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ACTA NÚM. 8/2013
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 20:30 hores del dia 4 de setembre
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.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 12/13. Factures de Caixa
2.2. Aprovació relació de factures 13/13. Factures pendents de pagar
2.3. Aprovació relació de factures 14/13. Factures domiciliades pagades
2.4. Ratificar l’atorgament de bestreta al CEiC de Sant Pau de Segúries
2.5. Denegació del pagament a l’AMPA de l’Escola “Els Pinets” per despeses de Festa
Major
2.6. Aprovació del pagament a l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura pel Punt
d’Infoenergia.
2.7. Aprovació del pagament de la quota anual del Centre BTT del Ripollès
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Exp. LLA 92/13 Càmping els Roures
3.2. Exp. LLO 21/13 PR
3.3. Exp. LLO 22/13 JSS
3.4. Exp. LLO 23/13 JVB
3.5. Exp. LLO 24/13 MRT
Subvencions:
4.1. Convocatòria Diputació de Girona activitats de promoció de la salut
4.2. Convocatòria Diputació de Girona lluita i control integral plagues urbanes
Petició de connexió de subministraments al Servei d’Aigües:
5.1 Peticions de connexió de subministraments al Servei d’Aigües de la Comunitat de
Propietaris C. Pompeu Fabra, 41
5.2. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Sr. ABA
Padrons tributaris:
6.1. Aprovació del canvi de titular dels rebuts municipals del pis de l’Avda. de la Vall, 46-8, 2n., 2a.
6.2. Aprovació de l’exempció de l’IVTM per discapacitat BFP
Ocupació de via pública:
7.1.Sol·licitud instal·lació d’una parada de xurreria
7.2. Donar compte de l’autorització de parada de creps a la Festa Major
7.3. Autorització ocupació de via pública Sr. JNS
Autorització de pas al Club Ciclista Olot
Contractació de millores a les instal·lacions elèctriques de l’Ajuntament, les Escoles i
l’Església per a protecció contra llamps i revisió periòdica obligatòria.
Inspecció sanitària piscina del Càmping 2013
Subhastes forestals 2013
Comunicació de la Diputació de Girona de treballs forestals 2013
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13.
14.
15.
16.
17.
18

Aprovació de la minuta de conveni amb la Falguera
Aprovació de la minuta de conveni amb la propietat de la Barquera
Aprovació d’ajut social a un veí del poble
Proposta al Ple de modificació del pressupost de 2013
Aprovació de la correcció del consum d’aigua per avaria a la canonada
Acceptació de l’aportació del Consorci de Benestar Social del Ripollès per activitats d’estiu
amb infants i adolescents

