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ACTA NÚM. 7/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 24 d’abril
Inici: 20:30
Acabament:

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:

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/2014/12
2.2. Relació de factures F/2014/13
2.3. Aprovació del pagament de les quotes de la MVC de 2014
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 99/14. JAR
3.2. Exp. LLO 117/14. SPS
3.3. Exp.39/13-2013. Incoació d’expedient de multa coercitiva per incompliment d’ordre d’execució
3.4. Exp. LLA 122/14. Fusió activitats ramaderia bovina el Ciment i la Sala
4. Subvencions:
4.1. Diputació de Girona: Donar compte de la sol·licitud de subvenció PT05: avaluació piscines d’ús
públic
4.2. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per prevenció d’incendis
4.3. Fons per al Foment del Turisme 2013-2014
4.4. Sol·licitud de subvenció per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües:
1. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 3a.
2. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 4a.
6. Contracte menor de millores a la xarxa d’aigua municipal: entorn de la nova font
7. Contracte menor de millores a la llar d’infants: condicions tèrmiques
8. Petició de col·laboració amb la MVC per la Transpyr 2014
9. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Club ciclista Olot infantil
10. Aprovació del projecte del carrer Mestre Sanz
11. Aprovació del pagament de la part proporcional del consum elèctric del telecontrol
12. Adjudicació dels aprofitaments de pastures de les forests 62 i 63 del CUP pel 2014
13. Aprovació de la col·laboració de l’Ajuntament amb el procediment de regularització cadastral
14. Varis

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 núm. 6 de la sessió del dia 2 d’abril de 2014
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/12
Examinada la relació núm. F/2014/12 de factures i justificants per import de 696,79 € APROVAT
per Decret d’Alcaldia d’16 d’abril, es dona compte del seu pagament amb càrrec a les aplicacions
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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/2014/13
Examinada la relació núm. F/2014/13 de factures i justificants per import de 23.312,73 €,
APROVAT per Decret d’Alcaldia d’11 de març, es dona compte del 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. Aprovació del pagament de les quotes de la MVC de 2014
Vist l’escrit de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon de data 24-03-2014 sobre les quotes
d’associats de 2014 per import total de 6.686,22 € amb la proposta de pagament fraccionat
següent: abans del 15 de maig, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre de 2014 la
quantitat proporcional.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la quota anual de la MVC per import de 6.686,22 € i el seu pagament a mesura que
les disponibilitats de Tresoreria ho permetin en els terminis proposats.
2. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per al seu coneixement i a
Intervenció i Tresoreria.
3. Sol·licituds de llicències d’urbanisme:
3.1. Exp. LLO 99/14. JAR
Atesa la sol·licitud de l’interessat Jordi Aguilera Ruiz de data 20-03-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de connexió a la xarxa de subministrament
d’aigua potable i realització d’obres a la vorera.
S’adjunta pressupost de les obres, de l’empresa Construccions Busmer, amb CIF B17439779. Els
treballs de la instal·lació d’aigua els realitzarà Sergi Gutierrez Currius, que ha acreditat constar en
la base de dades d’instal·ladors del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. S’adjunta esquema-croquis de la instal·lació.
Conclusions
A tal efecte, informo favorablement a l’atorgament de la llicència d’obres sol·licitada amb les
següents condicions:
1. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992, de 4
d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel qual es
regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i complir amb les
disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD 842/2002, de 2 d’agost, per
el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
2. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les
companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar que es
produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
3. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat públic,
xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal comunicar-ho
immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l’empresa encarregada de
portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres,
caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
4. 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
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directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l’espera de la reposició
definitiva.
5. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
El conducte d’aigua estarà envoltat per un llit de sorra de 5cm de gruix, tant per la par
inferior com superior.
La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que permeti la
formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de gruix i la col·locació del
paviment de la vorera, que es connectarà amb barres d’acer de D12mm amb la llosa
existent. El panot o les lloses de la vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a
les existents. La reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc
de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la
vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de
netejar-se del panot o l’enllosat, així com de les façanes i calçada.
6. 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.
7. L’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment
seria de 200,00€, comptats per un import de 100€/m de cost de restitució de paviment.
8. L’import d’execució de les obres és de 396,00€
9. 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.
10. 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 llicència caducarà pel transcurs d’ambdós terminis
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
“...”
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.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, 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 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
200,00 €
TOTAL:
240,00 €
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
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.
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3.2. Exp. LLO 117/14. SPS
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sergi Pérez Sanahuja de data 2-04-2014, per obtenir llicència
d’obres menors;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a la REFORMA DE CUINA, inclou els treballs previs
d’enderroc i retirada de material.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Les obres són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic. Tenen senzillesa tècnica i
escassa entitat constructiva per la qual cosa no és d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de
l’Edificació.
El pressupost de les obres és de 5.205,00euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Construccions Triadú Suñer SL, de Camprodon.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a la REFORMA DE CUINA, en l’habitatge situat en l’Avinguda de la Vall, núm. 64 2on1era, de DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
-

