ACTA NÚM. 06/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 13 d’abril de 2011.

Assistents :
President:
Joan Solà i Galceran
Regidors:
Joan Puigvert i Delós
Joan Guitart i Rossell

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les disset
hores quinze minuts del dia 13 d’abril de 2011 es reuneix la
Junta de Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria sota la presidència del Sr. Joan Solà i
Galceran, Alcalde, i l’assistència dels membres que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que
estableix l’article 112.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
D’OBRA
“SOTERRAMENT
DE
CONTENIDORS”.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES
3.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 06/11 – Montserrat Cruz Tomás.
3.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 08/11 – Josep Boixaderas Miranda.
3.3.- Petició de Telefònica de España S.A. d’autorització per a la modificació de la
instal·lació de pals de fusta. Obra 01495486.
3.4.- Exp. 7/08 8ena fase llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
3.5.- Exp. 12/11 llicència d’obres. Jaume Guàrdia Tomàs.
3.6.- Petició de llicència d’obres. exp. 13/11 – Sergi Jiménez Torras.
3.7.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 6/06. Promotor: Promocions Alta
Garrotxa S.L.
3.8.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 8/06. Promotor: Promocions Alta
Garrotxa S.L.
3.9.- Exp. 01/10 activitat Casa de Colònies. Annex III.
3.10.- Comunicació prèvia de l’activitat d’instal.lacions elèctriques, fontaneria,
calefacció i aire acondicionat. C. Guàrdia, 2 baixos. (Innòcua exp. I01/11)
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 09/2011.
4.2.- Relació de factures i justificants 10/2011.
5 - APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I LIQUIDACIONS.
6.- SUBVENCIONS.
6.1.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LES
PISCINES D’ÚS PÚBLIC PT05 DE DIPSALUT.
6.2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CONVOCATÒRIA PER A
MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS PER FACILITAR L’ACCÉS A NOVES
TECNOLOGIES.

7.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER JOSEP VILANOVA S.A. EN
GARANTIA DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA LA BARQUERA.
8.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
8.1.- Sol·licitud de la Unió Esportiva Camprodon d’ajut econòmic.
8.2.- TRADICAT. Col·laboració econòmica.
8.3.- Petició d’autorització per ocupació de la via pública.
_____________________
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 23 de març de 2011.
2.- ADJUDICACIÓ
CONTENIDORS”.

DEL

CONTRACTE

D’OBRA

“SOTERRAMENT

DE

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2011 es va
aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les
obres consistents en la instal·lació de dues bateries de contenidors soterrats, per
procediment negociat sense publicitat, i així mateix, es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 4 d’abril de 2011 es van sol·licitar les ofertes a les empreses
següents:
— Mangra, S.A.
— Gramansa-Indove, S.L..
— Construccions Icart, S.A.
Atès que en data 13 d’abril de 2011 s’ha constituït la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les ofertes, i es va realitzar la proposta d’adjudicació a
favor de l’empresa Gramansa-Indove, S.L.
Atès que el licitador proposat, que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, ha presentat la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha efectuat
declaració responsable de que disposa dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte i s’ha compromès a constituir la garantia definitiva
prèviament a la signatura del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i en la Disposició Addicional Segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia (Decret de 9 de juliol de 2007,
BOPGI núm. 152 de 02/08/2007) ACORDA:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Gramansa-Indove, S.L., el contracte d’obres
“Soterrament de contenidors” per procediment negociat sense publicitat, pel preu de
55.103,50 euros més 9.918,63 euros corresponents al 18% d’IVA i subjecció a les
millores pactades en el procés de negociació.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 4.62900.2011 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat
adjudicataris.
QUART. Notificar a Gramansa-Indove, S.L., adjudicatari del contracte, la present
resolució i citar-lo per la signatura del contracte que tindrà lloc a la Secretaria de
l’Ajuntament a les 18 hores del dia 27 d’abril.
CINQUÈ. Publicar anunci de la formalització del contracte de l’obra en el Perfil de
contractant.
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES
3.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 07/11 – Montserrat Cruz Tomás.
Atesa la sol·licitud d’autorització per a l’execució de les obres consistents en la
modificació de la tanca de delimitació del jardí privatiu del comunitari de la finca
situada al Passeig Costabona, 2 C baixos 4a. de Sant Pau de Segúries, presentada
per la senyora Montserrat Cruz i Tomàs.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“El POUM de Sant Pau de Segúries vigent des del 20 de maig de 2008, qualifica la
finca del carrer Costabona de sol urbà clau 2.
La normativa específica d’aquest sector està en l’article 115 i en quant a les tanques
ens remet a l’article 57. El tancament serà amb malla metàl·lica amb una altura
màxima de 1,80 i l’estructura de suport estarà formada també per perfils metàl·lics.
La tanca sol·licitada compleix amb aquestes condicions; però es diferent de la tanca
comunitari de tot el conjunt.
Es per això que es pot informar favorablement el compliment de la normativa
municipal, però s’adverteix explícitament que al trobar-se la finca en règim de
comunitat de propietaris per la modificació d’elements comunitaris cal acord de la
comunitat segons està establert en el Codi Civil Català.
L’esment a l’acord de la comunitat de data 16 de febrer del 2008 no fa referència a la
tanca ara sol·licitada.
Es per tot això que s’informa favorablement la tanca de delimitació del jardí privatiu del
comunitari, sens perjudici de drets de tercers i d’altres permisos.”
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb el contingut de
l’informe dels serveis tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense
perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.

- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- 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 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 08/11 – Josep Boixaderas Miranda.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en netejar
esllavissada i recolocar pedres atolossades a la finca situada a Can Nensi de Sant Pau
de Segúries, presentada pel senyor Josep Boixaderas i Miranda.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu: “Es
tracta d’una obra de reparació puntual. S’informa favorablement.”
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 168,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.

3.3.- Petició de Telefònica de España S.A. d’autorització per a la modificació de
la instal·lació de pals de fusta. Obra 01495486.
Atesa la sol·licitud presentada per Telefònica de España S.A. a l’efecte que s’autoritzi
la instal·lació de dos nous pals de fusta i el canvi d’un existent al pk3,545 de la C-38,
amb motiu de l’ampliació i el desenvolupament de la xarxa pública de comunicacions
electròniques.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- AUTORITZAR la modificació de l’encreuament sol·licitada d’acord amb el
plànol presentat i l’informe dels serveis tècnics municipals, salvaguardant el dret de
propietat i sense perjudicis a tercers
- El termini per a l’execució de les obres és de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Declarar l’exempció de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres que
queda suplantat per la compensació en metàl·lic de periodicitat anual tal com
estableix la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefónica
Nacional de España .
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessada amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
3.4.- Exp. 7/08 8ena fase llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
Atesa la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A. per obtenir
llicència d’obres per a l’obertura de cata d’1x1 metres quadrats sobre vorera a la cruïlla
del C. Mestre Sanz-C. del Ter.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, condicionada a :
a) Respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b) Cal que el titular de la llicència acompleixi els preceptes referits als
dipòsits de runes d’enderrocs en instal·lacions autoritzades per a la seva
recepció.
c) Concedir el termini de tres mesos per a finalitzar les obres.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.

Tercer.- 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.
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
3.5.- Exp. 12/11 llicència d’obres. Jaume Guàrdia Tomàs.
Atesa la sol·licitud de llicència per a la construcció de dues piscines a la finca
anomenada el Molí de cal Nín, situada al C. Pla del Serrat, 19 de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyor Jaume Guàrdia Tomàs.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu: “Es
tracta de la construcció de dues piscines petites en sòl urbà. S’informa favorablement.”
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació per import de 28,88 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 462,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.6.- Petició de llicència d’obres. exp. 13/11 – Sergi Jiménez Torras.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enrajolar la
terrassa a la finca situada al C. Solana del Tell A, 23 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Sergi Jiménez Torras.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.

La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 24,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.7.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 6/06. Promotor: Promocions Alta
Garrotxa S.L.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 2006 es va
atorgar als senyors PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. llicència per a les obres
de construcció d’un edifici plurifamiliar de 22 habitatges, a l’Avda. de la Vall núm. 26 de
Sant Pau de Segúries. Expedient número 6/06.
Atès que amb data 20 de desembre de 2006 per acord de la Junta de Govern Local es
va atorgar l’ampliació de la llicència esmentada amb un increment de superfície a
construir de 1044,75 m2 .
Atesa la sol·licitud del Senyor Pere Travesas Masó en representació de
PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. de data 01/04/11, número d’entrada 331, per
la concessió de pròrroga a l’exhaurir-se el termini establert per executar les obres.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- CONCEDIR pròrroga per un termini de 12 mesos, a comptar del dia de
recepció de la notificació d’aquest acord, per finalitzar les obres autoritzades.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació per import de 250,69 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.

