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ACTA NÚM. 5/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

Quan són les 18:30 hores del dia 5 de juny 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
Convidat:
Joan Navarro i Soler

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
112.2 del 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.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 7/13
2.2. Aprovació relació de factures 8/13
Sol·licituds de llicències d’obres:
3.1. Exp. LLO 2/13 DGM
3.2. Exp. LLO 8/13 JMC
3.3. Exp. LLO 13/13 EBM
3.4. Exp. LLO 14/13 JPF
Llicències urbanístiques:
4.1. Llicència de primera ocupació MAA.
4.2. Canvi de titularitat d’activitat de restauració Bar Restaurant can Pruna.
JEG.
Donar compte de la situació de les subvencions sol·licitades
5.1. Dipsalut:
5.1.1. Consultori
5.1.2. Pt 05. Avaluació higiènica i sanitària piscina
5.2. Diputació de Girona:
5.2.1. Fons de cooperació Econòmica i Cultural
5.2.2. Línia 1. Gestió forestal sostenible
5.2.3. Assistència prevenció d’incendis forestals
Aprovació del conveni amb l’ADF Taga-Milany pel cofinançament d’ajuts de la
Diputació
Contracte del casal d’Estiu 2013
Denegació dret a indemnització per gestió cànon de l’aigua
Incoació expedient arrel de la denúncia de taller il·legal
Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Sr. JST
Requeriment ACA per incompliment condició cinquena Resolució de 8-03-2012 i
execució d’estació de bombeig al marge esquerre del riu Ter, sense autorització
Autorització de pas al Club Ciclista Transpyr
Precs, preguntes i mocions:
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13.1. Establiment d'un horari excepcional de les oficines municipals
13.2. Convocatòria d'un Ple extraordinari
13.3. Proposta de gestió del local de la llar d'avis municipal

El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'acta de la sessió del dia 8 de maig de 2013, sense
cap esmena.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures 7/2013
Examinada la relació núm. 7/2013 de factures per import de 8.123,43 €,
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.
3.2. Relació de factures i justificants 8/2013
Examinada la relació núm. 8/2013 de factures i justificants per import de
1.384,67 €, 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
3. Sol·licituds de Llicències d’obres:
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 2/13 JCV
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. David Gómez Marco per adequació
habitacions hostal a l’Avda. Mariner, 34;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 12-02-2013 segons el qual:
“...”
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable, clau 11, activitats i
serveis propis del sòl rústic, subzona a, càmping. El projecte no suposa una alteració
del volum ni increment de sostre, per tant, les obres no contradiuen l’ordenament
urbanístic.
El projecte amb contingut de projecte executiu, preveu el condicionament de tot
l’interior de la planta primera, sense alterar la volumetria de l’establiment, i es
consideren obres de reforma i millora d’un ús existent.
Els projectes que només comportin obres de conservació, d'adequació, de millora o de
manteniment resten únicament subjectes a llicència municipal, art. 50 TRLUC
El projecte no té senzillesa tècnica, ja que es requereix de la participació d’un tècnic
competent que garanteixi els compliment dels paràmetres de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat; i per tant és d’aplicació la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic
de l’Edificació, i la llicència tindrà condició d’obra major.
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Es proposa deixar en suspens la tramitació de la llicència d’obres i requerir al
sol·licitant la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

“...”

Certificat de solidesa de la construcció, o justificació de l’estabilitat estructural
segons preveu el DB SE per a sostres existents, del Codi Tècnic de l’Edificació.
Full d’estadística d’edificació i habitatge.
Estudi de la gestió de residus d’enderroc i de la construcció, segons el
que
estableix el RD 105/2008 i Decret 89/2010.
Pla de control de qualitat de les obres.
S’haurà de justificar el compliment del DB SI del Codi Tècnic de l’edificació, i la
normativa general i sectorial aplicable en la definició de les obres a executar,
tenint en compte el marc normatiu a complir en la modificació de l’activitat,
sotmesa a règim de comunicació, i que s’haurà de realitzar la comunicació abans
de l’obertura de l’establiment.

Vist que el tècnic municipal ha requerit de paraula a l’interessat l’aportació de
l’anterior documentació sense resultat positiu;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. REQUERIR l’interessat la presentació de la documentació, relacionada a
l’informe tècnic que consta a la part expositiva, en el termini de 15 dies amb
advertiment de tenir per desistit de la seva sol·licitud de conformitat a l’article
71 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, LRJAPiPAC.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 8/13 JMC
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Joan Marcé Castillo per obtenir llicència
d’obres per a la formació de gual en vorera d’un carrer del PI El Mariner;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
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 a l'informe dels serveis tècnics i condicionada a:
1.
-

2.

