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ACTA NÚM. 6/2013
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 19:00 hores del dia 19 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sol·licituds de llicències d’obres:
2.1. Exp. LLO 5/13 MCS
2.2. Exp. LLO 15/13 JGT
Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües:
3.1. Alta comptador OGC
3.2. Alta comptador MBC
3.3. Alta comptador RMFB
3.4. Alta comptador JQA
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
Rectificació renovació del domini Web
Baixa padró de vehicles Matrícula 6526 CCZ
Sol·licitud instal·lació d’una xurreria al mercat setmanal
Peticions reconeixement antiguitat de personal
Precs, preguntes i mocions

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 5 de juny de 2013, sense
cap esmena.
2. Sol·licituds de Llicències d’obres:
2.1. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 5/13 MCS
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Casadesús Sucarrats per
substitució de bigues de coberta a la granja Puigperrús;
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Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 19-06-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud
de llicència d’obres majors per a la substitució de bigues de coberta.
1. Es complirà el 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. D’acord aquest, l’import de la
fiança dels costos previstos de gestió de residus és de 150,00€, que es
retornarà quan es comuniqui el final de les obres i s’aporti el certificat del
gestor de residus autoritzat.
2. Abans d’iniciar les obres s’aportarà la designació de coordinador de
seguretat i salut o assumeix de la coordinació per part de la direcció
facultativa. Els agents intervinents en l’obra són responsables del
compliment del RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 1.500,00€, i es
justificarà la despesa real al finalitzar les obres amb indicació de
l’estructura afectada per la intervenció.
4. El termini d’inici de les obres és de tres mesos i per a la finalització de sis
mesos.
“...”
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 als requeriments
consignats a la part expositiva.
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 60,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
150,00 €
- Fiança:
60,00 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
230,00€
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
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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.
2.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 15/13 JGT
Atesa la sol·licitud de la interessada Sr. Jaume Guàrdia Tomàs per obtenir
llicència d’obres per a la instal·lació de dos rètols a la rotonda de l’antiga Ctra.
Olot i al trencat de la Ctra. de la Vall del Bac;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals per què compleix
l’article 61 del POUM;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a la instal·lació de rètols sol·licitats,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat a
l'informe dels serveis tècnics.
Advertir l’interessat que aquesta autorització no exclou l’obligació d’obtenir
els permisos d’altres Administracions competents (Carreteres).
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

RESUM de deures econòmics:
0,00 €
- Fiança:
0,00 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
20,00€
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 l’interessat interessat amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües
3.1. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües.
Alta comptador OGC
Atès que la Sra. Olga Garcia Calouch 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. 11a. de
Sant Pau de Segúries;
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Vist que consta l’atorgament de cèdula d’habitabilitat i 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
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.
3.2. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües.
Alta comptador RMFB
Atès que la Sra. Rosa Maria Fàbrega Bofill 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.,
13a. de Sant Pau de Segúries;
Vist que consta l’atorgament de cèdula d’habitabilitat i 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
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.
3.3. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües.
Alta comptador MBC
Atès que la Sra. Marta Botija Cano 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. 1a. de Sant
Pau de Segúries;
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Vist que consta l’atorgament de cèdula d’habitabilitat i 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
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.
3.4 Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües.
Alta comptador JQA
Atès que el Sr. Joaquim Queralt Andreu sol·licita el dret de connexió d’aigua,
per a ús domèstic, a l’habitatge situat al carrer Pompeu Fabra, 41, 2n., 2a. de
Sant Pau de Segúries;
Vist que consta l’atorgament de cèdula d’habitabilitat i 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
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.
4. 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
En relació a aquest requeriment el tècnic municipal ha informat:
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“...”
S’ha rebut requeriment de documentació de l’Agència Catalana de l’Aigua en
relació a les obres de reparació del clavegueram de les façanes del riu Ter i
per l’execució d’una estació de bombeig en el marge esquerre del riu en
aquest àmbit.
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
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-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.
Fets
1. En relació a l’apartat a, sobre el compliment de la condició particular
cinquena, s’informa que un cop finalitzades les obres es va procedir al
sanejament de l’àrea de treball, la retirada de les restes fora de la zona
inundable i estan restituïdes les característiques morfològiques de l’espai
fluvial, veure fotografies.
