1

ACTA NÚM. 4/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 26 de febrer
Inici: 20:30
Acabament: 21:45
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sra. M. Carme Simon i Orriols Sr.
Joan Navarro i Soler
Excusa: CAP

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
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.

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. Relació de factures F/2015/7. Pendents
2.2. Relació de factures F/2015/8. Domiciliades
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència d’obres Exp. 298/2014
3.2. Modificació d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim d’intervenció integral de
l’administració ambiental. Can Ritu. Expedient 65/2015
3.3. Canvi titular activitat taller mecànic Basagaña
3.4. Canvi titular activitat fusteria la Ral
4. Acords en matèria tributària:
4.1.1. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles històrics. JNS.
4.1.2. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles històrics. JPF.
4.2.1 Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles per discapacitat. DPC.
4.2.2. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles per discapacitat. JCD.
4.3. Donar compte baixes vehicles de trànsit
4.4.1. Sol·licitud entrada de vehicles amb placa de gual: JVB Pompeu Fabra, 9
4.4.2. Sol·licitud entrada de vehicles amb placa de gual: JVB Pompeu Fabra, 7
5. Contracte menor GFS obertura vial al CUP 63, bac de les tres fonts i arranjament substancial
de vial al CUP 62.
6. Alta subministrament d’aigua Estabanell i Pahisa, c. Rec, 26
7. Revocació de l’acord sobre baixa del Consorci Alba Ter i pagament de les quotes
8. Arxiu expedient 39/2013. Promocions Alta Garrotxa
9. Incoació expedient de disciplina urbanístic per danys al domini públic
10. Autorització d’ús de la Sala Molí
11. 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 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2015/7: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/7 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
imports de 29.084,35 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT 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.
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2.2. Relació de factures i justificants F/2015/8: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/8 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 180,42 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència d’obres Exp. 298/2014
Atesa la sol·licitud de 29-12-2014, dels interessats Sra. Maria Vilalta, Josep Vilalta i Francisco Vilalta
CB en el propi nom i representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la COL·LOCACIÓ D’UNA TANCA DE FILAT en el marge
d’una finca.
Aquests terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable, i qualificats com de Zona agrícola
d’interès, clau 12a. Aquests terres on es preveu col·locar al tanca tenen l’afectació de la carretera
C-38, i disposa de la corresponent autorització per part dels Serveis Territorials de Carreteres, de
Girona.
Es sol·licita tancar la finca de El Carburo, i posar portal. Segons l’art. 147, tanques del POUM,
s’admet l’ús de tanques per a tancar terrenys amb construccions per al lleure., sempre i quan no
es modifiqui el perfil natural del terreny.
La tanca prevista és del tipus filat, segons apartat 5 de l’art. 147 del POUM, i s’especifica la
necessitat de permetre el pas dels micromamífers, i s’hauran de complir les condicions d’aquest
article.
Les obres tenen autorització del Serveis Territorials de Carreteres a Girona, expedient CG20140634,
amb data 19 de novembre de 2014.
El pressupost de les obres és de 600,00euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la COL·LOCACIÓ DE TANCA TIPUS FILAT a la finca que limita amb la carretera C38,
Pk.4,67-,735 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, i es tindran en compte les següent condició:
-

-

-

La tanca haurà de ser amb el suport de fusta tractada en pals verticals d'un màxim de 5cm de
diàmetre. Només s’admeten tanques de filat ecològic amb una altura màxima d’1,5 metres. El
filat ecològic és el que disposa d’una malla anodada de forma rectangular, amb distàncies entre
filferros horitzontals variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el
pas de micromamífers (30 cm entre un i altre), i una menor distància en les parts superiors per
permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm entre un i altre). La seva base es podrà fixar directament
a terra, sempre que no impedeixin el pas de la fauna.
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.
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.
Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.