La reposició del paviment es realitzarà de la manera següent:
Formació de caixa de paviment amb compactació del terreny fins a un 95% el PM,
amb rebaix de terreny necessari per a la col·locació del ferm que es descriu a
continuació. L’àmbit d’actuació es tallarà amb mitjans adequats.
Capa de tot-u de 10cm de gruix, compactat fins al 98% del PM.
Paviment HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb acabat
equivalent al de la resta de vorera. Es connectarà la vorera existent amb el tram nou
amb connectors d’acer de 10mm de diàmetre cada 30cm.
Condicions generals de l’obra
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-

-

3.

4.

5.

6.
7.

8.

La vorada es realitzarà amb peça igual a la resta de la vorera, i s’utilitzarà peça
especial per a fer la transició entre els diferents nivells de la vorada.
No s’admetrà la realització d’esgraons en la vorera, i la transició entre diferents
nivells es realitzarà amb paviment en pendent, amb un màxim d’un 6%.
L’actuació no podrà superar en amplada la franja de paviment diferenciat més
propera a la calçada, d’aproximadament 180cm. La superfície de l’actuació és de
10,8m² (6m x 1,8m)
Es retirarà el gual d’acer existent.
Si durant l’obra s’intercepta o s’afecta algun servei soterrat s’hauran d’aturar
l’execució de les obres, i de comunicar de forma immediata a l’Ajuntament i a la
companyia corresponent, per tal de que determinin les actuacions corresponents, i
poder reprendre l’execució.
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.
Les obres 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.
Es dipositarà un aval en concepte de garantia del correcte funcionament de l’actuació
realitzada i possibles serveis públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en
concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment seria de
972,00 €, comptats per un import de 90€/m² de cost de restitució de paviment, per
una superfície afectada per al rasa és de 10,8m².
L’import d’execució de les obres és de 755,80 € de PEM
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.
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 autorització
caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé
sense haver-les acabat.

2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 30,23 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
972,00 €
- Fiança:
30,23 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
1.022,23€
TOTAL:
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
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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.
3.3. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 13/13 EBM
Atesa la sol·licitud de la Sra. Engràcia Basaganya Macias per obtenir llicència
d’obres de reparació teulada al carrer de la Ral, 4;
Vist l’informe favorable amb condicions emès pels serveis tècnics municipals:
“...”
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la reparació de coberta inclinada de teules,
en edificació entre mitgeres situada a la Ral. La casa està en sòl urbà, qualificat amb
clau 1c, casc antic. S’hauran de tenir en compte les condicions generals sobre
materials referits a la coberta que preveu el POUM, en els articles 54, i el propi de la
qualificació urbanística, regulat en l’art.114 del POUM.
La referència cadastral de la finca és 8211104DG4881S0001IG.
La superfície d’intervenció, segons amidament de la teulada sobre la cartografia del
ICC, és d’aproximadament 145 m².
El pressupost de les obres és de 3.500 euros.

“...”

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’interessada llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, condicionada a:
1.

2.
3.

4.
5.

El promotor i contractista són responsables 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. Si es preveu la instal·lació de bastida s’haurà d’aportar la
documentació corresponent a l’Ajuntament.
Si les obres ho requereixen s’haurà de sol·licitar l’ocupació de la via pública.
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. Es dipositarà una
fiança de 150 euros, que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de
residus d’enderroc i de la construcció per un gestor autoritzat.
Es complirà la determinació sobre material de coberta del POUM, arts. 54 i 114.
La coberta haurà de ser de teula àrab llisa de colors vermell o groc (sense taques
fosques o esquitxades rústiques).
La coberta haurà de tenir recollida d’aigües amb canals en totes les façanes que
s’alinien amb espais públics. Si es substitueix la canal o baixant, aquest haurà de
ser ceràmic, zenc-titani, coure o zenc. Es permet la fosa al baixant de planta
baixa.
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6. Si es reparen les xemeneies, seran arrebossades amb morter clar o pintades. Si el
barret és inclinat s’haurà d’enrasar al volum de la xemeneia, si és el pla es
permetrà la volada per sobre de les parets de la xemeneia. Es permet la
xemeneia metàl·lica.
7. El pressupost de les obres és de 3.500 euros de PEM.
8. El termini d’inici de les obres és de sis mesos i per a la finalització de dotze
mesos.

