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ACTA NÚM. 5/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 14 de març
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
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. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/9. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/10. Domiciliades
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/11. Pagades per Caixa
2.4 Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Estabanell Energia
2.5 Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Endesa Energia
XXI SLU.
2.6. Aprovació del pagament de la quota 2016 del Consorci del Ter
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 28/16. Reparació deficiències línia elèctrica. Estabanell i Pahisa
4. Sol·licitud ajut de l’AMPA del CEIP els Pinets
5. Donar compte de l’escrit del veïns de la Ral sobre escampament de purins
6. Alta serveis Via Oberta; registre de penals
7. Donar compte de la resposta del Cadastre a la queixa dels propietaris de finques rústegues de
Camprodon
8. Aprovació i tramesa del Pla Pressupostari a Mig Termini al MINHAP
9. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta 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. 4 de la sessió del dia 29 de febrer de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/9. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/9 de factures i justificants per import de 6.516,33 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/10. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/10 de factures i justificants per import de 26.396,34 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/11. Pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2016/11 de factures i justificants per import de 17,36 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
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2.4 Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl
Estabanell Energia
Vistes la declaració de l’empresa Estabanell Pahisa Mercator amb CIF A62422720 y Estabanell y
Pahisa Energia S.A. amb CIF A61121752, sobre la taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les
empreses explotadores de serveis de subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL
aprovada per RDLeg 2/2004 següent:

Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. per import de 135.136,66 € que suposa una taxa de
2.027,05 € segons declaració de la interessada
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa
Estabanell y Pahisa Energia, S.A. per import de 331.001,33 € que suposa una taxa de
4.965,02 € segons declaració de la interessada.
3. Notificar-ho per correu electrònic a info@estabanell.cat
2.5 Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Endesa
Energia XXI SLU i Endesa Energia SAU
Vistes la declaració de l’empresa Endesa Energia XXI SLU amb CIF A61121752 i Endesa Energia
SAU amb CIF A81948077, sobre la taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses
explotadores de serveis de subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per
RDLeg 2/2004 següent:

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa
Endesa Energia XXI SLU, per import de 7.137,19 € que suposa una taxa de 107,06 €
segons declaració de la interessada.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa
Endesa Energia SAU, import de 6.291,25 € que suposa una taxa de 94,37 € segons
declaració de la interessada.
3. Notificar-ho als interessats per a la seva deguda constància.
2.6. Aprovació del pagament de la quota 2016 del Consorci del Ter
Vist l’escrit del Consorci del Ter sobre pagament de la quota de 2016 per import de 521,70 €;
Vist l’acord del Ple de 30-10-1999 d’adhesió al Consorci Alba-Ter i l’acord del Ple de 9-07-2014
de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter (abans Alba-Ter) on consta
incorporat l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar el pagament de les quotes d’associat a la Consorci del Ter per import de 521,70 € amb
càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2. Notificar-ho a la MVC per a la seva deguda constància.

3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 28/16. Reparació deficiències línia elèctrica. Estabanell i Pahisa
Atesa la sol·licitud de 16-02-2016, de l’interessat Estabanell i Pahisa i en la seva representació el
Sr. Ismael Guerrero Martín, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la realització
dels treballs de REPARACIÓ DE DEFECTES D’ALÇADA DE LAMT CH MATABOSC - ER SANT PAU,
DEL T12 – T20, en el terme municipal de Sant Pau de Segúries. Amb la sol·licitud s’adjunta la
següent documentació:
-

Plànols de les actuacions
Justificació normativa de l’actuació.