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. 7 de la sessió del dia 17 de juliol de 2013, sense
cap esmena.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures 12/2013
Examinada la relació núm. 12/2013 de factures de Caixa de la corporació per import
de 235,71 €, S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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 13/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 13/2013 de factures i justificants per import de 19.726,87
€, s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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 14/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 14/2013 de factures i justificants per import de 1.817,44
€, s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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
2.4 Ratificar l’atorgament de bestreta al CEiC de Sant Pau de Segúries.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 27-08-2013 que atorga una bestreta de 15.000 € al
Club d’Esports i Cultura de la població per col·laboració amb els actes d ela Festa
Major 2013;
La Junta de Govern el ratifica en tots els seus termes
2.5. Denegació del pagament a l’AMPA de l’Escola “Els Pinets” per despeses
de Festa Major.
Vist l’escrit de l’AMPA els Pinets, NRE 570 de 4-9-2013, sobre el pagament de
despeses per import de 135 € per despeses de Bar de la Festa Major.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA no s’aprova la petició.
2.6. Aprovació del pagament a l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura pel
Punt d’Infoenergia.
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Vist l’escrit de l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura pel Punt d’Infoenergia sobre el
pagament anual de la quota d’associats per import de 578,97 €,
S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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
Els membres decideixen fer un estudi comparatiu de les facturació 2011 i 2012 per
determinar l’estalvi energètic que ha gaudit l’Ajuntament.
2.7. Aprovació del pagament de la quota anual del Centre BTT del Ripollès
Vist l’escrit del Consorci Ripollès Desenvolupament NRE 525, de 7-8-2013,sobre el
pagament de quota anual pel manteniment del Centre BTT del Ripollès per import de
306,57 €;
S’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA 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 de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de llicència d’activitats. LLA 92/13 Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de legalització de l’activitat presentada pel Càmping Caravàning els
Roures SA;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 12-02-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions:
Vista la documentació que consta en l’expedient, es considera oportú, informar que la
ponència comarcal d’avaluació ambiental ha emès informe favorable, i deixar en
suspens la tramitació fins que es doni compliment als següents requeriments:
1.L’activitat està sotmesa a control inicial, segons art.42 de la Llei 3/1998, i s’aportarà
acta de control inicial favorable emesa per una entitat col·laboradora de
l'Administració, i els documents de legalització de les instal·lacions que ho requereixin
d’acord a la seva norma sectorial (instal·lació elèctrica, calefacció, incendis, etc.)
2.Certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució conforme la
instal·lació s’adequa al projecte i a la normes d’aplicació.
3.S’aportarà justificació de resistència al foc de l’estructura dels edificis
4.Es justificarà el compliment del codi d’accessibilitat en la planta baixa de l’edifici de
serveis.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR l’informe tècnic dalt referenciat i requerir la presentació de la
documentació que es fa constar.
2. Atorgar un termini d’un mes amb advertiment de tenir per desistit l’interessat de la
seva petició.
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3. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 21/13 PR
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Paulino Rigat per obtenir llicència d’obres per
reparació de degoters, carrer Major, 10;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
Es sol·licita llicència d’obres menors per REPARACIÓ DE GOTERES DE GALERIA.
Sòl urbà, clau 1, casc antic, subclau a. L’obra és de reparació de l’edificació existent, i
per tant compatible amb el planejament urbanístic.
El pressupost de les obres és de 1.000euros.
Conclusions
S’informa favorablement a l’obtenció de la corresponent llicència d’obres menors PER
A REPARAR GOTERES DE GALERIA, en edifici situat al CARRER MAJOR, NÚM. 9
d’aquest municipi, i s’hauran de tenir en compte el que segueix:
1. 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.
2. 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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. 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 40,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
0,00 €
- Fiança:
40,00 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
60,00€
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 termini d’un mes
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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.
3.3. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 22/13 JSS
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Sala Sànchez per obtenir llicència d’obres per l’obertura
de rasa sobre Parcel·la 11 del Polígon 23 per connexió a la xarxa d’aigua municipal;
Vist l’informe favorable amb condicions emès pels serveis tècnics municipals:
“...”
Antecedents
1. Es sol·licita CONNEXIÓ AL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE a parcel·la número 11 del polígon 10 de la rústica de Sant Pau de
Segúries, per un cabal de 0,02m³/h, per a una aixeta aïllada.
Conclusions
S’informa favorablement a la connexió a la xarxa municipal de subministre d’aigua
potable a la Parcel·la 11 del Polígon 10, La Barquera, referència cadastral
17186A010000110000RH, amb les següents condicions:
1. La instal·lació de connexió anirà a càrrec del sol·licitant, que haurà d’encarregar
els treballs a empresa instal·ladora autoritzada. S’haurà de comunicar a
l’Ajuntament, en un plaç de 8 dies naturals abans de l’inici dels treballs, l’empresa
que durà a terme els treballs i l’acceptació d’aquests per part seva.
2. La instal·lació haurà de complir amb la norma sectorial d’aplicació, i el DB HS-4,
subministre d’aigua del codi tècnic de l’edificació.
3. En virtut del conveni signat sobre cessió de la instal·lació soterrada de conducció
d’aigua potable, signat per l’Ajuntament i el promotor de les obres de conducció,
s’haurà d’efectuar un pagament de 2.000 euros, com a drets de connexió.
4. La instal·lació del comptador la realitzarà l’Ajuntament, a càrrec del sol·licitant.
5. La instal·lació en la via pública o camí haurà d’estar soterrada, a una profunditat
de un metre, i envoltada per llit de sorra. Per a la col·locació del comptador es
realitzarà arqueta o armari arrebossat amb morter i de dimensions suficients per
allotjar la instal·lació i aixetes de pas, i estarà convenientment tancada amb porta
o tapa.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR 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
tècnic dalt consignat
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 60,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- Fiança:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Drets de connexió
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:

0€
60,00 €
20,00 €
2.000,00 €
2.080,00 €
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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 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 amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 23/13 JVB
Atesa la sol·licitud del Sr. Josep Vergés Birosta per obtenir llicència d’obres per
reparació de teulada al C. Pompeu Fabra, 10;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
1. Es sol·licita llicència d’obres menors per REPARACIÓ DE TEULADA
2. Sòl urbà, clau 2, Edificació plurifamiliar aïllada. L’edificació està en situació de
volum disconforme amb el planejament. Segons art. 108.4 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, i la Disposició Transitòria Segona del POUM de Sant Pau de
Segúries, es poden autoritzar les obres de consolidació, rehabilitació i els canvis
d’ús, d’acord a les condicions del nou planejament. Segons l’exposat, aquesta obra
és de reparació i manteniment de l’edificació existent, i per tant compatible amb el
planejament urbanístic i la situació com a volum disconforme.
3. El pressupost de les obres és de 1.500 euros.
Conclusions
S’informa favorablement a l’obtenció de la corresponent llicència d’obres menors PER
A REPARACIÓ DE TEULADA, en edifici situat al CARRER POMPEU FABRA, NÚM. 10
d’aquest municipi, i s’hauran de tenir en compte el que segueix:
1.

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.
2. 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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. 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 tècnic dalt consignat
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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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:
0€
- Fiança:
60,00 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
80,00 €
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 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 les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
3.5. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 24/13 MRT
Atesa la sol·licitud de la Sra. Maria Roure Tallant per obtenir llicència d’obres per
reparació de teulada a l’Avda. del Mariner, 14;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Antecedents
1. Es sol·licita llicència d’obres menors per REPARACIÓ DE TEULADA
2. Sòl urbà, clau 2, Edificació plurifamiliar aïllada. La part posterior de l’edificació està
en situació de volum disconforme amb el planejament. Segons art. 108.4 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, i la Disposició Transitòria Segona del POUM de Sant
Pau de Segúries, es poden autoritzar les obres de consolidació, rehabilitació i els
canvis d’ús, d’acord a les condicions del nou planejament. Segons l’exposat,
aquesta obra és de reparació i manteniment de l’edificació existent, i per tant
compatible amb el planejament urbanístic i la situació com a volum disconforme.
3. El pressupost de les obres és de 850,00 euros.
Conclusions
S’informa favorablement a l’obtenció de la corresponent llicència d’obres menors PER
A OBRES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE TEULADA, en edifici situat a l’AVINGUDA
DEL MARINER, NÚM. 14 d’aquest municipi, i s’hauran de tenir en compte el que
segueix:
1.

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.
2. 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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel- fax 972 747 005 - ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

8

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a la interessada 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 tècnic dalt consignat
2. Aprovar la liquidació, per import de 20 €, 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 34,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
0€
- Fiança:
34,00 €
- ICIO:
20,00 €
- Taxa llicència:
54,00 €
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 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 les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
4. Subvencions:
4.1. Convocatòria Diputació de Girona activitats de promoció de la salut
Vista la convocatòria anual de la Diputació de Girona per les activitats de promoció de
la salut,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Estudiar de sol·licitar una subvenció per les activitats de promoció de la salut que
desenvolupa l’Ajuntament:
-

Remuneració professionals
Materials i serveis necessaris per fer l’activitat
Despeses de publicitat i promoció de l’activitat

2. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui per dur a terme l’efectivitat d’aquest
acord, si s’escau.
4.2. Convocatòria Diputació de Girona per a la lluita i control integral plagues
urbanes
Vista la convocatòria anual de la Diputació de Girona per a la lluita i control integral
plagues urbanes,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:

9

1.
-

Sol·licitar una subvenció per la lluita i control integral plagues urbanes:
Mètodes de control biològic

2. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui per dur a terme l’efectivitat d’aquest
acord
5. Peticions de connexió de subministraments al Servei d’Aigües
5.1 Peticions de connexió de subministraments al Servei d’Aigües de la
Comunitat de Propietaris C. Pompeu Fabra, 41
Atès que Valls i Baldrich SL sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a
l’immoble situat a C. Pompeu Fabra, 41, de Sant Pau de Segúries (Comunitat de
Propietaris);
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
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.
5.2. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües Sr. ABA
Atès que el Sr. Agustín Brosa Aubao sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, a l’habitatge situat a Avda. de la Vall, 24-30, Baixos 5a. de Sant Pau de
Segúries;
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
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.
6. Padrons tributaris:
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6.1. Aprovació del canvi de titular dels rebuts municipals del pis de l’Avda. de
la Vall, 4-6-8, 2n., 2a.
Vista la instància NRE 481, de 8-7-2013, presentada per l’arrendatari del pis situat a
l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n., 2a. Sr. Bryan Vidal Ruiz, que demana el canvi de nom
dels rebuts municipals per baixa del domicili a partir del 5-07-2013;
Vist que el propietari és Jardipark SL amb domicili a C. Sant Maties, 4, local Baixos;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1.
2.

Aprovar el canvi de nom interessat als rebuts municipals
Notificar-ho a l’anterior i al nou titular per a la seva deguda constància

6.2. Aprovació de l’exempció de l’IVTM per discapacitat BFP
Vista la instància presentada pel Sr. Bartomeu Ferrer Poc, NRE 534, de 7-8-2013, que
interessa el reconeixement de l’exempció del pagament de l’IVTM per discapacitat
acreditada amb certificat de l’INSS, amb referència al vehicle Citroën Saxo, matrícula
6894BWP;
Vista la regulació de la Llei d’hisendes locals, que reconeix l’exempció de l’impost en
cas de discapacitat, per un sol vehicle;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. DECLARAR l’exempció de l’impost de vehicles al Sr. Bartomeu Ferrer Poc pel vehicle
Citroën Saxo, matrícula 6894BWP.
2. Comunicar-ho al Consorci Servei de Recaptació i a l’interessat per a la seva
efectivitat i a l’efecte corresponent.
7. Ocupació de via pública:
7.1. Sol·licitud instal·lació d’una parada de xurreria
Vista la sol·licitud d’instal·lació de xurreria durant la via romana 2013 presentada pel
Sr. Antoni Ramos Sànchez, NRE 571, de 4-097-2013;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la parada de xurreria sol·licitada per la interessat.
2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 10 m2. segons l’ordenança
fiscal 12: 1,50 €/m2/dia.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
7.2. Donar compte de l’autorització de parada de creps a la Festa Major
Per Decret d’Alcaldia de 27-8-2013 es va aprovar l’ocupació de via pública pel dia 31
d’agost de 2013.
La Junta en queda assabentada
7.3. Autorització ocupació de via pública Sr. JNS
Vista la sol·licitud d’instal·lació maquinària a la vorera de l’Avda. de la Vall, 16 pel Sr.
Josep Nogué Serrat;
Vist l’informe dels Serveis tècnics següent:
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“...”
Antecedents
1. Es sol·licita OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA per a exposició de maquinaria de
jardineria, a l’AVINGUDA DE LA VALL, NÚM. 16, relacionada amb la venta d’aquests
productes per l’empresa PEP CARS.
2. El sòl que es sol·licita ocupar és un tram urbà de la carretera C-38, Avinguda de la
Vall. La ocupació de la via pública sol·licitada garanteix la lliure circulació dels vianants
i no redueix la visibilitat o condicions de seguretat de la via. Es garanteix el
compliment del decret 135/1995, d’aprovació del Codi d’accessibilitat, i en concret les
barreres arquitectòniques urbanístiques.
Conclusions
S’informa favorablement a l’autorització de l’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA per a
exposició de maquinaria de jardineria en l’Avinguda de la Vall, núm. 16 d’aquest
municipi, amb les següents condicions:
1.