Aquesta informe s’emet sens perjudici de les condicions fixades per l’autorització dels Serveis
Territorials de Carreteres.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar als interessats 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 dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa mínima regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 24,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
24,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
--TOTAL:
44,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Modificació d’una activitat de ramaderia no sotmesa al règim d’intervenció integral
de l’administració ambiental. Can Ritu. Expedient 65/2015
Vista la sol·licitud del Sr. Xavier Guitart Cano, amb DNI 43630265R, i NRE 118 de 18 de febrer de
2015, de comunicació d’ampliació d’una activitat ramadera al Mas Can Ritu de Sant Pau de
Segúries, amb una capacitat ramadera de:
75 caps de bestiar oví, femelles
5 caps de bestiar oví, mascles
8 caps de bestiar oví de reposició
40 caps de bestiar oví de cria
9 caps de bestiar cabrum, femelles
1 caps de bestiar cabrum, mascle
1 caps de bestiar cabrum de reposició
5 caps de bestiar cabrum de cria
Vist que es tracta d’una explotació ramadera extensiva i innòcua no afectada per la regulació de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats;
Atès que aquest Ajuntament tampoc té en vigor cap ordenança o reglament que reguli aquesta
matèria;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
Atesa la Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, al seu epígraf 21;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. De conformitat a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, no és exigible l'atorgament de cap llicència, ni està sotmesa aquella activitat de
ramaderia extensiva al règim de comunicació prèvia, en tractar-se d’una activitat de ramaderia no
inclosa al seu àmbit d’aplicació.
Així doncs, resta considerada com a activitat innòcua i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es
dóna per assabentat de la modificació de l’activitat.
2. L’assabentat anterior és vàlid sempre i quan l'explotació que es portarà a terme no quedi inclosa
en algun dels annexos de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
3. Tot l'anterior es dicta sense perjudici de les llicències o autoritzacions específiques exigibles que
siguin de la competència d'altres administracions.
4. S’aprova una liquidació per import de 100 euros, de conformitat a l’ordenança fiscal número 18,
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, al seu epígraf 21.
RESUM LIQUIDACIONS
LIQUIDACIÓ OBRES EXPEDIENT 65/2015
Taxa permisos d’activitats (Ordenança 18)
TOTAL A PAGAR

100,00€
100,00€

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'Administració, el pagament en període
voluntari s'ha de fer en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil
següent.

5. Anoti's aquesta resolució al Registre Municipal d'Activitats.
6. Comunicar aquesta resolució a Intervenció a l’efecte oportú i donar-ne compte en el proper Ple
que se celebri.
7. Comunicar la resolució a l'interessat, fent palès que contra fent-li saber que contra la liquidació
de la taxa d’activitats podrà presentar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Respecte la llicència podrà presentar
recurs de reposició davant l'alcaldia, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de
la seva recepció, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de dos mesos, comptats també des de l'endemà de la data de la seva
recepció.
3.3. Canvi titular activitat taller mecànic Basagaña. Exp. 293/2014.
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Josep Ayats Soler de 8-1-2015, NRE 13, de canvi de titularitat
de l’activitat de Taller mecànic situat a la ctra. Camprodon, Qm. 5,8 de la Ral, del municipi de Sant
Pau de Segúries;
Vist que a la sol·licitud adjunta la comunicació conjunta signada per l’anterior titular de l’activitat;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als seus
article 51 i següents;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Donar-nos per assabentats del canvi de titular de l’activitat de Taller Mecànic dalt referenciada
i que l’interessat Sr. Josep Ayats Soler ha comunicat l’obertura, salvaguardant el dret de propietat
i sense perjudici de tercers, a reserva del control que han de realitzar periòdicament els serveis
tècnics municipals.
2. Requerir el nou titular l’aportació de la declaració responsable i el certificat d’un tècnic qualificat
sobre l’acompliment dels requisits necessaris en matèria de Medi Ambient, prevenció d’incendis i
protecció de la salut, en compliment de la legislació vigent.
3. 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.
4. 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 Exp. 293/2014:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

5. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles històrics. Exp. 61/2015.
4.1.1. Vista la sol·licitud de data 23-02-2015, NRE 130, del Sr. Josep Nogué Serrat amb DNI 90
002 081 E, d’exempció de vehicle històric del SEAT 127 amb matrícula GI-1302-F;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.1.2. Vista la sol·licitud de data 17-02-2015, NRE 119, del Sr. Jordi Prat Frigolé amb DNI 40 260
671 E d’exempció de vehicle històric del LAND ROVER SANTANA 88 DIESEL amb matrícula GI-9158M;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
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4.2. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles per discapacitat. Exp. 24/2015.
4.2.1. Vista la sol·licitud de data 18-02-2015, NRE 123, del Sr. Domènech Palomera Colomera amb
DNI 43 636 445 V d’exempció de l’IVTM per discapacitat del vehicle HONDA CRV amb matrícula
3030JBK;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.2.2. Vista la sol·licitud de data 23-02-2015, NRE 134, del Sr. Jordi Casals Duñach amb DNI 90
002 087 M d’exempció de l’IVTM per discapacitat del vehicle OPEL ASTRA amb matrícula GI-3413BN;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.3. Donar compte baixes vehicles de trànsit. Exp. 24/2015.
Es dona compte de la relació de vehicles donats de baixa del padró per la baixa de Trànsit
La Junta de Govern Local en queda assabentada
4.4. Sol·licitud entrada de vehicles amb placa de gual:
4.4.1. Vista la sol·licitud de data 26-02-2015, NRE 142, del Sr. Josep Vergés Birosta amb DNI 78
021 504 F d’un gual al seu domicili al C. Pompeu Fabra, 9;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per l’interessat, amb número de placa 90, previ
pagament de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
4.4.2. Vista la sol·licitud de data 26-02-2015, NRE 142, del Sr. Josep Vergés Birosta amb DNI 78
021 504 F d’un gual al C. Pompeu Fabra, 7;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per l’interessat, amb número de placa 89, previ
pagament de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
5. Contractació:
5.1. Contracte menor GFS obertura vial al CUP 63, bac de les tres fonts i arranjament
substancial de vial al CUP 62. Exp. 255/2014 actuacions de gestió forestal sostenible
(DDGI 2015). Exp. 255/2014.
Atès que s’han d’executar les obres per la gestió forestal sostenible 2015 consistents en l’obertura
d’un vial al CUP 63 i l’arranjament del vial existent al CUP 62, segons memòria valorada realitzada
pels tècnics del CEINR, a les forests de Ribes Altes i Puig Parrús;
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Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Vilalta-Trans SL per import de:
Construcció de vial CUP 63 Bac de les tres Fonts: 4.200 més IVA
Arranjament substancial de vials Forest CUP 62: 1.800 més IVA
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21004;
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 els pressupost dalt esmentat per import de 6.000,00 € més l’IVA per import 1.260,00 €
per l’execució de les feines de camins forestals (total 7.260,00 €) dins la Gestió Forestal Sostenible
2014.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5.1. Contracte menor reparació de clavegueres. Exp. 40/2015.
Vist l’informe del tècnic municipal sobre que s’han d’executar les obres de reparació dos trams de
clavegueres trencats pels habitatges d’on surten per empalmar amb el col·lector;
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construccions Geli SL per import de 532 € IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
21200;
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 els pressupost dalt esmentat per import de 532,00 € l’IVA inclòs per l’execució de les
feines de reparació de canonades de clavegueres.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
6. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües.
Estabanell i Pahisa, c. Rec, 26. Exp. 50/2015
Atès que Estabanell i Pahisa amb domicili al carrer del Rec, 26 08401 Granollers, sol·licita el dret
de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu habitatge de PG. Costabona, 2B, baixos;
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:
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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.
7. Revocació de l’acord sobre baixa del Consorci Alba Ter i pagament de les quotes.
Exp.102/2014
Atès que la Junta de Govern local va aprovar en data 26-02-2014 la baixa del Consorci Alba Ter,
actualment Consorci del Ter;
Vist que durant l’any 2014 el Consorci Alba Ter ha realitzat un seguit d’actuacions al nostre municipi,
que continuen durant el 2015;
Vist que els serveis que presta el Consorci al municipi són d’interès per Sant Pau de Segúries;
Vist que l’acord de la Junta de s’havia de ratificar pel Ple i comunicar al Consorci Alba Ter per a la
seva validesa;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de 26-2-2015, dalt referenciat.
2. Aprovar el pagament de les quotes de 2014 i 2015 amb efecte immediat.
3. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i donar-ne compte a Tresoreria i intervenció.
8. Arxiu expedient 39/2013. Promocions Alta Garrotxa.
Vist l’informe del tècnic municipal sobre compliment de l’ordre d’execució de retirada de grua i
tancament del solar sense cap afectació a la legalitat urbanística;
S’acorda per UNANIMITAT el tancament de l’expedient per restauració de la legalitat sense
incidències.
9. Incoació expedient de disciplina urbanístic per danys al domini públic
Vist l’informe del tècnic municipal sobre danys a la xarxa de clavegueres ocasionats pels propietaris
de dos habitatges;
Vist que un dels habitatges és del Sr. Josep Puigvert Solà amb domicili a Pl. Sant Pau, 5 i l’altra del
Sr. Benjamín Lozano Fernàndez amb domicili a Pl. de Sant Pau, 1;
Atès que s’ha hagut d’encarregar les obres amb urgència per l’afectació al riu Ter dels residus
provinents dels dos habitatges;
Atès que l’import de les obres de reparació és de 532 €, Iva inclòs;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Requerir al Sr. Josep Puigvert Solà el pagament de l’import de 532/2= 266 € en concepte de
reparació de la claveguera del seu domicili provocada per l’abocament de runa i altres residus des
del domicili.
2. Requerir al Sr. Benjamín Lozano Fernàndez el pagament de l’import de 532/2= 266 € en
concepte de reparació de la claveguera del seu domicili provocada per l’abocament de runa i altres
residus des del domicili.
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3. Advertir els dos veïns que en cas de reiterar-se els danys al domini públic per abocament de
runes i altres residus des del seus domicili, a part de la reparació dels danys, s’aplicaran les sancions
previstes a la legislació vigent.
4. Requerir l’ingrés de les quantitats degudes en els terminis legals del reglament de recaptació
següents:
El pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil
següent.

10. Autorització d’ús de la Sala Molí
Vista la petició del Sr. Josep Clota Fosas d’ús de les Sala Municipal del Molí pel dia 1-03-2015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb activitats
prèviament concertades.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
11. Varis
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament per tal que
tots estiguin assabentats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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