“...”

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.
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
150,00euros en concepte de gestió de residus, que es retornarà quan s’aporti el
certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les obres.
Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.
Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és 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 i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, 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 208,2 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
208,20 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança:
150,00 €
TOTAL:
378,20 €
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
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.
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5. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.3. Exp.39/13-2013. Incoació d’expedient de multa coercitiva per incompliment
d’ordre d’execució
Per Decret d’Alcaldia de data 18-12-2013 es va requerir a Promocions Alta Garrotxa l’execució de
diferents actuacions relacionades amb l’obra aturada segons expedient de llicència d’obres 82006.
Vist l’informe de tècnic municipal següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal ha fet inspecció urbanística del solar situat en l’Avinguda de la Vall, núm. 17,
el dia 10 d’abril de 2014. El tècnic sotasignat va dictar una ordre d’execució en data 27 de
novembre de 2013, que ha estat atesa parcialment., i havent esgotat el termini establert.
L’ordre d’execució preveia la realització dels següents treballs:
1. Aportar document d’Ordres i Instruccions Tècniques necessàries per a la paralització dels
treballs i per establir les mesures de seguretat a adoptar perquè impedeixin l’accés a
l’obra a personal no autoritzat així com per evitar qualsevol risc i possible accident,
redactat per la direcció facultativa de l’obra i acceptat per el promotor. Per altra banda, el
promotor s’ha de comprometre a mantenir les condicions d’aquest document sota la seva
responsabilitat, amb la supervisió dels directors de l’obra.
2. Desmuntar la grua-torre que hi ha instal·lada
3. Realitzar tanca fixa en el perímetre del solar, formada per mur massís d’obra de fàbrica
de bloc de formigó, fins a 100cm d’alçada, arrebossat per la cara exterior i pintat amb
color de la carta de colors del POUM, i tanca metàl·lica de simple torsió fins a 180cm
d’alçada. Es deixaran dues portes d’accés al recinte, una per a vianants i l’altra per a
vehicles.
A data de la inspecció urbanística realitzada pel sotasignat només ha estat desmuntada la gruatorre, i està acopiada en el mateix solar. Quedant pendents els següents treballs:
1. Aportar document d’Ordres i Instruccions Tècniques necessàries per a la paralització dels
treballs i per establir les mesures de seguretat a adoptar perquè impedeixin l’accés a
l’obra a personal no autoritzat així com per evitar qualsevol risc i possible accident,
redactat per la direcció facultativa de l’obra i acceptat per el promotor. Per altra banda, el
promotor s’ha de comprometre a mantenir les condicions d’aquest document sota la seva
responsabilitat, amb la supervisió dels directors de l’obra.
2. Realitzar tanca fixa en el perímetre del solar, formada per mur massís d’obra de fàbrica
de bloc de formigó, fins a 100cm d’alçada, arrebossat per la cara exterior i pintat amb
color de la carta de colors del POUM, i tanca metàl·lica de simple torsió fins a 180cm
d’alçada. Es deixaran dues portes d’accés al recinte, una per a vianants i l’altra per a
vehicles.
Es manté la condició de que el tancament de l’obra és de caràcter temporal. Tenint en compte
l’aturada d’aquestes obres, i que la tanca està en part col·locada sobre la via pública, s’hauria de
substituir per tanca fixa i col·locada en la propietat privada.
Per tant, els treballs a executar per tal de recuperar l’ornament públic del municipi, evitar
l’ocupació de la via pública, i reduir el riscos que suposa tenir una obra paralitzada en considera
oportú el següent:
1. Requerir l’aportació de document d’Ordres i Instruccions Tècniques necessàries per a
la paralització dels treballs i per establir les mesures de seguretat a adoptar perquè
impedeixin l’accés a l’obra a personal no autoritzat així com per evitar qualsevol risc i
possible accident, redactat per la direcció facultativa de l’obra i acceptat per el
promotor. Per altra banda, el promotor s’ha de comprometre a mantenir les
condicions d’aquest document sota la seva responsabilitat, amb la supervisió dels
directors de l’obra.
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2. Realitzar subsidiàriament a càrrec de les persones propietàries, segons preveu art.
197.4 del TRLUC, dels treballs referits a la retirada de tanca provisional i construcció
d’una tanca fixa en el perímetre del solar, formada per mur massís d’obra de fàbrica
de bloc de formigó, fins a 100cm d’alçada, arrebossat per la cara exterior i pintat amb
color de la carta de colors del POUM, i tanca metàl·lica de simple torsió fins a 180cm
d’alçada. Es deixaran dues portes d’accés al recinte, una per a vianants i l’altra per a
vehicles.
El cost de les obres que s’ordena executar, que es posa en coneixement de l’Ajuntament per a la
seva execució subsidiària és de 8.647,11euros, segons es detalla a continuació:
Estimació del cost de les obres

