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ACTA NÚM. 03/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 20 de març de
2013
Assistència:

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

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:30 hores del dia 20 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.

Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Excusa:
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

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llicències d’obres - Exp. 05/12 Càmping Caravàning els Roures
Aprovació de factures i justificants
3.1. Dipsalut. Aportació al programa PT02, control legionel·losi
3.2. Dipsalut. Aportacions segons el conveni Parc urbà de salut
3.3. Consorci Alba Ter. Aprovació del pagament de la quota anual
Aprovació de padrons fiscals i liquidacions de dret:
4.1. Aprovació padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans any 2013
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Endesa
Energia SAU i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local
4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Endesa
Energia XXI, S.L.U i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local
4.4. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Endesa
Distribución Eléctrica S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local
4.5. Liquidació taxa Ocupació Via Pública
Peticions d'ajuts:
5.1. Sol·licitud d’ajut econòmic de TRADICAT
5.2. Sol·licitud d’ajut econòmic de AMPA Llar d’Infants el Pinet Xic
Petició autorització de pas de la Marxa Cicloturista Les Goges
Petició de connexió subministrament al Servei d’Aigües
Sol·licitud d’autorització d’ instal·lació d’una xurreria durant la Festa Major 2013
Contractació de la inspecció periòdica de baixa tensió a la Ctra. C-38
Acord de no renovació del manteniment del Registre d’Entrades amb Absis

El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'acta de la sessió del dia 20 de març de 2013, sense
cap esmena.
2. Llicències d’obres - Exp. 05/12 Càmping Caravàning els Roures
Ref. Exp.:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:

05/2012
13 de febrer de 2012
CAMPING CARAVANING ELS ROURES, SA
Instal·lació soterrada de xarxa elèctrica i d’aigua
potable des del carrer Canigó fins el càmping Els
Roures, i instal·lació d’armari TMF10
Carrer Canigó a Càmping Els Roures

ANTECEDENTS
A. DEL PROJECTE:
La sol·licitud té adjunt el projecte tècnic redactat per David Rodilla Ruiz,
enginyer tècnic industrial, col·legiat 16110. El projecte està visat pel col·legi
professional corresponent.
L’objecte d’aquest projecte és la construcció d’una rasa per al soterrament de
les xarxes de subministrament elèctric en baixa tensió des de l’estació
transformadora i d’aigua potable des de la xarxa municipal, fins al càmping Els
Roures, situat a l’Avinguda del Mariner.
La rasa principalment discorre propera al límit del sòl urbà i no urbanitzable, i
els terrenys estan classificats com a no urbanitzable.
Part de la instal·lació en el tram inicia i final es situen en sòl urbà, i en concret
en el carrer Canigó i l’Avinguda del Mariner. La longitud aproximada de
l’actuació són uns 115 m., per uns 50 cm. d’amplada.
La instal·lació és soterrada en tot el seu recorregut.
B. DE L’EXPEDIENT TRAMITAT
1. En data 27 de febrer de 2012 es va requerir al peticionari la documentació
prevista en l’article 48 del TRLUC, per a la tramitació per tal de prosseguir amb
la tramitació. Es va evacuar en data 3 d’abril de 2012, justificant els aspectes
sol·licitants i declarant la innecessarietat sobre l’estudi arqueològic i informe del
Departament competent, informe d’agricultura, estudi d’impacte paisatgístic,
informe de l’administració hidràulica, informe de l’Institut Geològic de Catalunya
i altres informes sectorials que es considerin.
2. En data 5 d’abril de 2012, la tècnica municipal informà favorablement
aquesta documentació i conclogué que continués el tràmit.
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3. El dia 25 d’abril de 2012, el secretari de l’Ajuntament certifica que el projecte
ha estat sotmès a exposició pública pel període d’un mes, i no hi ha hagut
al·legacions.
4. L’Ajuntament va sol·licitar els informes sectorials corresponents als
Departaments de la Generalitat de Catalunya què es detallen i resumeixen a
continuació:
a) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural:
- L’informe indica que el municipi de Sant Pau de Segúries no està comprès en
cap pla sectorial agrari, i que per tant no interfereix amb els plans d’aquest
Departament.