2. Aprovar la liquidació, per import de 140,00 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions
instal·lacions i obres, per import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
150 €
- Fiança:
140 €
- ICIO:
20 €
- Taxa llicència:
310 €
TOTAL:
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

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’interessada amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.4. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 14/13 JPF
Atesa la sol·licitud del Sr. Jordi Prat Frigolé per obtenir llicència d’obres per
canvi de banyera per plat de dutxa a l’Avinguda del Mariner, 15;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR al Sr. Jordi Prat Frigolé llicència per a l’execució de les obres
sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers,
condicionada a:
1.

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.
2. 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
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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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.

2. Aprovar la liquidació, per import de 20 €, 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 52 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
0€
- Fiança:
52 €
- ICIO:
20 €
- Taxa llicència:
72 €
TOTAL:
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

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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Llicència de primera ocupació MAA.
Atesa la sol·licitud de llicència de primera ocupació de l’expedient de llicència
d’obres 1/2012 al carrer de la Fonoses, 14, presentada per la Sra. Montserrat
Arias i Arias;
Vist que han aportat la documentació que es requereix segons l’ordenança
municipal reguladora de l’atorgament de llicències de 1a. utilització o
ocupació dels edificis, aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 5
de novembre de 2004;
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal següent;
“...”
Conclusions
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Vista la documentació presentada, es considera suficient i s’informa favorablement a
l’atorgament de la primera ocupació, amb la condició de que es liquidi la taxa per
ampliació de llicència d’obres majors, segons es detallava en informe anterior, i que es
transcriu a continuació:
Liquidar la taxa per ampliació de llicència per increment de superfície construïda, per
un PEM de 24.343,79 euros, calculat amb els paràmetres del COAC, i un mòdul de
construcció d’aquesta tipologia d’edifici de 1117,2euros/m² x 21,79m² =
24.343,79euros.
“...”

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a la Sra. Montserrat Arias i Arias la llicència de primera ocupació
sol·licitada condicionada a la liquidació de l’ICIO per import 973, 75 € segons
detall següent:
Per ampliació de llicència per increment de superfície construïda, amb un PEM
de 24.343,79 euros, calculat amb els paràmetres del COAC, i un mòdul de
construcció d’aquesta tipologia d’edifici de 1.117,2 euros/m² x 21,79m² =
24.343,79 euros. (24.343,79 * 0,04 = 973,75 EUR)
2. Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de llicència de primera
ocupació per import de 60,86 euros en aplicació de l’ordenança fiscal
número 17 reguladora de la taxa per llicències o comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
RESUM de deures econòmics:
0€
- Fiança:
973,75 €
- ICIO:
60,86 €
- Taxa llicència:
1.034,61€
TOTAL:
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 la interessada amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
4.2. Canvi de titularitat d’activitat de restauració Bar Restaurant can
Pruna. JEG.
Vist que amb data 31/05/15 la Sra. Judith Espelt Grabulosa, amb NIF 43 631
417 A ha comunicat el canvi de titularitat de l’activitat de restauració e can
Pinós destinada a la Bar situat a l’Avda. Mariner, 6, de Sant Pau de Segúries;
Atès que segons manifesta la interessada en el propi nom i representació,
l’activitat legalitzada de Bar Restaurant, només exercirà com a Bar;
Vista la comunicació signada per l’anterior titular Sr. Rafael Pinòs Nolla i per
la nova titular Sra. Judith Espelt Grabulosa, així com l’informe emès pel tècnic
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arquitecte Lluís Jordà i Sala segons el qual es mantenen les condicions que
van donar lloc a l’atorgament de l’actual llicència vigent;
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals i la idoneïtat de la documentació
presentada;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Prendre coneixement del canvi de titular de l’activitat dalt esmentada de
Bar nomenat can Pruna, a favor de la Sra. Judith Espelt Grabulosa.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques per
import de 100 € de conformitat a l’ordenança fiscal 18, Epígraf 21.
Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim de comunicació
ambiental.
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 230002756