L’ocupació de la vorera es realitzarà en una àrea delimitada, en primer lloc per una
línia paral·lela a la façana i situada a 60cm d’aquesta, i ens segon lloc, per les
línies perpendiculars a la façana i situades a 50cm de cada brancal del porxo
d’accés a la botiga. La superfície estimada d’ocupació és de 0,6m x 3,3m = 2,0m².
2. Els elements que ocupin l’àrea en la que s’admet l’ocupació no hauran de reduir
les condicions d’evacuació del local en cas d’incendi.
3. El material exposat haurà d’estar en bones condicions, net, col·locat de forma
ordenada i situat de tal manera que no es pugui desplaçar de forma accidental.
No s’admet que la via estigui ocupada per petit material o maquinaria a terra, en
tot cas, haurà d’estar en estand adequat.
4. L’autorització té una vigència des del dia 14 d’agost fins el dia 30 de setembre de
l’any 2013, i s’informa sens perjudici de l’obtenció per part del titular de la
corresponent autorització a carreteres, si és el cas.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ocupació de via pública interessada del 14 d’agost al 30 de setembre de
2013.
2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 2 m2. segons l’ordenança
fiscal 12 : 1,50 €/m2/dia: 48 dies x 3€/dia = 144 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina d Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
8. Autorització de pas al Club Ciclista Olot
Atès que el Club Ciclista Olot sol·licita autorització de pas de la cursa ciclista III 100%
TONDO 60 en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries previst
pel dia 21-09-2013;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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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 Ripoll amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
9. Contractació de millores a les instal·lacions elèctriques de l’Ajuntament, les
Escoles i l’Església per a protecció contra llamps i revisió periòdica
obligatòria.
Atès que recentment l’Ajuntament ha patit danys per la sobretensió provocada per la
caiguda d’un llamp i s’ha constatat que les instal·lacions no estan adequades per
aquest risc;
Vist que les Escoles i l’Església es troben a la mateixa situació de risc;
Vist que cal contractar l’actuació de millores a les instal·lacions elèctriques de
l’Ajuntament, les Escoles i l’Església per a protecció contra llamps i revisió periòdica
obligatòria;
Vist el pressupost de l’empresa Torrent Tecno Industrial SL que inclou la revisió anual
Ajuntament