- S’informa favorablement amb la següent condició: Una vegada finalitzada
l’actuació, la superfície afectada quedarà restituïda al seu estat anterior.
b) Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial
d’Avaluació Ambiental:
- Els terrenys afectats no es troben dins de cap espai protegit en aplicació de la
Llei 12/1985, de 13 de juny.
- L’àmbit afectat està en zona de protecció d’interès territorial agrari i/o
paisatgístic previst en el PTP Comarques Gironines i fora d’una àrea de valor
connector.
- Per les característiques del projecte no està sotmès a avaluació ambiental.
S’emet informe amb les següents conclusions:
1. No és d’aplicació el RDL 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
2. Es recomana valorar alternatives de traçat que evitin l’afectació de la
vegetació forestal present entre el camp de conreu i el carrer Canigó
3. S’hauran de preveure mesures preventives i correctores per tal de minimitzar
els impactes ambientals, sobretot pel que fa a la restitució de la vegetació
forestal que pugui resultar afectada.
c) Departament de Cultura: informa que cap jaciment arqueològic conegut i
documentat a la Carta Arqueològica del Ripollès, resta afectat per l’esmentat
projecte segons les planimetries que ens han facilitat.
d) Institut Geològic de Catalunya: s’emet informe indicant que no s’afecta
cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
e) Agència Catalana de l’Aigua: S’informa amb les prescripcions següents:
- Es prohibeix, amb caràcter general i sens prejudici del disposat en l’article 100
del Text Refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota
activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic
hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol
que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin
constituir un perill de contaminació de les aigües o de la degradació del seu
entorn, segons disposa a l’article 97.a) del mateix text legal.
- La modificació del relleu o la construcció d’obres destinades a les que són
objecte d’aquest informe en la franja de terreny de 100m confrontant amb les
lleres públiques, que correspon a la zona de policia del domini públic hidràulic, si
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procedeixen es resoldran amb expedients independents, d’acord amb els
procediments administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic.
f). Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme: En relació a
l’informe de l’estudi d’impacte paisatgística informa favorablement.
5. Segons l’informe-proposta de Secretaria, de data 25 de juliol de 2012, que
consta en l’expedient, s’aprova amb caràcter previ el projecte d’actuacions
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, i s’envia l’expedient complet
a la Comissió Territorial d’Urbanisme a fi de resoldre l’aprovació definitiva, i
simultàniament es tramita la llicència urbanística, condicionada a la resolució de
la Comissió Territorial d’Urbanisme.
6. En sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, celebrada el 14
de febrer de 2013, va adoptar l’acord de retornar l’expedient a l’Ajuntament, per
tal de que es redacti un Pla Especial Urbanístic, tal i com disposa l’article 154 del
POUM.
7. El tècnic municipal i el secretari de l’Ajuntament a la vista de la tramitació
realitzada informen sobre la procedència de l’atorgament de llicència d’obres
sense necessitat d’elaborar un Pla Especial pel fet que els informes sectorials
són favorables i és viable un traçat alternatiu que afecta l’àmbit de sòl
urbanitzat, per la qual cosa i pel fet que es tracta d’obres soterrades, no
afectaria el sòl no urbanitzable:
a) D’acord a les normes previstes en el POUM, el terrenys afectats per la
infraestructura estan classificats de sòl no urbanitzable i en els primers trams de
sistema viari (carrer Canigó i Avinguda del Mariner).
La infraestructura prevista és soterrada, i no travessa espais de connexió
ecològica, ni afecta a terrenys amb valors a protegir com preveu l’article 143 del
POUM. Aquesta obra no altera la topografia originària al ser un element soterrat.
b) Les obres previstes es consideren d’interès públic per què són un ramal privat
que dóna servei al Càmping, i estan destinades a activitats o equipaments
d’interès públic. Per aquesta raó, i tenint en compte la proximitat al sòl urbà, la
seva no afectació a l’entorn (instal·lació soterrada), el tècnic municipal considera
que no és necessari redactar un Pla Especial Urbanístic tal i com preveu l’art.
