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ACTA NÚM. 8/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30 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: CAP

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
marge consignats per celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat
pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en funcions
de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2015/17. Pendents
3. Llicències urbanístiques:
3.1. Llicència Ocupació via pública Exp.186/2014. Bar la Serradora
3.2. Sol·licitud parada de mercat. Exp. 101/2015. MGT.
3.3. LLO 20/2015. Gas Natural. Renúncia a la llicència
3.4. LLA 105/2015. Germans Barceló Juanola CB
3.5. Assabentat habitatges ús turístic. Exp. 117/2015. JSG
4. Contractació:
4.1. Contracte menor millora enllumenat oficines municipals. Exp. 130/2015
4.2. Contracte menor obres carrer Faig Carrer Coll de Salarça Exp. 133/2015
4.3. Contractació subministrament dues faroles per enllumenat públic. Exp. 134/2015
5. Aprovació de convenis de col·laboració:
5.1. Aprovació del conveni del Servei de Joventut Comarcal
5.2. Aprovació Addenda al conveni Itinerannia 2015
6. Servei de subministrament d’aigua:
6.1. Aprovació baixa comptador d’aigua. Exp. 50/2015. YCN
6.2. Alta de comptador. Exp. 50/2015. ABB
7. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per activitats de Joventut 2015
8. Reclamació a empresa i asseguradora AXA per danys al mobiliari urbà. Ex. 118/2015
9. 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. 7 de la sessió del dia 9 d’abril de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants F/2015/17: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/17 de factures i justificants per import de 8.247,32 €, s’APROVA
i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
3. Llicència urbanístiques:
3.1. Llicència Ocupació via pública Exp.186/2014. Bar la Serradora
Atesa la sol·licitud de 15-04-2015, de la interessada Sra. Ester Sau Teixidó, titular del Bar la
Serradora per obtenir llicència d’ocupació de via pública;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
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“...”
Fet
Es sol·licita OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A LA COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES PER A LA
CAFETERIA-BAR LA SERRDORA, en l’avinguda de la Vall, núm. 12 d’aquest municipi.
Es sol·liciten ocupacions diferents en funció de l’època de l’any que es concreta com segueix:
Període

Taules

OCTUBRE-MAIG
JUNY, JULIOL I SETEMBRE
JUNY, JULIOL I SETEMBRE
AGOST

2
1
3
4

Cadires
2
3
9
12

Dies setmanals
6
4
2
6

(dll,
(dll,
(ds,
(dll,

dc, dj, dv, ds, dg)
dc, dj, div)
dg)
dc, dj, dv, ds, dg)

La vorera en aquest tram té una amplada de 280 cm, i l’amplada útil per al pas, és a dir, la situada
entre façana i pilones és de 250 cm. Per altra banda, en aquest punt existeix un pas de vianants
de l’avinguda. Aquesta avinguda coincideix amb el tram urbà de la carretera C-38, de la qual és
titular la Generalitat de Catalunya.
La ocupació d’aquesta vorera amb terrassa de bar ocupada suposa la reducció de la seva amplada
útil en 200 cm, aproximadament. Tenint en compte que l’amplada útil de pas en la vorera és de
250cm, l’amplada lliure de la vorera restant és de 50 cm, aproximadament. Segons article 11, del
Decret 135/1995, de 24 de març, d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’haurà de garantir
l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic. Es considera adaptat
aquell tram que té una amplada mínima de 90 cm i una alçada lliure d’obstacles de 210cm, i en els
canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
L’ocupació de la via pública fins a 4 taules i tres cadires permet assolir les condicions d’accessibilitat
necessàries en els espais d’ús públic, i garantir una amplada de pas mínima de 90 cm, s’haurà de
tenir en compte que en el pas de zebra es compleixin les condicions de canvi de direcció, tenint en
compte que la zona del bar coincideix amb la del pas de vianants de la carretera.
Conclusions
1. Segons l’exposat anteriorment s’informa favorablement a la sol·licitud OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA PER A LA COL·LOCACIÓ DE LA VORERA QUE CONFRONTA AMB LA FAÇANA DEL BAR
“LA SERRADORA” PER COLOCAR TAULES I CADIRES, en nombre com es detalla seguidament:
Període