825,00
620,00
1.033,00

Escoles i Església

972,00
670,00
1.033,00

TOTAL
IVA
TOTAL

5.153,00
1.082,13
6.235,13

Atès que consta informe d’Intervenció, en què s’acredita l’existència de crèdit suficient
i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i es va
emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per contractar;
Atès que consta Informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Torrent Tecno Industrial SL amb CIF B6031742 per un import
de 5.153,00 euros i 1.082,13 euros d’IVA el contracte menor per a l’execució dels
treballs.
2. Aprovar la despesa corresponent i una vegada realitzada la prestació, incorpora la
factura i tramitació del pagament.
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3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
10. Inspecció sanitària piscina del Càmping 2013
El Dipsalut (Pt05) de la Diputació de Girona per escrit NRE 561, de 21-08-2013, ens
informa de deficiències a la piscina del Càmping que ja van ser comunicades als
titulars per a la seva esmena.
11. Subhastes forestals 2013
El Consorci EIN ens informa de la subhasta forestal 2013 que pot licitar per compte de
l’Ajuntament, per import de 5.175 € de preu índex.
Vist el plec de clàusules econòmiques administratives particulars de l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries que regeixen la subhasta de fusta i llenya del pla
d’aprofitaments forestals de l’any 2013;
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la normativa aplicable;
Vist allò que disposen el Reglament del patrimoni dels ens locals i la Llei de contractes
del Sector Públic;
Atès que la Junta de Govern té delegada la competència del Ple per a dur a terme la
contractació
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de subhasta forestal de fustes de 2013 corresponent al CUP
62, Ribes altes i Puig Parrús, rodals 2d, 3d i 4b, de pi roig, 550 peus, pel preu unitari
de 18 € i el preu base de 4.140 € i preu índex de 5.175 €.
2. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives particulars per a
l’adjudicació dels aprofitaments forestals de l’any 2013, segons el Programa anual
d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública de Catalunya per a l'any
2013 aprovat per Resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat de data
18 de febrer de 2013.
3. Encomanar al Consorci EIN del Ripollès (CEINR) la tramitació de la contractació
pública de la subhasta conjuntament amb altres municipis del Ripollès, facultant-lo
expressament per a la publicació dels corresponents anuncis de convocatòria.
4. Comunicar-ho al CEINR a l’efecte corresponent
12. Comunicació de la Diputació de Girona de treballs forestals 2013
La Diputació de Girona ens informa de l’empresa que farà treballs forestal i que ha
contractat directament: Arico Forest SL.
L’Ajuntament farà l’acta de recepció dels treballs.
13. Aprovació de la minuta de conveni amb la Falguera
Vista la minuta de conveni amb el propietari de la Falguera Sr. Enric Pérez Palet que
consta a l’expedient;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni de cessió en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui per a la seva signatura i per a dictar les
resolucions que siguin necessàries per a la seva efectivitat
3. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que se celebri
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14. Aprovació de la minuta de conveni amb la propietat de la Barquera
Vista la minuta de conveni amb el representant del propietari de la Barquera Mn. Lluís
Carol Roca que consta a l’expedient;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni de cessió en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui per a la seva signatura i per a dictar les
resolucions que siguin necessàries per a la seva efectivitat
3. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que se celebri
15. Aprovació d’ajut social a un veí del poble
Vist que el Centre Geriàtric Municipal de Camprodon (l’hospital) va admetre per
urgència al veí de Sant Pau de Segúries Sr. Joan Colomer Solà de 75 anys d’edat;
Atès que el veí cobra una pensió de jubilació de 1.009,18 €, per la qual cosa no
disposa d’ingressos suficients per fer front a la quota mensual de 1.384,88 € i no
disposa de mitjans patrimonials ni de família que es pugui fer càrrec de la diferència;
Vistos els informes dels Serveis Socials que recomanen mantenir ingressat al Sr.
Colomer pel seu delicat estat de salut que l’impedeix valdre’s per ell mateix;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’atorgament d’un ajut social al veí Sr. Joan Colomer Solà que es va haver
d’ingressar per urgència al Centre Geriàtric Municipal de Camprodon (l’hospital).
2. Aprovar el pagament al Centre Geriàtric Municipal de Camprodon (l’hospital), durant
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2013, de la diferència entre la pensió
de jubilació i l’import de quota de la Residència que actualment és la següent:
Import pensió: 1.009,18 €
Import quota Residència: 1.384,88 €
Import de l’ajut: 375,70 €/mensuals
3. Notificar-ho al Centre Geriàtric Municipal de Camprodon (l’hospital) i a l’interessat
per a la seva deguda constància.
16. Proposta al Ple de modificació del pressupost de 2013
Els membres de la Junta de Govern estudien les necessitats pressupostàries pel
funcionament de l’Ajuntament fins a la fi d’any.
Acorden proposar al Ple la modificació del pressupost elaborada pels serveis
econòmics.
17. Aprovació de la correcció del consum d’aigua per avaria a la canonada
Vist que el personal de l’Ajuntament ha constatat una avaria a la canonada d’aigua de
l’usuari Sr. Josep Cels Vila que ha provocat una lectura errònia del consum d’aigua
domèstic;
Vist que cal regularitzar les dades de facturació en relació al consum usual de
l’habitatge;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar el consum de 51 ml. del 2n. Trimestre de 2013 corresponents al rebut
1352000167 a nom del Sr. Josep Cels Vila, amb DNI 40 252 877 W i comptador
número 2401236.
2. Notificar-ho al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i a l’interessat per a
la seva deguda constància.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
23:30 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
18. Acceptació de l’aportació del Consorci de Benestar Social del Ripollès per
activitats d’estiu amb infants i adolescents.
Vist l’escrit del Consorci de Benestar Social del Ripollès NRE 544, de 12-8-2013,sobre
el pagament a l’Ajuntament d’una aportació per les activitats d’estiu amb infants i
adolescents per import de 168,00 €;
S’accepta per unanimitat amb càrrec a les aplicacions d’ingressos corresponents del
pressupost municipal vigent d’acord.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:00 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
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