3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
5. Donar compte de la situació de les subvencions sol·licitades:
5.1. Subvencións sol·licitades a Dipsalut:
5.1.1. Consultori municipal: Ens atorguen 1.600 €
5.1.2. Pt 05. Avaluació higiènica i sanitària piscina: ens aproven la realització
de l'anàlisi de la piscina privada del Càmping els Roures
5.2. Diputació de Girona:
5.2.1. Fons de cooperació Econòmica i Cultural: ens atorguen els 25.000 €
previstos per adquisició de mobiliari per dependències municipals; per
l’enllumenat i pel servei d’aigua potable del municipi; i per activitats culturals
2013.
5.2.2. Línia 1. Gestió forestal sostenible: les deneguen totes.
5.2.3. Assistència prevenció d’incendis forestals: ens informen que a partir del
14 de juliol la Diputació de Girona farà la sega anuals dels marges dels
camins. A partir de l’any que ve no caldrà ni demanar-ho: ho faran
directament segons les peticions que els fem el primer trimestre.
6. Aprovació del conveni amb l’ADF Taga-Milany pel cofinançament
d’ajuts de la Diputació
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Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries és membre fundador de l’ADF
Taga Milany i va sol·licitar que es realitzés una actuació de tractament de la
vegetació a l’indret de la Rovira i l’assistència tècnica corresponent;
Vist que els treballs de tractament de la vegetació consisteixen en l’estassada
manual de sotabosc amb trituració de restes en 3 ha;
Vist que l’ADF Taga Milany, entenent que aquest tractament de vegetació és
una actuació que s’ajustava als conceptes subvencionables de la línia de
suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques
gironines de la Diputació de Girona i que es va sol·licitar l’any 2013.
Donat que la Diputació de Girona va concedir a l’ADF Taga Milany una
subvenció per import de 4.647,72 €, en concepte de l’estassada manual de
sotabosc amb trituració de restes en 3 ha i assistència tècnica, amb número
d’expedient MA 7221.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries i l’ADF Taga Milany per tal de cofinançar l’actuació de tractament
de la vegetació a l’indret de la Rovira i l’assistència tècnica.
2. El cost total de l’actuació esmentada ha ascendit a 4.647,72 €, dels quals
4.182,95 € es finançaran amb l’ajut de la línia de suport a les agrupacions de
defensa forestal (ADF) de les comarques gironines de la Diputació de Girona
concedit a l’ADF Taga Milany l’any 2013.
3. L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries abonarà a l’ADF Taga Milany
l’import de 464,77 € per tal de fer front a la totalitat de la despesa de
l’actuació de tractament de la vegetació a l’indret de la Rovira i l’assistència
tècnica.
4. Facultar l'alcalde president, Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre per a la signatura
del conveni i la tramitació que sigui necessària per a l'efectivitat d'aquest
acord.
5. Trametre aquest acord
constància.

a l'ADF Taga Milany per a la seva deguda

7. Contractació del casal d’Estiu 2013
Atès que un any més es preveu portar a cap, a la nostra població, l’activitat
de Casal d’estiu per a nens i nenes menors de 16 anys;
Vista i analitzada l’oferta presentada pel Sr. Marc Navarro Moya de
Bastiments Aventura Camprodon, amb un preu de 925,00 euros més IVA per
setmana d’activitat i un suplement per monitor addicional de 295 euros més
IVA a la setmana, a resultes del nombre de participants.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. PORTAR A TERME el servei Casal d’Estiu 2012 mitjançant el procediment
del contracte menor de serveis amb el contractista Sr. Marc Navarro Moya de
Bastiments Aventura amb CIF 43 628 427 A, pel preu de 925,00 euros més
IVA, per setmana, amb un suplement de 295,00 € més IVA per setmana en
funció de les inscripcions que s’esdevinguin.
2. APROVAR la despesa per a la contractació de la gestió de l’activitat Casal
d’Estiu 2013 amb càrrec a la partida 2013.3.22709 del pressupost vigent.
3. INCORPORAR la factura a l’expedient una vegada realitzada la prestació i
tramitar el pagament si escau.
4. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
5. Facultar l’alcalde per a dur a terme totes les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
8. Denegació dret a indemnització per gestió cànon de l’aigua
S’informa a la Junta de Govern que l’Agència Catalana de l’Aigua ens denega
la indemnització per la gestió del cànon de l’agua per incompliment dels
requisits legalment establerts.
La Junta s govern acorda presentar-hi al·legacions.
9. Incoació expedient arrel de la denúncia de taller il·legal
S’ha rebut una denúncia de la Dirección General de la Guardia Civil sobre una
inspecció al taller Chapisteria la Ral del Sr. Àngel Comamala Vilanova. No els
consta llicència d’activitats.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient i requerir l’interessat l'acreditació de la legalització de
l’activitat davant l'Ajuntament
2. Comunicar-ho a l'Administració denunciant per a la seva deguda constància
10. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Sr. JST
Atès que el Sr. Josep Sanchiz i Tort sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a
ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n. 2a. de Sant
Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:

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

12

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.
11. Requeriment ACA per incompliment condició cinquena Resolució de 8-032012 i execució d’estació de bombeig al marge esquerre del riu Ter, sense
autorització
En relació a aquest requeriment el tècnic municipal ha informat:
“...”
En relació a aquestes obres s’han detectat aquestes deficiències:
1. Manca folrar la canonada de descàrrega de l’estació de bombeig, per evitar gelades.
Segons requeriment del Consell Comarcal del Ripollès, de data 1 de març de 2013.
2. Manca la plantació d’arbres previstos en les condicions addicionals de la declaració
d’impacte ambiental de data 21 de febrer de 2011; segons requeriment de l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Girona, amb data
18 de març de 2013.
3. Vist el requeriment de l’Agència Catalana de l ‘Aigua , amb data 23 de maig de
2013, que sol·liciten:
a) Donar compliment a la condició particular cinquena de la resolució dictada per
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 18 de març de 2012 en l’expedient
UDPH2009000518, procedint al sanejament de l’àrea de treball, la retirada de les
restes fora de la zona inundable en cas de riades i la restitució de les característiques
morfològiques de l’espai fluvial afectat, notificant’t-ho en deguda forma a l’Agència
Catalana de l’Aigua, un cop s’hagi donat compliment a aquest requeriment.
b) Aportar memòria descriptiva i justificativa de la modificació del projecte en relació a
la ubicació d’una nova estació de bombeig al marge esquerre del riu Ter, i sol·licitar la
corresponent autorització per regularitzar la situació administrativa.
c) Retirada de runa al voltant de l’estació de bombeig, i restitució de l’estat original.
L’Ajuntament no disposa del document d’obra executada.
Conclusions:
Vistes les deficiències requerides en el marc d’aquesta obra de reparació de la xarxa
de clavegueram de les façanes del riu Ter, es considera oportú deixar en suspens el
retorn de l’aval fins que no s’hagin subsanat les deficiències que s’assenyalen a
continuació:
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1) Manca folrar la canonada de descàrrega de l’estació de bombeig, per evitar
gelades.
2) Manca la plantació d’arbres previstos en les condicions addicionals de la declaració
d’impacte ambiental de data 21 de febrer de 2011
3) Donar compliment a la condició particular cinquena de la resolució dictades per
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 18 de març de 2012 en l’expedient
UDPH2009000518, procedint al sanejament de l’àrea de treball, la retirada de les
restes fora de la zona inundable en cas de riades i la restitució de les
característiques morfològiques de l’espai fluvial afectat, notificant’t-ho en deguda
forma a l’Agència Catalana de l’Aigua, un cop s’hagi donat compliment a aquest
requeriment.
4) Aportar memòria descriptiva i justificativa de la modificació del projecte en relació
a la ubicació d’una nova estació de bombeig al marge esquerre del riu Ter, i
sol·licitar la corresponent autorització per regularitzar la situació administrativa.
5) Retirar de runa al voltant de l’estació de bombeig, i restitució de l’estat original.
6) Aportar la documentació d’obra executada.

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l'informe del tècnic municipal en tots els seus extrems
2. Requerir el contractista i tècnic director el compliment dels requeriments
Dalt esmentats.
3. Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la seva deguda
constància.
12. Autorització de pas al Club Ciclista Transpyr
Atès que el Club Ciclista Transpyr sol·licita autorització de pas de la
Transpyr Adventure 2013 en el tram que afecta al terme municipal de Sant
Pau de Segúries previst pel dia 6-7-2013;
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 Transpyr amb indicació del
recursos que hi poden interposar.
13. Precs, preguntes i mocions
13.1. Proposta d'establiment d'horari d'atenció al públic puntual i
excepcional
A petició del secretari interventor la Junta de Govern aprova l'establiment
d'un horari d'atenció al públic a partir del dia 10 de juny de 2013 de 9 a 12.
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Aquesta mesura urgent es fonamenta en la necessitat d'actualitzar la
comptabilitat municipal endarrerida al dia d'avui i es mantindrà fins que
s'aconsegueixi l'objectiu. La previsió és que en mantingui entre una a dues
setmanes.
El personal administratiu de l'Ajuntament actualitzarà la comptabilitat de les 8
a les 9 i de les 12 a les 14 hores sota la supervisió del secretari interventor.
13.2. Proposta de celebració d'un Ple extraordinari.
L'alcalde proposa el proper dimecres 12 de juny a les 18:00 hores per a la
celebració d'un Ple extraordinari per donar compte de la liquidació del
pressupost i validar el catàleg de masies del municipi.
13.3. Proposta de gestió del local dels avis
Als assistents debaten sobre el funcionament del local dels avis situat la
baixos de l'Ajuntament.
Faran una reunió amb els avis per tal que decideixin sobre el funcionament
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan
són les 22:00 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