m² const.

€ / m²

Realització de rasa de formigó armat, de 40x40cm

12,00 m²

14,52 €/m²

174,24 €

Mur de fàbrica de bloc de formigó de 20cm

45,00 m²

32,00 €/m²

1.440,00 €

Tanca de simple torsió

75,00 m²

23,00 €/m²

1.725,00 €

Arrebossat i pintat de mur massís

60,00 m²

26,00 €/m²

1.560,00 €

1660,00 m²

0,32 €/m²

Portes metàl·liques en tanca

PEM

400,00 €

Neteja i esbrossada del solar
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

531,20 €
5.830,44 €

Despeses generals (13%)

757,96 €

Benefici industrial (6%)

349,83 €
SUBTOTAL

IVA (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Despeses de promoció (3%)
ESTIMACIÓ DE COST DE LES OBRES

6.938,22 €
1.457,03 €
8.395,25 €
251,86 €
8.647,11 €

L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Sant Pau de Segúries, 10 d’abril de 2014
“...”
Segons el Decret d’Alcaldia notificat el 7-1-2014, es va requerir l’interessat la legalització de
l’activitat sense que desprès de 3 mesos hagi presentat cap justificació a l’Ajuntament.
Atès que en l’informe de Secretaria es conclou en la procedència d’incoar expedient d’imposició
de multes coercitives.
Examinat l'expedient, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment del requeriment.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra PROMOCIONS ALTA GARRROTXA SL
3. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi que pugui al·legar
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
3.4. Exp. LLA 122/14. Fusió activitats ramaderia bovina el Ciment i la Sala
Atesa la sol·licitud dels interessats Sra. Mari Barceló Bonada i Sr. Domenec Palomera Bossoms de
23-04-2014, NRE 227, i de fusió de les explotacions ramaderes extensives bovines del Ciment i la
Sala, del municipi de Sant Pau de Segúries;
Vist que consta la conformitat de la fusió per part dels dos titulars les activitats següents:
Explotació bovina Marca oficial 716:CE La Sala
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Explotació bovina Marca oficial 716:CB El Ciment
Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents;
Atès que l’Activitat es troba inclosa a l’ANNEX III del règim de Comunicació;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la fusió de les activitats ramaders bovines del Ciment i la Sala
així com del canvi de titular de l’activitat, de granja de bestiar boví al Ciment i al mas la Sala, i
que els interessats DOMENEC PALOMERA BOSSOMS i GERMANS BARCELÓ-JUANOLA CB han
comunicat l’activitat, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del
control que han de realitzar periòdicament els serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial
a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de
les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no
ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa
al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini
públic, el servei públic o els béns col·lectius.

