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ACTA NÚM. 6/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 d’abril
Inici: 20:30
Acabament: 22:30

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/2014/9
2.2. Relació de factures F/2014/10
2.3. Relació de factures F/2014/11
3. Sol·licituds tributàries
4. Subvencions:
4.1. Diputació de Girona:
4.1.1. Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de calderes de biomassa
4.1.2. Convocatòria de subvencions per activitats de caràcter firal 2014
4.1.3. Donar compte de l’acceptació de la subvenció PT02: control legionel·losi al Pavelló
4.2. Generalitat de Catalunya:
4.2.1. Convocatòria de subvencions per activitats de Joventut
4.2.2. Convocatòria de subvencions per actes artístics i culturals del tricentennari de 1714
4.2.3. Convocatòria de subvencions per la Gestió Forestal Sostenible 2014
4.2.4. Convocatòria de subvencions en matèria cultural
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües:
5.1. Baixa servei Pl. Sant Pau, 5
5.2. Baixa servei Avda. de la Vall, 24-30
5.3. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 6a.
5.4. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, Bxs., 9a.
5.5. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, Bxs., 7a.
6. Sol·licitud per a la celebració de la V Fira d’Antiguitats i Brocanters
7. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Motor Antic Garrotxa
8. Sol·licitud de canvi de destí de l’actuació del PUOSC 2012 subvencionada per la Diputació
de Girona
9. Donar compte de l’aprovació del Pla d’Aprofitaments Forestals de 2014
10. Varis:
10.1. Inici segons termini cobrament de tributs i taxes de Recaptació
10.2. Reclamació de quantitats pendents de la Generalitat de Catalunya
10.3. Petició de la Sala de Reunions pel dia 5 d’abril CP Pompeu Fabra 6-8
10.4. Deixalleria mòbil
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
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S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 5 de la sessió del dia 19 de març de 2014
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/9
Examinada la relació núm. F/2014/9 de factures i justificants per import de 3.819,94 € APROVAT
per Decret d’Alcaldia d’11 de març, ES RATIFICA 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.
2.2. Relació de factures i justificants F/2014/10
Examinada la relació núm. F/2014/10 de factures i justificants per import de 11.622,97 €,
APROVAT per Decret d’Alcaldia d’11 de març, ES RATIFICA 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.
2.3. Relació de factures i justificants F/2014/11
Examinada la relació núm. F/2014/11 de factures i justificants per import de 290,89 €, APROVAT
per Decret d’Alcaldia d’17 de març, ES RATIFICA 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.
3. Sol·licituds tributàries
Atesa la sol·licitud de la interessada Sra. Manuela Caparrós Cervantes NRE 159, de 20-03-014,
per obtenir la bonificació del vehicle de més de 25 anys prevista a l’Ordenança reguladora de
l’IVTM amb referència al vehicle VW Escarabajo, matrícula B-0289-ND, que té una antiguitat de
1973;
Vist que la interessada ha pagat des de l’any 1998 l’import complert de l’impost, perquè és de
concessió pregada, es considera adient anul·lar tot el rebut de 2014;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 75% de l’impost de vehicles a la interessada, Sra. Manuela Caparrós
Cervantes amb DNI 36947639W pel vehicle VW Escarabajo, matrícula B-0289-ND.
2. Anul·lar el rebut anual corresponent a l’any 2014.
3. Comunicar-ho al Consorci Servei de Recaptació i a l’interessat per a la seva efectivitat i a
l’efecte corresponent.
4. Subvencions
4.1. Diputació de Girona:
4.1.1. Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de calderes de biomassa
Els regidors estudiaran la proposta tècnica i decidiran la viabilitat de demanar la subvenció
4.1.2. Convocatòria de subvencions per activitats de caràcter firal 2014
Els regidors estudiaran la proposta tècnica i decidiran la viabilitat de demanar la subvenció:
despeses corrents de la Fira del formatge i la Fira d’Antiguitats i Brocanters
4.1.3. Donar compte de l’acceptació de la subvenció PT02: control legionel·losi al Pavelló
Ens han atorgat l’ajut com cada any
4.2. Generalitat de Catalunya:
4.2.1. Convocatòria de subvencions per activitats de Joventut
Els tècnics de joventut preparen la subvenció
4.2.2. Convocatòria de subvencions per actes artístics i culturals del tricentennari de 1714
Els assistents acorden demanar dues actuacions dins del tram de 1.500 €
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4.2.3. Convocatòria de subvencions per la Gestió Forestal Sostenible 2014
S’ha de preparar amb temps perquè quan surti només tindrem vint dies per demanar-la.
4.2.4. Convocatòria de subvencions en matèria cultural
Els regidors estudiaran la proposta tècnica i decidiran la viabilitat de demanar les subvenció.
La regidora Sra. Dolors Cambras farà la proposta.
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües
5.1. Baixa servei Pl. Sant Pau, 5
Atès que el Sr. Josep Puigvert Solà amb domicili a mas Boixasa de les Llosses, CP-17515,
sol·licita el dret de desconnexió del Servei d’Aigua, per a ús domèstic del comptador 99042167;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar
la retirada del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 20
euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
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. Baixa servei Avda. de la Vall, 24-30, Bxos. 1a.
Atès que el Sr. Hanane Bousfia el Bali SL, apartat Correus 18, 17820 Banyoles, sol·licita el dret
de desconnexió del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, a l’Avinguda de la Vall, 24-30 Bxos, 1a. De
Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar
la retirada del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 20
euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
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.
5.3. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 6a.
Atès que la Sra. Sandra Jiménez Seguer amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n.; 6a. 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:
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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.
5.4. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, Bxs., 9a.
Atès que la Sr. Modesto Ramon Silvera Martínez amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30,
bxos., 9a. 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.
5.5. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, bxos., 7a.
Atès que la Sra. Ilda Eugenia Carranza Rodríguez amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30,
bxos., 7a. 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.
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6. Sol·licitud per a la celebració de la V Fira d’Antiguitats i Brocanters
Vist l’escrit de la organització de la V Fira d’Antiguitats i Brocanters, Esdeveniments SL, Avda. Rei
en Jaume, 190, b., 08440 Cardedeu (BCN) per a la utilització del Pavelló municipal pel proper 18
d’abril de 2014;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús del Pavelló municipal pel proper 18 d’abril de 2014 conforme la sol·licitud
presentada, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les Administracions i
organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 270,00 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal número 20. Reguladora
de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals.
3. Comunicar aquest acord a l’empresa organitzadora amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
7. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Motor Antic Garrotxa
Atès que el Club Motor Antic Garrotxa sol·licita autorització de pas de la X Clàssics dels Volcans
en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries previst pel dia 31-05-2014;
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 Motor Antic Garrotxa amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
8. Sol·licitud de canvi de destí de l’actuació del PUOSC 2012 subvencionada per la
Diputació de Girona
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, que estableix el procediment i la competència per a
l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya;
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 10.4 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, per a
la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, s’han subscrit els
corresponents convenis de participació de les diputacions provincials en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya 2008-2012;
Atès que les bases i convocatòria aprovades estableixen les diferents línies de subvencions a les
que poden accedir les entitats locals de la província de Girona: Annex 4. Programa de cooperació
municipal de la Diputació de Girona;
Atès que l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries té inclosa l’actuació de l’exercici 2012 següent:
Actuació núm.: 2012/897.
Entitat local: Ajuntament de Sant Pau de Segúries (Ripollès).
Títol: Adequació del centre cívic el Molí.
Pressupost total: 215.332,26 euros.
Subvenció PUOSC-DG: 110.000,00 euros.
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Vist que a l’anualitat de 2008 l’Ajuntament té inclosa l’actuació que al dia d’avui està adjudicada,
executada i justificada la subvenció, següent:
Actuació núm.: 2008/676.
Entitat local: Ajuntament de Sant Pau de Segúries (Ripollès).
Títol: Modificat del projecte de reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter
Pressupost total consolidat: 277.078,28 euros.
Subvenció PUOSC-PG: 93.696,00 euros.
Subvenció PUOSC-MN: 60.000,00 euros
Atès que aquesta actuació és de competència municipal conforme l’article 67 del Decret legislatiu
2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de
caràcter mínim i obligatòria;
Vist que a l’actualitat l’Ajuntament suporta un dèficit de finançament com a conseqüència de la
situació actual de crisi que afecta especialment a l’Agència Catalana de l’Aigua que no pot fer
front al seu compromís d’aportar 102.315,55 € segons escrit de data 23-10-2008;
Vist que el finançament de l’obra obliga a una aportació mínima de l’Ajuntament del 5% de
l’import d’adjudicació de l’obra equivalent a 13.853,91 €;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la sol·licitud d’inclusió, dins el Programa Específic la Diputació de Girona de la
convocatòria PUOSC 2012, l’Actuació de construcció d’una passera de vianants sobre el riu Ter a