3.8.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 8/06. Promotor: Promocions Alta
Garrotxa S.L.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de novembre de 2006 es va
atorgar als senyors PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. llicència per a les obres
de construcció d’un edifici plurifamiliar de 55 habitatges, a l’Avda. de la Vall núm. 17 de
Sant Pau de Segúries. Expedient número 8/06.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2009 es va
concedir una pròrroga de la llicència concedida
Atesa la sol·licitud del Senyor Pere Travesas Masó en representació de
PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. de data 01/04/11, número d’entrada 332, per a
la concessió d’una pròrroga per a l’execució del 20% de les obres de construcció de 14
habitatges, 1a. fase, a l’exhaurir-se el termini establert per executar-les.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- CONCEDIR pròrroga per un termini de 12 mesos, a comptar del dia de
recepció de la notificació d’aquest acord, per finalitzar el 20% restant de les obres de
construcció de 14 habitatges.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació per import de 144,99 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
3.9.- Exp. 01/10 activitat Casa de Colònies. Annex III.
Vista la documentació presentada pel Sr. Lluís Caralt i Roca en representació del
Bisbat de Vic relativa a la comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat Casa de
Colònies Llar Sant Pau, ubicada a l’antiga Rectoria de Sant Pau de Segúries,
compresa en l’annex III de la LPCAA.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe dels serveis tècnics municipals.
Vist que per Resolució de la Gerència del Consell Comarcal del Ripollès de data 15 de
març de 2010 es va atorgar el permís d’abocament d’aigües residuals procedents de la
Casa de Colònies Llar Sant Pau, a la depuradora de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe de la Direcció General del Prevenció , Extinció d’Incendis i Salvaments
en quan a complir amb les condicions de seguretat que demana la legislació vigent per
a poder exercir l’activitat, contemplades en el projecte justificatiu presentat.
Vista la declaració responsable del Sr. Lluís Caralt i Roca, representant legal del
Bisbat de Vic, de data 7 d’abril de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’exercici de l’activitat Casa de Colònies Llar
Sant Pau situada a l’antiga Rectoria de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.”
3.10.- Comunicació prèvia de l’activitat d’instal.lacions elèctriques, fontaneria,
calefacció i aire acondicionat. C. Guàrdia, 2 baixos. (Innòcua exp. I01/11)
Vista la documentació presentada per Joan Costa Plana amb DNI 43629318C en nom
de l’empresa Instal.lacions Costa 2004 S.L. relativa a la comunicació prèvia per a
l’activitat d’instal.lacions elèctriques, fontaneria, calefacció i aire acondicionat , amb
seu al local del C. Guàrdia número 2 de Sant Pau de Segúries,
Vist que aquesta activitat no està inclosa en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant es tracta d’una activitat
innòcua.
Vista la declaració responsable del promotor de l’activitat, Joan Costa Plana de data
21 de març de 2011 que consta a l’expedient.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’activitat d’instal·lacions elèctriques, fontaneria,
calefacció i aire acondicionat del C. Guàrdia número 2.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades amb el indicació dels
recursos que pot interposar.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 09/2011.
aminada la relació núm.09/2011 de factures per import de 3.705,45 € s’Aprova per
unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides 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.
4.2.- Relació de factures i justificants 10/2011.
Examinada la relació núm. 10/2011 de factures i justificants per import de 2.835,69 €
S’aprova per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides
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.
5 - APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I LIQUIDACIONS.
5.1.- Aprovació padró de la taxa per subministrament d’aigua 1r. trimestre 2011.
Vist i examinat el padró de la taxa per subministrament d’aigua corresponent al primer
trimestre de l’exercici 2011, s’aprova per unanimitat.
5.2.- Aprovació de liquidacions.

