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ACTA NÚM. 4/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre
Regidors:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler

Quan són les 21:00 hores del dia 26 de febrer de
2014 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local al marge consignats per celebrar la
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: Cap

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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures F/2014/4. Domiciliades pagades
2.2. Aprovació relació de factures F/2014/5. Pendents de pagar
2.3. Quota del Consorci Alba Ter per 2014
2.4. Aprovació del pagament de taxes al Consell Comarcal del Ripollès
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 55/14. Cosso alto SL
3.2. Exp. LLO 48/14. Instal·lacions Costa SL
3.3. Exp. LLO 28/14. Can Peric SC
3.4. Exp. LLA 109/14. Granja la Sala
3.5. Exp. LLA 46/2013. Declaració d’arxiu de l’expedient d’activitats 46/2013.
Carnisseria amb obrador
4. Subvencions:
4.1. Donar compte de l’atorgament de subvenció Pt04: avaluació control aigua de
l’aixeta
4.2. Convocatòria Fons de cooperació Econòmica i Cultural 2013-2015
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües:
5.1. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 10a.
5.2. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 5a.
5.3. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 7a.
5.4. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 12a.
5.5. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 8a.
6. Contracte menor d’adquisició de mobiliari per les dependències municipals
7. Resolució del recurs de reposició contra la liquidació de la taxa de llicències
urbanístiques
8. Petició d’ajuts:
8.1. AMPA Llar d’Infants el Pinet Xic
8.2. AMPA Ramon Suriñach
9. Ús d’instal·lacions municipals.
Autorització de l’ús de la Sala Molí a la Comunitat de Propietaris del C. Costabona,
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10. Escrit de Ripollès Desenvolupament sobre pagament de quotes
11. Sol·licitud a la Diputació de Girona de la cartografia del municipi
12. Autorització de pas pel municipi al Club Ciclista Banyoles
13. Aprovació de l’informe sobre el projecte de la Via Ciclista del Ter
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14. Modificació del contracte d’obres menors del paviment de la Plaça del Pavelló
municipal
15. Contracte menor d’aparells de sonorització d’actes públics
16. Aprovació ajuts per residència geriàtrica de Camprodon
17. Varis
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 núm. 3 de la sessió del dia 12 de febrer de 2014
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/4. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. F/2014/4 de factures i justificants per import de 1.547,18 €
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
2.2. Relació de factures i justificants F/2014/5. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. F/2014/5 de factures i justificants per import de 7.693,87
€, 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
2.3. Quota del Consorci Alba Ter pel 2014
Vist l’escrit del Consorci Alba Ter sobre pagament de la quota d’associat de 2014 per
import de 521,70 €;
Vistes les competències delegades pel Ple a l’Alcaldia i a la Junta de Govern;
Vista la proposta d’Alcaldia de donar-nos de baixa del Consorci Alba Ter;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Sol·licitar la baixa del Consorci Alba Ter amb efecte immediat
2. Ratificar-ho pel proper Ple que se celebri
3. Trametre certificació d’aquest acord al l’ens consorcial
2.4. Aprovació del pagament de taxes al Consell Comarcal del Ripollès
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre deutes pendents en concepte de
taxes comarcals per serveis efectivament prestats a l’Ajuntament següents:
Camió cisterna 9/2012
Camió cisterna 14/2012
Camió cisterna21/2013
Contenidor de residus
TOTAL

75,60 €
189,00 €
187,36 €
285,00 €
736,96 €

S’APROVA per unanimitat el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents
del pressupost municipal vigent i d’acord amb les disponibilitats econòmiques i les
previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari corresponent.
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Exp. LLO 55/14 .Cosso Alto
Atesa la sol·licitud de l’interessat Cosso alto SL de 18-02-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
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“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a REPARACIÓ DE COBERTA, que inclou els
treballs de substitució de paviment exterior i col·locació de làmina impermeable, i
retirada i col·locació de barana, en l’edifici situat en el carrer de les Fonoses, num. 1
d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació unifamiliar aïllada,
clau 4. Les obres 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 3.005,00 euros, i s’aporta pressupost de Xavier Font
Soms contractista d’obres.