154 del POUM.
c) Conclusions: a la vista tota la documentació de l’expedient, els informes
sectorials favorables, i el POUM de Sant Pau de Segúries, informa favorablement
l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i l’autorització per executar les
obres en el subsòl dels sistemes viaris (carrer Canigó i Avinguda del Mariner)
amb les condicions que consten a l’informe i que han de constar com a
condicions de llicència.
FONAMENTS DE DRET
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme
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- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març
de 2008,
Vist l’informe favorable de Secretaria de conformitat a l’informe del tècnic
municipal;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per Càmping Caravàning els
Roures, SA, per realitzar les obres previstes al projecte tècnic redactat per
David Rodilla Ruiz, enginyer tècnic industrial, col·legiat 16110, de construcció
d’una rasa per al soterrament de les xarxes de subministrament elèctric en
baixa tensió des de l’estació transformadora i d’aigua potable des de la xarxa
municipal, fins al càmping Els Roures situat a l’Avinguda del Mariner.
SEGON. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 35 €, corresponent al 4% del pressupost
d’execució material, 8.925,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal
número 5.
TERCER. Aprovar l’autoliquidació per import de 22,31 € en aplicació de la taxa
d’expedició de document regulada per l’ordenança fiscal municipal número
17.
QUART. 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.
CINQUÈ. Condicionar l’execució de les obres a l’acompliment de les condicions
següents:
A. Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i de
tercers.
2. S’han de respectar les prescripcions del RD 1627/1997 de 24 d’octubre,
sobre seguretat i salut a la construcció.
3. Es complirà el 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.
4. Si l’obra requereix l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
5. El termini per a l’execució de les obres és de tres mesos i el termini per
finalitzar-les és de SIS MESOS.
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B. Condicions particulars, de conformitat a l’informe del tècnic
municipal i als informes de les Administracions amb competències
sectorials, en tot cas s’han d’acomplir les següents:
1. Els trams que discorren per sistemes públics viaris tindran arquetes de
registre en els extrems, i la instal·lació estarà situada a més d’un metre de
la rasant del carrer o aquesta estarà formigonada.
2. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte
amb les Companyies de Serveis per tal de conèixer el traçat de les seves
canalitzacions i evitar que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la
rasa.
3. Abans d’iniciar les obres s’haurà de portar a l’Ajuntament l’assumeix de les
obres per part d’un director d’obra i la designació d’un coordinador de
seguretat i salut de les obres.
4. Si es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat
públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal
comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de
reparació i l’empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular
de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a
les companyies respectives.
5. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions
a la via pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats.
S’ha d’utilitzar contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a
la calçada i a les xarxes de sanejament d’aigües pluvials. Els materials
procedents d’enderrocs i excavacions han de ser transportats directament a
l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l’espera de la reposició
definitiva.
6. Una vegada finalitzada l’actuació, la superfície afectada quedarà restituïda al
seu estat actual.
7. Es recomana valorar alternatives de traçat que evitin l’afectació de la
vegetació forestal present entre el camp de conreu i el carrer Canigó.
S’hauran de preveure mesures preventives i correctores per tal de
minimitzar els impactes ambientals, sobretot pel que fa a la restitució de la
vegetació forestal que pugui resultar afectada.
8. Es prohibeix, amb caràcter general i sens prejudici del disposat en l’article
100 del Text Refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de
juliol, tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del
domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes o
substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositin,
que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües
o de la degradació del seu entorn, segons disposa a l’article 97.a) del mateix
text legal.
9. La modificació del relleu o la construcció d’obres destinades a les que són
objecte d’aquest informe en la franja de terreny de 100m confrontant amb
les lleres públiques, que correspon a la zona de policia del domini públic
hidràulic, si procedeixen es resoldran amb expedients independents, d’acord
amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini
Públic Hidràulic.
10. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret
196/1992, de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les característiques que han de
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
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subministraments públics que discorren pel subsòl, i complir amb les
disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD 842/2002,
de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
11. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
- La rasa s’ha d’omplir amb tot-u ben compactat fins el 95% del PM i que
permeti la formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de
gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la
vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a les existents. La
reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc de
maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment,
segons sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb
ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així com de les
façanes i calçada.
- En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar
la reposició del paviment tallant el paviment amb serra radial, assegurant
un tall recte, després del rebliment de la rasa de tal manera que hi hagi un
sobreample mínim de 10 cm a cada costat, amb un gruix mínim de 20cm
de formigó i de 12cm d’asfalt, quedant enrasat amb els perímetres de la
rasa.
12. Les obres en la via pública se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de
precaució per tal d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es
facilitarà el pas amb totes les condicions de seguretat, i en compliment del
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut de les obres.
13. Es dipositarà un aval en concepte de garantia de l’execució de les obres de
restitució de paviment és de 1.035,00€, comptats per un import de 90€/m²
de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és
de 11,5m².
14. Es complirà el 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. D’acord aquest l’import de la
fiança dels costos previstos de gestió de residus és de 150,00€ (Cent
cinquanta euros). La persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar
a l’Ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels
residus al finalitzar les obres.
15. L’import d’execució de les obres és de 8.925,00 €
16. Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la
finalització d’aquestes. Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari
presentat en relació a l’execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit,
un cop transcorregut el període de garantia d’1 any.
17. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim
per acabar les obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent a la data
de notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta
llicència caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les
obres o bé sense haver-les acabat.
18. Un cop finalitzades les obres s’haurà d’aportar el corresponent final d’obra
signat pel director de l’obra, i la documentació que acredita la legalització de
les instal·lacions executades.
SISÈ. Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació de que es
pot interposar recurs de reposició potestatiu pel que fa l’atorgament de la
llicència i obligatori pel que fa l’impost i la taxa, en el termini d’un mes des de
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la seva recepció davant la Junta de Govern. Contra l’atorgament de llicència
es pot interposar directament recurs contenciós en el termini de dos mesos
davant els jutjats de Girona.
3. Aprovació de factures i justificants
3.1. Dipsalut Aportació al programa PT02, control de la legionel·losi
S’aprova per unanimitat el pagament de la taxa corresponent a les
inspeccions que realitza DIPSALUT per a la prevenció i control de la
legionel·losi.
3.2. Dipsalut Aportacions per conveni Parc urbà de salut
S’aprova per unanimitat el pagament de 1.800 € establert al Conveni del Parc
Urbà de Salut signat amb DIPSALUT què preveia una aportació anual de 600
€ pels exercicis 2010, 2011 i 2012.
3.3. Aprovació del pagament de la quota del Consorci Alba Ter
Vist l’escrit del Consorci Alba-Ter pel qual ens comunica l’import de 521,70 €
corresponent a la quota anual dels membres associats;
La Junta de Govern Local aprova el pagament per unanimitat
4. Aprovació de padrons fiscals i liquidacions de drets
4.1. Aprovació del padró de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans any 2013
Vist i examinat el padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans corresponent a l’exercici 2013, s’aprova
per unanimitat.
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Endesa Energia SAU i aprovació de la liquidació de la taxa
per aprofitament especial del domini públic local
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia SAU dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2012;
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2012 presentada per
l’empresa Endesa Energia, SAU a Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar la liquidació per import de 132.54 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats de 8.836,02 €.
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4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Endesa Energia XXI, SLU i aprovació de la liquidació de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia XXI, SLU dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries durant l’any 2012;
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any
2012, presentada per l’empresa Endesa Energia XXI SLU.
2. Aprovar la liquidació per import de 143,20 euros corresponent a l’1,5 % del
ingressos declarats de 9.546,88 €.
4.4. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L. i aprovació de la
liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Vista la declaració de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L. dels
ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries,
durant l’any 2012;
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any
2012, presentada per l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SL
2. Aprovar la liquidació per import de 311,11 euros corresponent a l’1,5 % del
ingressos declarats de 20.740,80 €.
