ACTA NÚM. 03/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer 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 23 de febrer 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 03/2011.
2.2.- Relació de factures i justificants 04/2011.
3.- PROPOSTA DE CONTRACTE A ESTABLIR AMB TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS.
4.- SUBVENCIONS.
4.1.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
D’APLICACIÓ DEL FONS DE
SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2011.
4.2.- SOL.LICITUD A DIPSALUD PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “GIRONA
TERRITORI CARDIOPROTEGIT”, Pm05.
5.- Acord de compareixença en judici i nomenament de lletrat.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Comunicació esdeveniment de regularitat per a vehicles històrics.
6.2.- Aprovació definitiva del modificat del projecte d’obra ordinària municipal “Reparació de la
xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter”, amb la incorporació de l’estudi d’impacte
ambiental.
6.3.- Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra “Reparació de la xarxa de clavegueram de
les façanes del riu Ter”.

---------------------------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 9 de febrer de 2011.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
2.1.- Relació de factures 03/2011.
Examinada la relació núm. 03/2011 de factures per import de 8.467,57 € 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 04/2011.
Examinada la relació núm. 04/2011 de factures i justificants per import de 1.968,71 €
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.
3.- PROPOSTA DE CONTRACTE A ESTABLIR AMB TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS.
Vist que la Televisió del Ripollès ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de participar en
diferents programes divulgatius relacionats amb la població de Sant Pau de Segúries,
durant l’any 2011, com són:
- Entrevistes dins el programa “de Vall a Vall” (mínim dues a l’any)
- Especials dins el programa anem de festa QUE INCLOURAN EL Carnaval, la Festa
Major i la Caminada per la Via Romana.
- Disposar d’una campanya de 30 espots d’una durada de 30 segons per la promoció
turística de la població en el mes d’agost.
Vist que a aquest efecte, i amb la finalitat de col·laborar en la viabilitat del projecte de
Televisió Comarcal, TVR proposa que l’ajuntament aporti la quantitat de 1.000,00
euros més IVA.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR l’aportació de mil euros més IVA (1.000,00 € + 180,00 € IVA) per a
l’efectivitat de les actuacions esmentades que consten en la proposta de contracte de
la Televisió del Ripollès per a l’any 2011.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per les actuacions que siguin necessàries en
relació amb aquest acord.
4.- SUBVENCIONS.
4.1.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2011.

L’APLICACIÓ DEL FONS DE

Vistes les Bases específiques reguladores de les subvencions dins l’àmbit de
cooperació municipal “Fons de subvencions 2008-2011”, convocades per la Diputació
de Girona a l’objecte de finançar despeses d’inversions en obres i serveis municipals.
Vista la memòria valorada de l’actuació “Acondicionament enllumenat públic sector
Solana del Tell 2a. Fase, amb un pressupost de vint mil set-cents onze euros amb
trenta-sis cèntims (20.711,36 €)
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la memòria de les actuacions esmentades que sumen la quantitat
de vint mil set-cents onze euros amb trenta-sis cèntims (20.711,36 €)

Segon.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona l’aplicació del Fons de subvencions de
per l’exercici 2010 per import de 19.812,00 € per finançar l’actuació Acondicionament
de l’enllumenat públic al sector de la Solana del Tell 2a. Fase.
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la formalització de la petició aprovada i
quantes actuacions consideri pertinents al respecte.
4.2.- SOL.LICITUD A DIPSALUD PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “GIRONA
TERRITORI CARDIOPROTEGIT”, Pm05.

Atès que aquest Ajuntament, per acord de Ple dia 15 de juliol de 2009, està adherit al
Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona,
DIPSALUT.
Vista la convocatòria de Dipsalut oberta a participar en el Programa Pm05 “Girona,
territori cardioprotegit”
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Concórrer a aquesta convocatòria i sol.licitar a DIPSALUT la cessió d’un
desfibril·lador fix, per la seva ubicació a la vorera del C. Mestre Francesc Sanz núm. 6.
Segon.- Facultar el senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per a les actuacions que
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
5.- ACORD DE COMPAREIXENÇA EN JUDICI I NOMENAMENT DE LLETRAT.
Atès que s’ha rebut citació del Jutjat de primer instància de Ripoll per comparèixer en
el judici verbal de suspensió d’obra nova 144/2011 per contestar la demanda
interposada per Enrique Pérez Palet.
Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus
drets mitjançant l’exercici de les accions pertinents.
Atès el que disposen els article 440 i següent de la llei 1/2000, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil.
La Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-SE a la demanda de judici verbal interposada per
Enrique Pérez Palet davant del Jutjat de primer instància de Ripoll.
2n.- RATIFICAR l’apoderament de la procuradora Eva Morer Cabré per la
representació processal d’aquest Ajuntament en el judici indicat i encarregar la
defensa al lletrat Josep Maria Pou i Soler.
3r.- Del present acord es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Comunicació esdeveniment de regularitat per a vehicles històrics.
Motor Antic Garrotxa comunica que el dia 28 de maig tindrà lloc l’esdeveniment de
regularitat per a vehicles històrics que té previst el pas del primer vehicle pel terme
municipal de Sant Pau de Segúries, a les 11:29 hores aproximadament..
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

6.2.- Aprovació definitiva del modificat del projecte d’obra ordinària municipal
“Reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter”, amb la
incorporació de l’estudi d’impacte ambiental.
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia del dia 22 de setembre de 2010
va prendre l’acord d’aprovar inicialment el projecte modificat de l’obra ordinària
municipal “Reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter”, que
incorpora l’estudi d’impacte ambiental.
Atès que el projecte i l’estudi d’impacte ambiental aprovats es varen sotmetre a
informació pública en el termini de 30 dies mitjançat anunci publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Girona número 192 del dia 5 d’octubre de 2010 i al DOGC número
5729 de data 06/10/10, sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments.
Vista la declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable acordada per la
Ponència Ambiental el dia 21 de febrer de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1r.- Aprovar definitivament el projecte modificat de l’obra “Reparació de la xarxa de
clavegueram de les façanes del riu Ter, que incorpora l’estudi d’impacte ambiental i la
declaració amb caràcter favorable acordada per la Ponència Ambiental el dia 21 de
febrer de 2011.
2n.- Publicar anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel qual es fa
pública l’aprovació definitiva del projecte i la declaració d’impacte ambiental, d’acord
amb el que estableix l’article 5 del Decret 114/1988 i posar a disposició del públic la
informació que s’estableix a l’apartat 7 de la declaració, en compliment del que disposa
l’article 15 del RDL 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
6.3.- Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra “Reparació de la xarxa de
clavegueram de les façanes del riu Ter”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de l’obra del modificat del projecte de
reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter” que ha presentat
l’empresa Construccions Icart S.A.
Vist l’informe favorable emès per la l’arquitecte tècnica, directora de l’execució i
coordinadora de seguretat i salut de l’obra, Anna Sánchez Mayà.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1er.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta actuació.
2on.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
dinou hores cinquanta-cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