Les obres afecten a l’exterior de l’edifici i s’hauran de tenir en compte les
consideracions dels articles 54, coberta, 55, cossos sortints del POUM.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a TREBALLS DE REPARACIO DE COBERTA PLANA per a
l’edifici situat al carrer de les Fonoses, núm. 1 de SANT PAU DE SEGÚRIES.
1. Les obres no poden suposar una alteració del volum de l’edificació, i la coberta
haurà de disposar de recollida d’aigües pluvials en totes les façanes que
confrontin amb els espais públics.
2. La coberta haurà de satisfer l’exigència de protecció enfront la humitat, i/o
observar les prescripcions del DB HS-1, Salubritat, del Codi Tècnic de l’Edificació,
per assolir el seu compliment.
3. La serralleria haurà d’estar pintada amb un dels colors de la carta de colors del
POUM.
4. 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.
5. 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.
6. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
7. 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 120,20 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:

120,20 €
20,00 €
0,00 €
140,20 €
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a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) 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 48/14. Instal·lacions Costa SL
Atesa la sol·licitud de l’interessat Instal·lacions Costa SL de 212-2014, en l’expedient
de llicència d’obres menors 48/2014;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament Certificat de gestió de terres i runes i altres
residus de la construcció, en instal·lació autoritzada, emès per Miquel Gardell SA, en
data 20 de febrer de 2014, per un volum de 30m³. de runa, enderrocs i/o residus de
la construcció.
El certificat de residus s’aporta en relació a l’obra d’enderroc d’envans interiors de
local de planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Guàrdia, núm. 2 d’aquest
municipi, expedient LLO 48/14, amb llicència atorgada per Junta de Govern Local del
dia 12 de febrer de 2014.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement al retorn de la fiança de
150,00 euros dipositada en concepte de la gestió de residus, de la llicència d’obres,
expedient LLO 48/14.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR la devolució del fiança de residus a l’interessat de conformitat a l'informe
dels serveis tècnics.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp. LLA 28/14. Can Peric SC
Atesa la sol·licitud de la interessada, representant de Can Peric SC, Sra. Núria de la
Cruz Mestre, de rectificació del titular de la llicència d’activitats del Racó de can Sisco,
expedient LLA 28/2014, que es va aprovar en sessió de Junta de Govern del passat
29-01-2014;
Vist que aquesta rectificació no suposa canvi de titular, sinó una simple correcció del
titular persona jurídica en lloc de la persona física;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR la rectificació de l’acord de la Junta de Govern local del dia 29-01-2014
exclusivament pel que fa el titular de l’activitat que ha de ser CAN PERIC SC en lloc de
la persona física que es va fer constar.
2. Notificar aquest acord a l’interessat CAN PERIC SC, Avda. Mariner, 6, 17864 Sant
Pau de Segúries, amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
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3.4. Exp. LLA 109/14. Granja la Sala
Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Maria Barceló Bonada de 26-04-2013, NRE
347, de canvi de titularitat de l’activitat de Granja la Sala d’engreix i bovina de carn
situat al Mas la Sala, del municipi de Sant Pau de Segúries, en favor de GERMANS
BARCELÓ-JUANOLA CB;
Vist que a la sol·licitud es fonamenta en la defunció de l’anterior titular Sra. Núria
Bonada Parés;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les
Activitats als seus article 51 i següents;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats del canvi de titular de l’activitat, de granja de bestiar
porcí i boví al Mas la Sala, dalt referenciada i que la interessada GERMANS BARCELÓJUANOLA CB ha comunicat l’activitat, salvaguardant el dret de propietat i sense
perjudici de tercers, a reserva del control que han de realitzar periòdicament els
serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i
en especial a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota
l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les
certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen
els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa
sectorial no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o
al mar, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al
procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat,
facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 18, epígraf 21: Procediment de modificació
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
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
3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.5. Exp. LLA 46/2013. Declaració d’arxiu de l’expedient d’activitats 46/2013.
Carnisseria amb obrador
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Vist que aquest expedient es troba aturat des del mes de novembre de 2013 i consta
que l’activitat està inactiva,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR la caducitat i arxiu de l’expedient.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat atorgant un termini de 10 dies per tal
de que puguin al·legar en defensa del seu Dret.