2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18, epígraf 21: Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim
de comunicació ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00€
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
ES18 2100 8200 82 2300027565
3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància: Expedient
d’Activitats 122/2014.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar per mitjà
del correu electrònic juanbarcelobonada@yahoo.es i a l’adreça del Passatge dels Avets, 2, 17864
Sant Pau de Segúries.
4. Subvencions:
4.1. Diputació de Girona: donar compte de la sol·licitud de subvenció PT05 “ avaluació
piscines d’ús públic”
La Junta en queda assabentada
4.2. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per prevenció d’incendis 2014
La Junta en queda assabentada
4.3. Fons per al Foment del Turisme 2013-2014
La Junta en queda assabentada
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4.4. Sol·licitud de subvenció per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut
Vista la Resolució BSF/673/2014, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2014;
Atesa l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any
2012;
Atès que la Junta de Govern Local ha aprovat el Pla Local de Joventut 2012/2015, redactat pel
tècnic de Joventut Vall de Ter;
Vist el projecte d’activitats que inclou les actuacions a desenvolupar en l’àmbit dels joves durant
l’exercici 2014 amb un pressupost de 6.035,- euros;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar el projecte d’activitats any 2014 del municipi de Sant Pau de Segúries, amb un
pressupost de 6.035 €.
2. Sol·licitar a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya subvenció per al finançament de les despeses previstes.
3. Acceptar les condicions que estableixen les bases reguladores per a l’obtenció de la subvenció
que es demana.
4. Facultar, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, l’alcalde o regidor/a a qui delegui per
dur a terme les actuacions que siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquests acords.
5. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües
5.1. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 3a.
Atès que la Sr. Jordi Rosiñol Serrat amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 3a. 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: ES18 2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
5.2. Alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 4a.
Atès que el Sr. Francesc d’Assis Ferrer Vives amb domicili a l’Avda. de la Vall, 24-30, 2n., 4a.
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.
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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: ES18 2100 8200 82
2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
6. Contracte menor de millores a la xarxa d’aigua municipal: entorn de la nova font
Atès que per acord de la Junta de Govern de 30-10-2013 es va contractar l‘obra de millores a la
xarxa d’aigua a la plaça de la Generalitat a l’empresa Construccions J. Geli SL;
Durant l’execució de les obres es va determinar la necessitat d’adequar l’entorn amb la renovació
del paviment de conformitat a les instruccions del tècnic municipal;
Vist el pressupost que ha presentat l’empresa Construccions J. Geli SL per realitzar les obres per
un import de 2.801,80 €, de preu base més 588,40 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta
un import total de 3.390,30 €, IVA inclòs;
Vist l’informe de Secretaria Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21000 i que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pressupost de contracte menor d’obra presentat per l’empresa Construccions J. Geli
SL, per realitzar les obres per import de 2.801,80 €, de preu base més 588,40 € corresponent al
21 % d’IVA, i que resulta un import total de 3.390,30 €, IVA inclòs.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Construccions J. Geli SL, amb CIF núm.
B17576067, i domicili a C. Mn. Jacint Verdaguer, 12 de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
7. Contracte menor de millores a la llar d’infants “condicions tèrmiques”
Vist l’informe tècnic sobre la necessitat d’executar obres de millora de la condicions tèrmiques de
la llar d’infants municipal;
Vist el pressupost que ha presentat l’empresa Instal·lacions Costa 2004, SL per realitzar les obres
per un import de 1.762,66 €, de preu base més 370,16 € corresponent al 21 % d’IVA, i que
resulta un import total de 2.132,82 €, IVA inclòs;
Vist l’informe de Secretaria Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21300 i que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del
sector públic;
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La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pressupost de contracte menor d’obra presentat per l’empresa Instal·lacions Costa