Taules

Cadires

Dies setmanals

Octubre-maig
2
2
6 (dll, dc, dj, dv, ds, dg)
Juny,
juliol
i
1
3
4 (dll, dc, dj, div)
setembre
Juny,
juliol
i
3
9
2 (ds, dg)
setembre
Agost
4
12
6 (dll, dc, dj, dv, ds, dg)
2. La ocupació de la via pública s’haurà d’ajustar a les següents condicions, que garanteixen el
compliment del Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març:

-

Les taules i cadires es col·locaran en el costat de la façana, i s’utilitzaran de tal manera que es
deixi una amplada útil mínima de 90 cm, entre el mobiliari i les pilones de la vorera.
En el pas de zebra es deixarà un espai lliure d’obstacles que permeti inscriure un cercle de 150cm
de diàmetre.
L’alçada útil lliure en els itineraris anteriors, serà de 210cm.

3. L’ocupació de la via pública està en zona d’afectació de la carretera C-38.
S’emet aquest informe sens perjudici d’altres autoritzacions.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a la interessada l’autorització per ocupar el domini públic viari amb les limitacions i
condicionants dalt consignades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de
conformitat i condicionada a l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
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2. Aprovar la liquidació prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa per l’ocupació de via pública
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per import de 292 €/any, corresponent a 3 m2.
d’ocupació:
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
0,00 €
- Taxa llicència:
0,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
- Ocupació via pública anual
292,00 €
TOTAL:
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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Sol·licitud parada de mercat. Exp. 101/2015. MGT.
Vista la sol·licitud de parada de mercat de data 10-04-2015 del Sr. Marc Gamell Talarnmein;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
INFORME
La ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT PAU DE
SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de 27-102014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
de protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Vista la documentació rebuda per part del Sr. Marc Gamell Talarmein per obtenir l’alta de parada
al mercat setmanal amb una longitud de 4 ml, on s’indica la sol·licitud de Parada de Venda de
Formatges.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. Les possibles ubicacions haurien de ser part de
la parada número P15 o P16, o alineada amb la P10-P12, segons croquis adjunt.
2.- A data d’avui, no existeix cap parada que faci la venda exclusivament de formatge.
3.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
“...”

Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a l’interessat el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 4 ml. amb una parada de venda de formatges, de conformitat a l’informe dels tècnics
municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les Administracions
i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
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2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2015. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3. Comunicar aquest acord a la interessada amb advertiment dels recursos pertinents.
3.3. LLO 20/2015. Gas Natural. Renúncia a la llicència d’obres
Atesa la sol·licitud de 16-04-2015, de l’interessat GAS NATURAL SDG SA representada pel Sr. Joan
Arimany i Grabalosa de renúncia a la llicència d’obres atorgada a l’expedient 20/2015;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Acceptar la renúncia a la llicència d’obres de l’interessat.
2. Deixar sense efecte la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres
així com la resta de condicionats vinculades a la llicència, a excepció de la taxa per expedició de
llicència que queda vigent de conformitat a l’Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme que preveu:
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de
les activitats comunicades.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. LLA 105/2015. Germans Barceló Juanola CB
Atesa la sol·licitud de 2-04-2015, de l’interessat Sr. Juan Barceló Bonada en representació de
Germans Barceló Juanola CB, de comunicació de modificació no substancial de l’activitat de la
Granja la Sala;
Vist l’informe emès pel tècnic Sr. Joan Coromina Casas justificatiu de que l’increment de 199 noves
places de porcí no suposa un canvi substancial de l’activitat ja legalitzada ( passa de 499 a 698 ) i
no suposa un canvi a l’Annex de l’activitat;
Vist que la nova capacitat quedarà segons el detall següent:
-

698 de porcí d’engreix
39 femelles boví de carn
2 mascles boví de carn
7 vedelles de reposició
20 cries boví de carn
25 vedells d’engreix

Atès que l’activitat es troba classificada a l’Annex III apartat 11, subapartat 1.j (500-3 UBM) de la
Llei 9/2011;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la modificació no substancial de l’activitat de la Granja la Sala dalt
consignada, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’Ordenança
Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
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ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. Apartat 21. Procediment de
modificació d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental:
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
0,00 €
- Taxa llicència:
100,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
100,00 €
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

3. Anotar la modificació de l’activitat al Llibre Registre d’Activitats de l’Ajuntament.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. Assabentat habitatges ús turístic. Exp. 117/2015. JSG
Atesa la sol·licitud de 30-04-2015, de l’interessat Sr. Joan Solà Galceran en el propi nom i
representació de comunicació d’inici d’activitat d’ús turístic;
Vist l’informe emès pel tècnic municipals següent
“...
Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries.
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístic.
Descripció activitat:
Descripció
Cèdula habitabilitat
Règim

Habitatge d’ús turístic
CHG00299215001 Vigent fins 09/04/2030
Comunicació

Compatibilitat urbanística
POUM
Classe de sòl:
Qualificació:
Condicions d’ús:

Sòl urbà
Clau 1A
Residencial. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar.