Cas que no es presentin al·legacions l’expedient s’arxivarà sense cap més tràmit.
4. Subvencions:
4.1. Donar compte de l’atorgament de subvenció Pt04: avaluació control
aigua de l’aixeta
La Diputació ens ha aprovat 6 controls de qualitat de l’aigua d’aixeta al municipi a
diferents dependències municipals. Llar d’infants, Escoles, el Molí...
4.2. Convocatòria Fons de cooperació Econòmica i Cultural 2013-2015
L’Ajuntament ha de decidir abans del 31 de març el destí del Fons de 2014.
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües
5.1. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 10a.
Atès que el Sr. Mostafa Ayad el Khalate amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n.
10a de Sant Pau de Segúries, sol·licita el sol·licita el dret de connexió d’aigua del
Servei d’Aigua, per a ús domèstic;
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
b) 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. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 5a.
Atès que la Sra. Anna Colomer Vila amb domicili a Pl. de la Fia, 3, 17867 Camprodon,
sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu habitatge de l’Avda. de
la Vall, 24-30, 2n. 5a;
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:
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“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. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r., 7a.
Atès que la Sra. Esther Sau Teixidor amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 1r.,
7a., de 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.
5.4. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 12a.
Atès que el Sr. Aziz Ayad el Khalate Ben Ayad amb domicili a l’Avda. de la Vall, 2430, 2n. 12a., de 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.
5.5. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 8a.
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Atès que la Sra. Montserrat Maria Aleixandri Ayma amb domicili a 24-30, 2n. 8a., de
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.
6. Contracte menor d’adquisició de mobiliari per les dependències municipals
Ateses les necessitats de dotació de mobiliari al despatx de l’arquitecte, el secretari i
l’Alcaldia;
Vist el pressupost presentat Oficina i Arxiu per import de 2.117,37 € IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
les partides 21500 i 22000 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 dalt detallat i encarregar el subministrament del
mobiliari a l’empresa Oficina i Arxiu, amb CIF 40600933B.
2. Aprovar la factura presentada per import de 2.117,37 € Iva inclòs i incorporar-la a
l’expedient .
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
7. Resolució del recurs de reposició contra la liquidació de la taxa de
llicències urbanístiques
Per acord de Junta de Govern de 29-01-2014 es va atorgar llicència d’innecessarietat
de parcel·lació de conformitat a l’article 243 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya següent:
Article 243
Actes que se sotmeten a declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
243.1 L'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències urbanístiques ha d'adoptar
l'acord de declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació en relació amb els actes a què
fa referència l'article 241.1 d'aquest Reglament quan no es produeix parcel·lació urbanística per
concórrer les circumstàncies següents:
a) Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa
sectorial agrària o forestal.
b) Quan es pretén una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, en
aquells casos en les que la descripció de la finca resultant preveu expressament aquesta
possibilitat.
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c) Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o
reparcel·lació pendents d'executar.
d) Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca confinant, sempre
que la segregació i l'agrupació tinguin lloc en la mateixa operació i així ho exigeixi la declaració
d'innecessarietat de la llicència.
243.2 En el cas de divisió o segregació de terrenys en aplicació de la normativa sectorial agrària
o forestal, l'adopció de l'acord d'innecessarietat de llicència de parcel·lació no eximeix de
l'obligació d'obtenir les autoritzacions que exigeix aquesta normativa.

A tal efecte es va tramitar l’expedient i el tècnic municipal va emetre l’informe
corresponent que va ser favorable a la llicència de declaració d’innecessarietat que va
ser acordat per la Junta de Govern.
El mateix acord de Junta va aplicar l’Ordenança Fiscal 17, articles 5.1.c) i 6.c); BOP de
Girona 241, de 17-11-2009 i aprovà la liquidació de la taxa corresponent per import
de 300 €;
Es formula recurs de reposició basat en que l’ordenança no ho preveu expressament i
no es tracta d’un “acte”.
CONSIDERANT PRIMER, que l’Ordenança núm. 17 sobre la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el
que disposa l’article 179 Del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text
Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió
de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
preveu:
Article 5. Base imposable. 1.Constitueix la base imposable de la taxa:
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, la constitució d’un règim de propietat
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un
increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte
constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en
una declaració d’obra nova precedent.
