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ACTA NÚM. 9/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de maig
Inici: 18:00
Acabament: 21:15
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap
U

U

U

U

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.
També assisteix el col·laborador de l’Ajuntament Sr. Jacint Lapedra.
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. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/21. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/20. Domiciliades
3. Urbanisme:
3.1. Aprovació del plec de prescripcions tècnic facultatives especials per a l’execució dels
aprofitaments fustaners de les forests d’utilitat pública de Sant Pau de Segúries
3.2. Exp. LLO 236/2015. Aprovació devolució aval obres
3.3. Exp. LLO 54/2016. Suspensió expedient d’obres fins a l’autorització de l’activitat
4. Autorització de pas pel municipi: Classics Rent Services
5. Donar compte de la reunió amb representants del Consorci del Ter
6. Donar compte de l’escrit del veïns de la Ral sobre- necessitat d’aparcaments i millora de
l’enllumenat
7. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta 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. 8 de la sessió del dia 2 de maig de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/21. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/21 de factures i justificants per import de 11.582,91 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/20. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/20 de factures i justificants per import de 1.074,83 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Aprovació del plec de prescripcions tècnic facultatives especials per a l’execució
dels aprofitaments fustaners de les forests d’utilitat pública de Sant Pau de Segúries.
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Vist el plec de prescripcions tècnic facultatives especials per a l’execució dels aprofitaments de
fusta a les forests de les CUP del municipi de Sant Pau de Segúries que ens ha tramès el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona en data 17-05-2016;
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21 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. Aprovar el plec de prescripcions tècnic facultatives especials per a l’execució dels
aprofitaments de fusta a Sant Pau de Segúries.
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3. Comunicar aquest acord a l’Oficina Comarcal del Ripollès del DARPA.
3.2. Exp. LLO 236/2015. Aprovació devolució aval obres
Vista la sol·licitud presentada per la interessada Sra. Aurora Padròs Fajula de devolució de la
garantia d’obres a l’expedient de referència;
Vist l’informe del tècnics municipal següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a
la instància:
-

Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 8 de febrer de 2016.

És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de 150,00
euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya.
“...”
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21 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. Aprovar la devolució a la interessada Sra. Aurora Padròs Fajula de la garantia de residus
dipositada a l’Ajuntament.
2. Comunicar aquest acord a Intervenció i Tresoreria.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
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Atès que per acord de la Junta de Govern de 18-04-2016 es va requerir a l’interessat de
l’expedient de referència l’aportació d’una memòria justificativa de la necessitat de les obres, de
conformitat a l’informe del tècnic municipal;
Vista la memòria tècnica presentada en data 22-04-2016 per la Sra. Sònia Puig Aguilera,
arquitecte tècnics i enginyer de l’edificació;
Vist l’informe del tècnic municipal sobre la documentació aportada següent:
“...”
Fets
Els obres sol·licitades estan relacionades amb l’activitat de magatzem d’eines i maquinària,
expedient 59/2016.
Atès en l’exposat en l’informe tècnic que consta en l’expedient 59/2016, en cap cas no s’ha
d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a
l’activitat, segons article 77.4 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ja que les obres que es sol·liciten
estan relacionades amb l’obertura d’aquesta activitat.
Conclusions
Vista la documentació que consta en aquest expedient i el 59/2016, relacionat amb
l’obertura d’un magatzem d’eines i de maquinària, en l’Avinguda de la Vall, 23 d’aquest
municipi es proposa
Suspendre la tramitació de les llicències d’obres sol·licitades, fins a tenir la
corresponent autorització de l’activitat en realció els usos provisionals, conforme art.
77.4 del ROAS.
“...”
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21 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. Suspendre la tramitació de l’expedient de comunicació de les obres fins a l’obtenció de la
corresponent llicència d’activitat per usos provisionals de magatzem.
2. Atorgat un tràmit d’audiència de 10 dies per tal que l’interessat pugui al·legar allò que al seu
Dret convingui. Cas que no es presentin al·legacions l’acord esdevindrà definitiu i es podrà
interposar recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia en el termini d’un mes o recurs
contenciós davant al Jutjat de Girona en el termini de dos mesos
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
4. Autorització de pas pel municipi: Classics Rent Services
Atès que el Classics Rent Services sol·licita autorització de pas per a la “I Volta Vall de
Camprodon” que és un esdeveniment turístic no esportiu, que se celebra l’11 de juny de 2016
entre les 10-14 hores;
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 l’activitat dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
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5. Donar compte de la reunió amb representants del Consorci del Ter
L’alcaldessa explica la reunió amb el gerent del Consorci del Ter:
S’ha compromès a donar suport i col·laborar de manera visible amb l’Ajuntament d’ara
endavant en diferents actuacions.
D’aquí un any valorarem els serveis que ens han prestat per tal de prendre la decisió sobre la
pertinença al Consorci del Ter.
6. Donar compte de l’escrit del veïns de la Ral sobre necessitat d’aparcaments i
millora de l’enllumenat
L’alcaldessa explica que el tema d’aparcament coberts a la Ral podria suposar un millora pel
veïnat. S’hauria de treballar en aconseguir els terrenys i fer un pressupost de la despesa
necessària que haurien d’assumir íntegrament els veïns.
Per altra part, és més prioritari millorar l’entrada sud de la Ral que està en molt mal estat amb
una corba amb un mur en mal estat. De cara l’any que ve haurem de fer una actuació que pot
suposar una millora important pels veïns.
Pel que fa la millora de l’enllumenat la demanarem a la propera convocatòria del PAES de la
Diputació de Girona i aprofitarem per fer el canvi a tecnologia LED de tot el veïnat. A tal efecte
començarem a preparar una memòria valorada de l’actuació.
7. Informes i propostes de la Àrees
El Sr. Barba demana:
-

Que es tingui en compte la senyalització per invidents a les properes actuacions de
millora de carrers.
Que el banc del carrer Jacint Verdaguer impedeix el pas de vianants: s’hauria de trobar
una solució, com pot ser ajustar-ho a la tanca del solar, per deixar passar la gent.

L’alcaldessa proposa estudiar la implantació d’una zona d’aparcament al carrer Jacint Verdaguer
al solar d’Estabanell i Pahisa que està pendent de construir. Podria ser un ús provisional fins que
no s’edifiqui i podríem ampliar la vorera per evitar obstacles als vianants perquè és clarament
una vorera insuficient.
El Sr. Lapedra recorda que tenim pendent la senyalització de prohibició d’aparcar als carrers a
menys de cinc metres de la C-38, a la zona davant ca la Paquita per evitar la pèrdua de
visibilitat quan ens incorporem a la carretera.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