L’ús d’habitatge està previst per el POUM de Sant Pau de Seguries en aquesta zona, i per tant
l’activitat d’habitatge d’ús turístic és compatible amb el planejament. L’ocupació màxima de
l’habitatge segons la cèdula és de 6 persones, als efectes d’inspecció de l’activitat.
Documentació:
S’aporta cèdula d’habitabilitat en vigor, atorgada el dia 09/04/2015, per aquest habitatge
unifamiliar, segons Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i
de la cèdula d’habitabilitat.
Conclusions: S’informa favorablement a la documentació aportada en la comunicació de l’activitat
de l’habitatge d’ús turístic de Carrer Major, 18.
“...”
Atès que l’activitat no es troba classificada a cap l’Annex de la Llei 9/2011;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la comunicació de l’interessat d’inici de l’exercici de l’activitat
d’habitatge d’ús turístic (HUT), salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de
conformitat i condicionada a l'informe dels serveis tècnics dalt transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18.
Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. Apartat
12.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura
d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència
ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
0,00 €
- Taxa llicència:
100,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
100,00 €
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

3. Anotar l’activitat al Llibre Registre d’Activitats de l’Ajuntament i comunicar-hi a la OGE de la
Generalitat de Catalunya per via telemàtica EACAT amb el formular HUT.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor millora enllumenat oficines municipals. Exp. 130/15
Vist que la deficient il·luminació de les oficines municipals s’ha pogut solventar amb la instal·lació
de lluminària Led a Secretaria i a l’oficina d’atenció al públic que ha suposat una millora per a la
prestació dels serveis municipals en la tasca diària dels treballadors;
Vist el pressupost per a la instal·lació de 9 lluminàries Led (6 a Secretaria i 3 al despatx central)
que suposarà una millora de la il·luminació i una reducció del 75% de la despesa elèctrica respecte
la lluminària anterior;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a l’aplicació de
despeses corrents de manteniment general 1.2015.920.21200;
D’acord amb allò que disposen els articles 9, 77, 88, 138.3, 173, 290-300, DA 2a. i 34a. 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 per import de 1.009,53 € l’IVA inclòs per l’execució de la instal·lació dalt
referenciades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.2. Contracte menor obres carrer Faig Carrer Coll de Salarça Exp. 133/15
Vist el pressupost de les obres de millora del carrer Faig / carrer Coll de Salarça sol·licitades per un
veí perjudicat per l’execució de les obres de vialitat que li dificulten l’entrada al seu habitatge;
Vist que el veí està disposat a pagar la totalitat de les obres per import de 1.362,46 € segons
pressupost de Construccions J. Geli SL;
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Atès que aquesta petita actuació també és d’interès per l’Ajuntament pel fet que millora la vialitat
de l’entorn per la qual cosa ha consensuat el cofinançament del 50% de l’obra amb l’interessat de
conformitat a l’informe dels serveis tècnics municipals;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost per import de 1.362,46 € l’IVA inclòs per l’execució de les obres dalt
referenciades. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Construccions J. Geli SL.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
4.3. Contractació subministrament dues faroles per enllumenat públic. Exp. 134/15
Vist que en l’execució de les obres del carrer Fonoses el tècnic municipal va creure convenient
adquirir dues faroles com a reserva per a la substitució de les existents en la zona annexa que
també forma part del carrer Fonoses, però sobre la qual que de moment no s’actua;
Vist el pressupost presentat per l’empresa Comercial Pirenne per import de 1.341,81 € IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a l’aplicació
1.2015.155.61903;
D’acord amb allò que disposen els articles 9, 77, 88, 138.3, 173, 290-300, DA 2a. i 34a. 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 dalt esmentat per import de 1.341,81 € l’IVA inclòs pel subministrament
dalt consignat. La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a
l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5. Aprovació de convenis de col·laboració
5.1. Aprovació del conveni del Servei de Joventut Comarcal
Vista la minuta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per manteniment del Servei de
Comarcal de Joventut de conformitat al Contracte Programa Nivells 1 i 2;
Vist que aquest conveni suposa una despesa de 300 €/any en concepte de cofinançament del Servei