Article 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
c) El 0,25 per cent, en el supòsit 1.c) de l’article anterior. Quota mínima 300 euros

En conseqüència la taxa està ben girada i liquidada.
CONSIDERANT SEGON:
l’interessat no discuteix el valor de la parcel·lació pel fet que l’Ajuntament ha aplicat el
mínim previst a l’ordenança.
En cas d’acreditar-se el valor real de la parcel·lació la taxa seria del 0,25 % del seu
valor que és 91.051,95 € segons Cadastre, que suposaria una liquidació de 227 € que
no s’allunya del mínim girat per l’Ajuntament de 300 €.
La qual cosa justifica l’adequació de la taxa girada per l’Ajuntament
CONSIDERANT TERCER
L’Ajuntament està obligat a tramitar l’expedient per a l’atorgament de llicència o la
seva declaració d’innecessarietat conforme l’article 243 RLUC i dictar resolució
expressa en l’expedient. Diferent fora el supòsit de l’article 244 RLUC que no s’ha de
tramitar l’expedient ni resoldre expressament per part de l’Ajuntament.
L’Ordenança fiscal núm. 17 estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques i
per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
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Ens trobem en un supòsit de resolució expressa d’un expedient tramitat amb resultat
de declaració d’innecessarietat de parcel·lació. Aquest acte administratiu exprés té
efectes registrals i s’ha dictat a petició de l’interessat.
En conseqüència cap de les al·legacions del recurs de reposició pot ser estimada per la
qual cosa,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar el recurs de reposició en tots els seus termes i confirmar la liquidació
tributària efectuada per acord de Junta de Govern de 29-01-2014.
2. Notificar-ho a la interessada per la seva deguda constància.
3. Fer saber que contra la notificació d’aquest acord que posa fi a la via administrativa
es pot interposar recurs contenciós en el termini de dos mesos, davant el Jutjat Degà
Contenciós de Girona. Sense perjudici d’altres recursos que siguin procedents en Dret.
8. Petició d’Ajuts
8.1. Petició col·laboració econòmica de l’AMPA Els Pinets
L’alcalde explica que enguany la Llar d’infants ha gaudit d’importants inversions per
part de l’Ajuntament.
Els farà arribar un escrit personal explicatiu de que han rebut.
8.2. Petició col·laboració econòmica de l’AMPA Ramon Suriñac
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Ramon Suriñac ha sol·licitat a
l’Ajuntament col·laboració econòmica amb motiu de la organització del Casal d’Estiu
2014 de l’Escola d’Educació Especial;
Atès que enguany no hi ha cap veí del municipi ingressat al centre;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Denegar l’ajut sol·licitat per manca de consignació pressupostària suficient per
atendre-la.
2. Notificar aquest acord a les persones interessades
9. Ús d’instal·lacions municipals. Autorització de l’ús de la Sala Molí a la
Comunitat de Propietaris del C. Costabona, 2
Vista la sol·licitud del representant de la Comunitat de Propietaris del C. Costabona, 2
per l’ús de la Sala el Molí del dia 15 de març de 2014;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l´ús de la Sala el Molí a l’interessada pel dia 15 de març de 2014, a partir
de les 18:00.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 50,00 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal núm. 20 (BOP de Girona 242 de 19-12-2012)
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.
10. Escrit de Ripollès Desenvolupament sobre pagament de quotes
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Vist l’escrit presentat per Ripollès Desenvolupament sobre domiciliació de quotes i
altres quantitats;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar la domiciliació de quotes del Consorci
2. Notificar-ho a l’entitat interessada per la seva deguda constància
3. Fer saber a la Mancomunitat que hi ha pendent de formalitzar l’acord de Ple que es
va adoptar al seu dia per deixar de formar part del Consorci.
11. Sol·licitud a la Diputació de Girona de la cartografia del municipi
Vista la proposta de conveni amb la Diputació de Girona per a la cessió de la base
cartogràfica 1:1000;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni amb la Diputació de Girona per a la cessió de la base
cartogràfica del municipi de Sant pau de Segúries.