4.5. Liquidació taxa Ocupació Via Pública
Vista i examinada la liquidació OVPB 201301 referent a la taxa per ocupació
de la via pública a nom de la contribuent Sra. Remei Ferrer i Freixa de
l’establiment de Bar Restaurant de can Baral·la, per import de 464,10 €;
La Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat
5. Peticions d'ajuts:
5.1. Sol·licitud d’ajut econòmic Tradicat
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Vista la petició del Sr. Josep Costa Ramisa, president de l’entitat TRADICAT
en la que demana la col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament
dels actes d’Arribada de la Flama del Canigó a les comarques d’Osona,
Ripollès i Moianès, dins la Festa de Sant Joan 2013;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 100, € a TRADICAT, amb destí a
l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 2013.3.480.02 del pressupost
municipal.
2. 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.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i
Intervenció.
5.2. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’AMPA Llar d’Infants el Pinet Xic
Atès que la tresorera de l’Associació de Mares i Pares de la Llar d’Infants el
Pinet Xic de Sant Pau de Segúries, sol·licita col·laboració econòmica per al
finançament d’una sortida educativa a Barcelona;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 200 € a l’AMPA de la Llar
d’Infants el Pinet Xic destinat a l’activitat proposada, amb càrrec a la partida
2013.3.48002 del pressupost vigent.
2. 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.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne compte a
Tresoreria i Intervenció.
6. Petició autorització de pas de la Marxa Cicloturista Les Goges
Atès que el senyor Llorenç Llop Noguer, president del Club Ciclista Banyoles
sol·licita autorització de pas de la Marxa Cicloturista les Goges en el tram que
afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres
autoritzacions de les Administracions i organismes amb competències
sectorials que siguin obligatoris.
2. Comunicar aquest acord al Club Ciclista Banyoles amb indicació del
recursos que hi poden interposar.
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7. Petició de connexió subministrament al Servei d’Aigües
Atès que Buildingcenter SA amb NIF A-63106157 sol·licita el dret de connexió
d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30 1r.
8a de Sant Pau de Segúries;
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 situat a a l’Avda. de la
Vall, 24-30 1r. 8a.
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.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
8. Sol·licitud d’autorització d’ instal·lació d’una xurreria durant la
Festa Major 2013
Vist que el senyor Antoni Ramos Sanchez sol·licita permís per instal·lar una
xurreria els dies de la Festa Major 2013, tal i com fa habitualment;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el Sr. Antoni Ramos Sánchez la instal·lació de la xurreria durant
els dies de la Festa Major 2013 al lloc habitual de la població.
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 l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
9. Contractació Inspecció periòdica de baixa tensió – Ctra. C-38.
Atès que cal efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions de
l’enllumenat públic de la Ctra. C-38 de conformitat al Reglament de Baixa
Tensió;
Vistes les dues ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
Els assistents acorden per unanimitat demanar una tercera oferta a ECA i
adjudicar la contractació a l’oferta que presenti el millor preu.
10. Acord de no renovació del manteniment del Registre d’Entrades amb
Absis
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Vist el contracte de manteniment informàtic del Registre d’Entrades i sortides
amb l’empresa ABSIS SL, de 27 de febrer de 1993;
Vist que les noves necessitats de la Llei d’Administració Electrònica ens obliga
a la implantació d’un aplicatiu de Registre connectat amb EACAT, ETRAM,
ENOTUM i a d’altres Registres intercomunicats en l’àmbit de les relacions
interadministratives;
Vist que l’aplicatiu ERES implementat per la Diputació de Girona compleix
aquesta requisits de legalitat i eficàcia;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. No renovar el contracte de manteniment dalt esmentat amb l’empresa
ABSIS SL i procedir a la liquidació que correspongui.
2. Agrair els 20 anys de serveis que ens ha prestat l’empresa ABSIS SL.
3. Comunicar-ho a la interessada per a la seva deguda constància i a l’efecte
corresponent.
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,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