i consolidació dels Serveis i programes de joventut del Ripollès que s’ha de fer efectiva abans de
31-12-2015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per manteniment del Servei
de Comarcal de Joventut.
2. Facultar l’alcalde o regidor/a qui delegui per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
4. Donar compte a la Intervenció i al Ple a la propera sessió que se celebri per a la seva deguda
constància.
5.2. Aprovació Addenda al conveni Itinerannia 2015:
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Vista l’addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès
Desenvolupament pel manteniment de la Xarxa de Senders Itinerannia;
Vist que aquesta addenda al conveni suposa una despesa de 159,18 €/any en concepte de
cofinançament del Servei i consolidació dels Serveis i programes de joventut del Ripollès que s’ha
de fer efectiva. El 50% dins del mes des de la contractació de l’obra i, en tot cas, abans de 31-122015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès
Desenvolupament pel manteniment de la Xarxa de Senders Itinerannia.
2. Facultar l’alcalde o regidor/a qui delegui per a la signatura del conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Ripollès Desenvolupament.
4. Donar compte a la Intervenció i al Ple a la propera sessió que se celebri per a la seva deguda
constància.
6. Servei de subministrament d’aigua:
6.1. Aprovació baixa comptador d’aigua. Exp. 50/2015. YCN
Vista la sol·licitud de data 28-04-2015 de la Sra. Yajaira Elisabeth Cordova Noblecilla de baixa de
comptador del pis del C. Pompeu Fabra, 17, 2n.2a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
retirada dels comptadors corresponent, als habitatges dalt citats.
2. Aprovar la liquidació de les taxa per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 20 euros,
d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
4. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
6.2. Sol·licitud de subministrament d’aigua :alta contracte al pis de l’Avda. de la Vall, 46-8, Baixos, 3a. Exp. 50/2015. ABB
Atès que el Sra. Alfonso Bayon Benito amb domicili al C. Francesc Macià, 53, Baixos, 3a. 08970
Sant Joan Despí, sol·licita el sol·licita el dret de connexió d’aigua del Servei d’Aigua, per a ús
domèstic a l’Avda. de la Vall 4-6-8, Bx,3a.;
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
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3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
7. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per activitats de Joventut 2015
Es fa saber que hem demanat 2.000 € a la Direcció General de Joventut per dur a terme actuacions
en al marc del Pla Local de Joventut amb un pressupost de 6.175 € segons projecte redactat per la
tècnica comarcal de joventut.
8. Reclamació a empresa i asseguradora AXA per danys al mobiliari urbà. Ex. 118/2015
Vist l’atestat d’accident redactat per l’empresa Construccions Dani SL en data 30-03-2015 a
conseqüència del trencament d’una farola entra el carrer del Faig i Coll de Salarça;
Vist que l’empresa accepta la seva responsabilitat i ens ha adreçat a la seva asseguradora AXA;
Vist el pressupost per import de 1.776,26 € IVA inclòs per a la substitució de la farola presentat
per l’empresa Comercial Pirenne SL;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Reclamar a l’empresa Construccions Dani SL el pagament –directe o a través de la seva
asseguradora-- de la quantitat de 1.776,26 € IVA inclòs corresponent al valor de reposició del
mobiliari urbà danyat.
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

2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada i a l’Asseguradora AXA, amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
9. Aprovació de la compensació econòmica a la directora de la Llar d’infants per
increment de la dedicació i responsabilitat derivada de l’augment de la plantilla i de la
capacitat d’alumnes de la Llar.
Vist que actualment la Llar d’Infants ha passat a tenir més capacitat d’alumnes, de 15 a 20 , fet
va suposar la necessitat de contractar una altra treballadora per atendre els infants;
Vist que la nova situació suposa una major dedicació i responsabilitat de la directora responsable
de la llar d’infants:
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar un increment de 300 euros en concepte de complement específic a la directora de la
llar d’infants, Sra. Maria Jesús Rubio Masero, pels motius dalt exposat i amb efecte del mes de
maig de 2015.
2. Notificar-ho a la treballadora i a Intervenció per a la seva deguda constància.
10. Varis
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament per tal que
tots estiguin assabentats
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe

Vist i plau
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El secretari,

L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