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per a la
resolució dels incidents que es puguin produir durant la tramitació de l’expedient.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona per via EACAT.
12. Autorització de pas pel municipi al Club Ciclista Banyoles
Atès que el Club Ciclista Banyoles sol·licita autorització de pas de la cursa ciclista VII
MARXA CICLOTURISTA LES GOGES en el tram que afecta al terme municipal de Sant
Pau de Segúries previst pel dia 6-04-2014;
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. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la
cursa dins el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al Club Ciclista Banyoles amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
13. Aprovació de l’informe sobre el projecte de la Via Ciclista del Ter
En data 7-8-2013 es va rebre informació sobre el projecte que s’està redactant titulat
“Via ciclista del Ter. Camí del pont de Reixac a Llanars. Tram Sant Joan de les
Abadesses-Llanars. Clau XC-10020.2.
Vist l’informe redactat pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
S’ha rebut la documentació gràfica d’un primer traçat de la Via Ciclista del Ter, en el
tram de Sant Pau de Segúries. En la sol·licitud es demana la detecció d’alguna
afectació amb instal·lacions municipals i el traçat, i designar un interlocutor per el
desenvolupament del projecte constructiu.
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S’informa que, un cop analitzat el traçat proposat, no existeix cap instal·lació
municipal que es vegi afectada pel traçat, i per tant, no s’adjunta documentació
gràfica que la indiqui.
Es proposa nomenar com a interlocutor l’arquitecte municipal, Xavier Rico Miró, per tal
d’avançar conjuntament amb el projecte constructiu.
“,,,”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR l’anterior informe en tots els seus termes.
2. Designar el Sr. Xavier Rico i Miró, arquitecte superior, com a interlocutor
3. Trametre certificació d’aquest acord amb ofici d’Alcaldia a l’interessat per a la seva
deguda constància.
14. Modificació del contracte d’obres menors del paviment de la Plaça del
Pavelló municipal
Atès que per acord de la Junta de Govern de 20-11-2013 es va contractar l‘obra de
reforma de la Plaça del Pavelló municipal a l’empresa Aplicacions i Manteniments
DABAU SL;
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a la modificació de l’execució
d’obres de reforma de la Plaça del Pavelló municipal;
Vistes les noves ofertes que consten presentades a l’Ajuntament per part de Germans
Vilanova SA;
Vist el pressupost que ha presentat l’empresa Aplicacions i Manteniments DABAU, (P125/13) per realitzar les obres per un import de 13.227,17 €, de preu base més
2.777,71 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 16.004,88 €,
IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21200 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. Modificar el contracte menor d’obra acordat en data 20-11-2013 i en conseqüència
aprovar el pressupost presentat per l’empresa Aplicacions i Manteniments DABAU, per
realitzar les obres, per un import de 13.227,17 €, de preu base més 2.777,71 €
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 16.004,88 €, IVA inclòs.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Aplicacions i Manteniments
DABAU, amb CIF núm. B17558446, i domicili a C. Holanda, parcel·la G-23; Polígon
industrial firal 17600 Figueres, Girona.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
15. Contracte menor d’aparells de sonorització d’actes públics
Ateses les necessitats de dotació d’un equip de sonorització per actes públics
consistent en dos altaveus;
Vist el pressupost presentat per Musicom Olot, S.L. per import de 1.778,00 € IVA
inclòs;
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Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partides 22000 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 dalt detallat i encarregar el subministrament del
mobiliari a l’empresa Musicom Olot, S.L., amb CIF B55006712.
Còpia de la factura s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
16. Aprovació ajuts per residència geriàtrica de Camprodon
Els assistents acorden prorrogar per tres mesos l’ajut social al veí Joan Colomer
ingressat a la Residència Geriàtrica Hospital de Camprodon per pagar part de la quota.
17. Varis
Es tracten diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
-

Grup Escolta i Guia el Roc d’Oró
Petició veïna sobre contaminació atmosfèrica
Mala olor del dispensari
Comptador d’aigua al mas la Sala
La Volta ciclista 2014 passarà els dies 27 i 28 de març
Els representants del CONGIAC ens van fer una visita amb una proposta sobre la
gestió del servei de l’aigua.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
23:30 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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