El projecte preveu els treballs d’adequació de la línia LAMT MATABOSC – ER SANT PAU DE
SEGÚRIES, als requisits de línia de 20kV, i conforme els procediments de verificació del Decret
328/2001.
Els treballs previstos són de substitució de diferents pals existents, per tal de resoldre punts
baixos de la línia, i subsanar les deficiències de mal estat dels suports actuals.
El pressupost d’execució material de les obres és de 43.361,46 euros.
Informe
PLANEJAMENT
Pla d’ordenació urbanística municipal
La infraestructura elèctrica on s’intervé està situada en terrenys classificats de sòl no urbanitzable,
i està definida en els plànols de SNU la zona de protecció de la infraestructura.
Les obres previstes són d’adequació a normativa d’una infraestructura elèctrica existent en sòl no
urbanitzable, i prevista en els plànols del POUM. Aquesta obra es podria incloure en els previstos
en l’article 48.3 del Decret 64/2014, i que no és necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació
específica en sòl no urbanitzable; i conforme l’article 59.3, del mateix decret, tampoc és necessari
l’informe de la comissió territorial d’urbanisme, per a l’atorgament de la llicència.
Conclusions:
1. Vista la documentació aportada, i segons l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT
a
l’atorgament de la llicència d’obres per al LAMT MATABOSC – ER SANT PAU DE SEGÚRIES,
d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
-

Els pals hauran de tenir un color poc contrastat amb l’entorn, i d’acabat mat.

1. Les obres es situen en zona d’afectació de carreteres i zona de policia de lleres, i s’informa
sens perjudici d’aquelles condicions derivades de competències sectorials.
2. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 43.361,46 euros.
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4. S’haurà de dipositar una fiança en concepte de gestió de residus de 150,00 euros, que es
retornarà al finalitzar les obres i s’aporti el certificat de gestió de residus.
“...”
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;
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 dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 108,40 €, 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 (4%), per
import de 1.734,46 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de la fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en un centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
1.734,46 €
- Taxa llicència:
108,40 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
1.992,86 €
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
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

5. 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.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Sol·licitud ajut de l’AMPA del CEIP els Pinets
Vist l’escrit del Sr. Vicenç Lapedra Grabulosa, com a president de l’AMPA de l’escola CEIP els
Pinets, què sol·licita un ajut de 400 € pels alumnes en concepte de material escolar;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut als alumnes del CEIP de Sant Pau de Segúries de 400 € en concepte de material
escolar.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la despesa
realitzada dins l’exercici de 2016.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
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3. Notificar aquest acord a l’AMPA del CEIP els Pinets.
5. Donar compte de l’escrit del veïns de la Ral sobre escampament de purins
Es dona compte de l’escrit presentat pels veïns que també s’ha presentat al DARP, SEPRONA, ACA
i ARC, per tal que prenguin les mesura d’investigació en l’àmbit de les seves competències.
6. Alta serveis Via Oberta
Per mandat de la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada por la Llei 26/2015, de
28 de juliol, s’ha establert la obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de
Delinqüents Sexuals a tots el professionals que treballin en contacte habitual amb menors
Ens hem donat d’alta al Servei per acreditar al personal de la Llar d’Infants Municipal
7. Donar compte de la resposta del Cadastre a la queixa dels propietaris de finques
rústegues de Camprodon
Hem rebut l’escrit de la Gerència del Cadastre de Girona següent
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Ho farem arribar a l’Associació de Propietaris de finques rústegues de Camprodon per al seu
coneixement.
8. Aprovació i tramesa del Pla Pressupostari a Mig Termini al MINHAP
Es fa saber que avui s’ha tramés al MINHAP Pla Pressupostari a Mig Termini al MINHAP, dels
exercicis 2017-2018-2019.
També donarem compte al proper Ple
9. Informes i propostes de la Àrees
Alcaldia:
-

Proposa la baixa del Consorci Alba Ter i de l’Associació Ges Bisaura que no aporten res
pel poble. Es passarà pel proper Ple.
Proposa demanar subvenció a Patrimoni de la Diputació de Girona: Església Vella i Pont
de la Rovira. La convocatòria acaba el dia 22 de març.
A la subvenció del PAES 2016 s’ha d’incloure la regulació de la calefacció de l’Escola
juntament amb la regulació de l’Ajuntament i Dispensari.

Sr. Gòmez:
-

Proposa demanar subvenció per mobiliari urbà
Proposa demanar subvenció per fires

Sr. Barba:
-

Recorda que s’ha de posar la goma al terra dels gronxadors de l’Escola

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