Per tant, es considera que s’ha donat compliment a la condició cinquena de la
resolució dictada, i es comunica a l’Agència Catalana de l’Aigua a través
d’aquest document.
2. Durant les obres es va enderrocar el pou antic de recollida de les aigües
residuals de les façanes del riu Ter, que estava situat en la llera del mateix
riu. Un cop finalitzades les obres, i al cap d’uns mesos, es va observar que
existia un conducte d’aigües residuals que provenia de les cases situades al
carrer del Francesc Mestre Sanz, situades aigües amunt en relació a les
façanes del riu Ter, i que tenien el seu sanejament connectat al pou que es va
enderrocar amb les obres de reparació de la xarxa de sanejament de les
façanes del riu Ter.
Es va decidir, conjuntament, amb tècnics desplaçats de l’Agència Catalana de
l’Aigua, executar una estació de bombeig que interceptés aquest sanejament i
el connectés a la nova xarxa de sanejament de les façanes del riu Ter,
subsanant l’abocament directa que hi havia a llera. Per aquesta raó, es va
executar arqueta de 1,5x1,5m d’obra de fàbrica, on està situada l’estació de
bombeig, i els conductes que connecten amb la nova xarxa de les façanes del
riu Ter. Aquesta instal·lació està situada en la zona de policia de llera i per
tant requereix de la corresponent autorització de l’ACA.
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(S’adjunta a aquest escrit la sol·licitud d’autorització d’aquestes obres en la
llera del riu, per tal de regularitzar la seva situació administrativa.)
3. La runa que estava situada la voltant de l’estació de bombeig va ser
retirada el mes de febrer de 2013, i s’adjunten fotografies que ja van ser
enviades per correu electrònic a l’ACA, justificant la subsanació d’aquesta
incidència:
“...”
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l'informe del tècnic municipal en tots els seus extrems
2. Sol·licitar l’autorització d’execució d’obres en domini hidràulic segons
model normalitzat que consta a l’expedient.
3. Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la seva deguda
constància.
5. Rectificació renovació del domini Web
Atès que per acord de Junta de Govern es va aprovar la renovació del domini
Web santpauseguries.cat per un període de 5 anys i pel preu de 166.5 €;
Vist que la renovació costa 225,06 € IVA inclòs;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Modificar l’acord de data 8-5-2013 amb l’import de 225,06 €
2. Procedir al pagament a mesura que la Tresoreria ho permeti
6. Baixa padró de vehicles Matrícula 6526 CCZ
Vista la sol·licitud de baixa del padró del vehicle amb matrícula 6526 CCZ
presentada amb data 6-06-2013;
Vist el certificat de destrucció del vehicle aportat amb la sol·licitud
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del padró municipal de vehicles sol·licitada per la Sra.
Montserrat Salvador Olmedillas respecte el vehicle amb matrícula 6526 CCZ.
2. Notificar-ho a la interessada i al Consorci de Recaptació a l’efecte
corresponent.
7. Sol·licitud instal·lació d’una xurreria al mercat setmanal
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Vista la sol·licitud d’instal·lació d’una xurreria al mercat setmanal presentada
per ETRAM pel Sr. José Maria Delgado Fernàndez en data 17-06-2013 amb
correu electrònic paquiba10@hotmail.com;
Vist que no hi ha cap parada de xurreria autoritzada al mercat setmanal;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la parada de mercat setmanal de xurreria sol·licitada pel Sr. José
Maria Delgado Fernàndez.
2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 3m2. segons
l’ordenança fiscal 12:
0,75 €/ml/dia
8,29 €/ml/trimestre
3. Notificar-ho a l’interessat per ETRAM i al correu electrònic per a la seva
deguda constància.
8. Peticions reconeixement antiguitat de personal
Vistes les sol·licituds de reconeixement de triennis presentades per les
treballadores de la corporació;
Vista la regulació legal i reglamentària del reconeixement de triennis al
personal de l’administració local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Reconèixer expressament l’antiguitat del personal de la corporació així com
el pagament dels triennis corresponents de conformitat a les dades que
consten als expedients de personal.
2. Notificar-ho als treballadors per a la seva deguda constància.
9. Precs, preguntes i mocions
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan
són les 20:00 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