Vista i examinada la relació de liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació.
6.- SUBVENCIONS.
6.1.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LES
PISCINES D’ÚS PÚBLIC PT05 DE DIPSALUT.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 15 de juliol de 2009 va prendre
l’acord d’adherir-se al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut pública de
la Diputació de Girona, DIPSALUT.
Vist que DIPSALUT té oberta la convocatòria de serveis, programa d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, Pt05, que té com objectiu avaluar i
identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT la participació en el programa d’avaluació higiènica i
sanitària de les piscines d’ús públic, Pt05.
Segon.- Facultar a l’alcalde president per a les actuacions que calguin per a l’efectivitat
d’aquest acord.
6.2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CONVOCATÒRIA PER
A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS PER FACILITAR L’ACCÉS A NOVES
TECNOLOGIES.

Vista la convocatòria de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves tecnologies de la
Diputació de Girona, de subvencions als ajuntaments de menys de 5000 habitants per
facilitar l’accés a les noves tecnologies, any 2011.
Atès que aquest Ajuntament precisa millorar l’equipament informàtic de les
dependències municipals.
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de dos mil vuitanta-tres
euros amb cinc cèntims (2.083,05 €) pel finançament del 70% del cost total (2.975,78
€) de les despeses de millora de la xarxa i maquinari informàtic.
Segon.- Autoritzar a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a
l’Agència Estatal d’Administració tributària a l’efecte de comprovar que s’està al corrent
de les obligacions tributàries.
Tercer.- Manifestar que aquest Ajuntament compleix amb les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
Quart.- Manifestar que aquest Ajuntament no està incurs en cap dels supòsits de
prohibició per obtenir subvencions , de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les
obligacions de reintegrament de subvencions
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde president per les actuacions que siguin necessàries
al respecte.

7.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER JOSEP VILANOVA S.A. EN
GARANTIA DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA LA BARQUERA.
Ates que la senyora Ma. Carme Vilanova Bantí, en representació de l’empresa Josep
Vilanova S.A. ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada per valor de 2.314,38
euros, per a la correcta execució de les obres d’Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística La Barquera.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar la devolució de la fiança esmentada.
8.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
8.1.- Sol·licitud de la Unió Esportiva Camprodon d’ajut econòmic.
Atès que l’Unió Esportiva Camprodon sol·licita col·laboració econòmica destinada a la
vuitena edició del Torneig de futbol base, a celebrar els dies 4, 11 i 12 de juny vinent.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Atorgar un ajut per import de 160,00 €, amb càrrec a la partida 2011.3.48002
destinat al finançament de les despeses del 8è Torneig Germans Vila Riera de futbol
base.
Segon.- Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a
la que va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i
els justificants que garanteixen el seu pagament.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i donar-ne compte a la intervenció de
municipal.
8.2.- TRADICAT. Col·laboració econòmica.
Vista la petició del Sr. Josep Costa Ramisa, president de l’entitat TRADICAT en la que
demana la col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes
d’Arribada de la Flama del Canigó a les comarques d’Osona, Ripollès i Moianès, dins
la Festa de Sant Joan 2011.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 100,- € a TRADICAT, amb destí a
l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 2011.3.480.02 del pressupost municipal.
Segon.- Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la
que va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i
els justificants que garanteixen el seu pagament.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i donar-ne compte a tresoreria i
intervenció.
8.3.- Petició d’autorització per ocupació de la via pública.

Vista la sol.licitud d’autorització per a la instal.lació d’una tarima de 7 metres de llarg
per 1.30 metres d’ample, per a la ubicació de taules i cadires, davant l’edifici de la
plaça de la Generalitat número 6, presentada per Remei Ferrer Fernández.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha aprovat una modificació del Pla de
Seguretat vial que incorpora la delimitació d’una zona de preferència per a vianants.
Atès que l’espai públic que pretén ocupar la senyora Remei Ferrer Fernández amb la
instal.lació d’un entarimat es troba en l’esmentada zona de pacificació de trànsit.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Autoritzar a la senyora Remei Ferrer Fernández la instal.lació d’una tarima de
7x1.3 metres davant l’edifici de la plaça de la Generalitat 6, durant el període d’abril a
novembre de 2011.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública per un entarimat
de 9,10 metres quadrats, per import de 541,45 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
divuit hores quaranta minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