Sant Pau de Segúries amb el projecte “Modificat del projecte de reparació de la xarxa de
clavegueram de les façanes del riu Ter”,
2. Sol·licitar una subvenció de 109.528,37 €, que és l’import màxim de finançament que pot
demanar l’Ajuntament respectant el 5% que ha d’aportar sobre el projecte de 277.078,28 €, i
renunciar a la diferència respecte la subvenció atorgada actualment de 110.000 € per import de
471,63 €.
3. Renunciar a l’actuació inclosa al, PUOSC 2012 “Adequació del centre cívic el Molí”, condicionat
a l’atorgament de la subvenció per l’actuació de “Modificat del projecte de reparació de la xarxa de

clavegueram de les façanes del riu Ter”.
4. Acceptar expressament les bases de la convocatòria, i aprovar les fitxes de sol·licitud segons el
model establert que conté declaracions responsables sobre l'acompliment de requisits necessaris
per ser beneficiaris de subvencions.
5. Fer constar expressament que l’obra està adjudicada, executada i justificada davant el
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Actuació 2008/676.
6. Fer constar expressament que el Capítol 1 del pressupost del projecte d’obra destinat a la
construcció de la Passarel·la de Vianants sobre el riu Ter és el capítol més elevat de tot projecte.
7. Trametre la sol·licitud d’acord amb el que preveu la normativa i a tal efecte facultat el secretari
per a la presentació telemàtica de les sol·licituds.
8. Facultar l'alcalde Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre o regidor/a qui delegui tant àmpliament com en
Dret sigui menester per a l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a l'execució
d’aquests acords.
9. Donar compte de l’aprovació del Pla d’Aprofitaments Pastures de 2014
Es fa saber que s’ha aprovat el Programa anual d’aprofitaments de pastures pel 2014
10. Varis
Es tracten diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
10.1. Inici segons termini cobrament de tributs i taxes de Recaptació
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El Consorci de Recaptació ens informa del segon període de cobrament del 15 d’abril al 30 de
juny: IBI, Escombraries i Aigua primer trimestre de 2014.
10.2. Reclamació de quantitats pendents de la Generalitat de Catalunya
S’ha tramés un correu al delegat del govern a Girona, Sr. Eudald Casadesús per tal que ens
informi sobre els pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya:

Territori i Sostenibilitat, Subv. Plaça Estabanell 2010

30.450,00 €

PUOSC contenidors 2011

58.519,92 €
900,00 €

Benestar Social 2013

855,00 €

Jutjat de Pau 2013
Càrrecs electes 2013

17.367,72 €

FCLC2013

42.972,08 €

FCLC2012

21.305,90 €

FCLC2011

6.204,60 €

Ensenyament 10-11

927,42 €

TOTAL reconegut

179.502,64 €

10.3. Petició de la Sala de Reunions pel dia 5 d’abril CP Pompeu Fabra 6-8
Es passa a control d’instal·lacions per a la seva programació (Núria)
10.4. Deixalleria mòbil
L’alcalde explica que estan estudiant la opció de prescindir de la deixalleria mòbil i facilitar un
sistema alternatiu de portar els residus a al deixalleria: l’Ajuntament pot recollir als veïns i
traslladar-lo a la deixalleria mòbil.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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