camprodon - Port Ainé-Rialp
217,700 km. Dimarts, 01 de gener del 2013
Firma: De 9:30 a 10:15 h. davant Hotel Grèvol
Crida: A les 10:20 h.
Sortida neutralitzada: A les 10:25 h. per GIV-5264 a interior de Camprodon - pas urbà
- rotonda sortida a C-38 direcció Sant Pau de Seguries
Sortida real: A les 10:35 a C-38 - Camprodon davant Gasolinera
Tancament de control: 8 %
L'alcalde explica que ja ens hem posat en contacte amb els establiments del poble.
També hem preparat uns cartells informatius per donar publicitat i fer constar la
col·laboració dels establiments.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
10. Peticions d’us de locals municipals per a la celebració de reunions
privades
10.1. Valls i Baldrich en nom de la Comunitat de propietaris del C. Pompeu Fabra, 41
sol·licita l’ús de la sala de psicomotricitat per a portar a cap una reunió el dia 16 de
març a les 10h.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l'ús de la Sala de Psicomotricitat
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 15 € segons l'ordenança vigent
3. Notificar-ho a l'interessat per a la seva deguda constància
10.2. Finques Puy Canut en nom de la Comunitat de propietaris del Passeig Costabona
sol·licita l'ús de la Sala de Psicomotricitat per a portar a cap una reunió el dia 9 de
març a les 11.30 h.
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l'ús de la Sala de Psicomotricitat
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 15 € segons l'ordenança vigent
3. Notificar-ho a l'interessat per a la seva deguda constància
10.3. Estabanell Energia sol·licita l’ús del Casal del Poble el Molí per a realitzar en part
unes jornades formatives a centres d’ensenyament sobre la Central Hidràulica el
Mariner.
La Junta de Govern local ACORDA:
1. Autoritzar l'ús de la Sala de Psicomotricitat
2. Declarar l'exempció de la taxa per raó de l'activitat sense ànim de lucre de caire
educatiu
3. Notificar-ho a l'interessat per a la seva deguda constància
11. Autoritzacions per atraccions a la Festa Major 2013:
11.1. Sol·licitud del senyor José Maria Dos Anjos per a la instal·lació
d’atraccions els dies de la Festa Major 2013.
Vist que el Sr. José Maria Dos Anjos sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa
Major 2013, unes atraccions denominades “Flechero” de 6 m.x 2.4o m.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar les instal·lacions esmentades.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
11.2. Sol·licitud del senyor José Antonio Dos Anjos Aurora per a la instal·lació
d’atraccions els dies de la Festa Major 2013.
Vist que el Sr. José Antonio Dos Anjos Aurora sol·licita permís per instal·lar, els dies de
la Festa Major 2013, unes atraccions denominades “Pesca infantil” i “Rampa
hinchable”.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar les instal·lacions esmentades.
2. 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 instal·lades.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
11.3. Sol·licitud de la senyora Glòria Sierra Morata d’autorització per a la
instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
Glòria Sierra Morata sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2013,
una atracció consistent en un camió caseta de tir que ocupa una superfície de 8x2
metres,
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S’acorda per unanimitat:
1. Autoritzar la instal·lació demanada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros.
3. Notificar aquest acord la persona interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
12. Manteniment de l'associació de
municipalistes majoritàries ACM i FMC

l'Ajuntament

amb

les

entitats

Vista la situació actual de l'Ajuntament com associat a les dues entitats municipalistes
ACM i FMC, majoritàries a Catalunya i Espanya;
Atès que l'anterior equip de govern va sol·licitar informalment la baixa de l'ACM però
no va prendre cap acord al respecte;
Valorats degudament els serveis que ens ofereixen i els beneficis que reporta per les
entitats locals l'associació amb les dues entitats, sobretot en aquests temps
d'incertesa sobre el destí dels ens locals en el marc de la profunda crisi que patim i la
previsió de modificacions sobre el règim local que prepara l'Estat central;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Mantenir l'associació de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb les dues entitats
municipalistes majoritàries ACM i FMC
2. Posar-nos al corrent del pagament de quotes que s'haguessin deixat de pagar, si
s'escau.
3. Comunicar-ho a l'ACM i FMC per a la seva deguda constància
4. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri
13. Destinació del Fons de Subvencions de la Diputació de Girona 2013
Vista la convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 22, de 31 de gener de 2013, i
les bases de subvencions de la Diputació de Girona del programa del Fons de
cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona per al trienni 2013-2015,
destinat a l’atorgament d’ajuts econòmics per finançar actuacions de competència
municipal dels tipus detallats a la base 3a.
Atès que es podran finançar amb càrrec al Fons les despeses municipals següents:
a) Despeses culturals.
b) Despeses en inversions reals i transferències de capital.
c) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris
Atès que a les despeses assenyalades en els apartats b) i c), els ajuntaments
beneficiaris hauran de destinar-hi fins un 85 % de la subvenció anual, i la quantitat
resultant la podran sol·licitar per a una sola o per a les dues línies subvencionables (
b) i/o c)).
Atès que les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre
l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data límit de la seva justificació, segons els
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terminis establerts a la base 12a, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera
total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
Atès que a les sol·licituds s'ha d'adjuntar:
1. Per a les despeses culturals: una memòria descriptiva abreujada de les activitats,
programes o accions de cultura per a les quals es sol·licita la subvenció.
2. Per a les despeses d’inversió i transferències de capital: el projecte tècnic o un
pressupost
detallat i una memòria valorada.
3. Per a les despeses corrents vinculades a la prestació de serveis que tinguin el
caràcter d’obligatori, caldrà aportar una memòria explicativa en la qual s’especifiqui el
servei o serveis obligatoris per als quals se sol·licita finançament i el detall del
pressupost de les despeses previstes.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la sol·licitud de participació a la convocatòria dalt referenciada
2. Aprovar la memòria descriptiva abreujada de les activitats de cultura per l'exercici
de 2013 i sol·licitar subvenció per la línia a) Despeses culturals.
3. Aprovar la memòria valorada de les inversions a realitzar juntament amb el seu
pressupost, i sol·licitar subvenció per la línia b) Despeses en inversions reals i
transferències de capital.
4. Autoritzar la Secretariaintervenció per a la presentació de la sol·licitud telemàtica de
les subvencions.
5. Comunicar-ho a la Diputació de Girona de conformitat a les bases de la
convocatòria.
6. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
23:00 i s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari habilitat,

L’alcalde,
Vist i plau

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel- fax 972 747 005 - ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1717600H