2004, SL, per realitzar les obres per import de 1.762,66 €, de preu base més 370,16 €
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 2.132,82 €, IVA inclòs.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Instal·lacions Costa 2004, SL, amb CIF
núm. B175878844 i domicili a C. Guàrdia, 1, Baixos, de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
8. Petició de col·laboració amb la MVC per la Transpyr 2014
La Mancomunitat demana una aportació de 100 € a cada ajuntament de la Vall de Camprodon per
a la prova tipus RAID de Mountain Bike.
La Junta acorda no col·laborar per falta de consignació pressupostària adient.
9. Sol·licitud de permís de pas pel municipi del Club ciclista Olot Infantil
Atès que el Club Ciclista Olot Infantil sol·licita autorització de pas del Campionat de Catalunya en
Línia al tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries previst pel dia 18-05-2014;
Hi haurà categories Junior; Elit i Sub 23; Cadets i Fèmines;
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 Olot Infantil amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
10. Aprovació del projecte del carrer Mestre Sanz
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès
titulat “reforma del ferm i ampliació de voreres del casc antic, Avda. Mariner i carrer Francesc
Mestre Sanz”;
Vist que l’arquitecte municipal ha dirigit l’equip responsable de la redacció del projecte de
conformitat a les instruccions de l’equip de govern de l’Ajuntament;
De conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, en
relació amb els articles 36 i següents del ROAS;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització referent a reforma del ferm i ampliació de
voreres del casc antic, Avda. Mariner i carrer Francesc Mestre Sanz.
2. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública per termini de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació.
Fer-ne difusió als llocs de pública concurrència de la població.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin
pertinents.
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3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de prendre cap altra acord i, prèvia certificació de Secretaria, es publicarà l’anunci
d’aprovació al BOP de Girona.
11. Aprovació del pagament de la part proporcional del consum elèctric del telecontrol
Vista la factura de la despesa d’enllumenat del Telecontrol de la Ral corresponent al períodes de
març de 2013 a març de 2014 per import de 246,81 €;
Vist que aquest import es correspon amb les dades del comptador del Telecontrol;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament al Sr. Jaume Vila Rigat de la quantitat de 246,81 € en concepte de
despesa de l’enllumenat del Telecontrol de la Ral
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
12. Adjudicació dels aprofitaments de pastures de les forests 62 i 63 del CUP pel 2014
Vist que per Resolució de 19 de març de 2014 del Director General del Medi Natural i Biodiversitat
s’ha aprovat el programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de gestió pública per a
l’any 2014;
Vist l’aprofitament de pastures per l’any 2014, senyalat al forest núm. 63 anomenat Bac de les
Tres Fonts i al forest núm. 62 anomenat Ribes Altes i Puigperrús, de propietat municipal, segons
el programa aprovat;
Atès que els aprofitaments s’han d’adjudicar dins l’exercici corrent,
Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Adjudicar els aprofitaments de pastures de l’any 2014 a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
per a la distribució veïnal.
2. Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
13. Aprovació de la col·laboració de l’Ajuntament amb el procediment de regularització
cadastral
Vist l’escrit de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona sobre petició de col·laboració
municipal amb la regularització cadastral prevista al RDLegislatiu 1/2014, de 5 de març, Llei del
Cadastre immobiliari, DA Tercera pel que fa construccions que no hi consten com l’actualització
de les dades incorrectes o incomplertes;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Confirmar al col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en el procediment dalt
esmentat.
2. Comunicar-ho a la Gerència Territorial del Cadastre per a la seva deguda constància abans del
30 d’abril de 2014.
14. Varis
Es tracten diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
- El Ple de les eleccions el farem dilluns dia 28 a les 9:00
- Encara no tenim papers del Pla d’Ocupació de Ripollès Desenvolupament
- Entem pendents de la memòria per instal·la la biomassa
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presentar

Hem rebut el certificat de l’esforç fiscal del Consorci de Recaptació per
al
MINHAP.
Les soques de les 40 cases sembla que encara aixequen les voreres. Hem de fer alguna
actuació per resoldre.

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,
Pep Palos i Sastre

Josep Ruiz i Muñoz

