ACTA NÚM. 09/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 20 de juliol de
2011.

Assistents :
President:
Josep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les 20
hores deu minuts del dia 20 de juliol de 2011 es reuneix la
Junta de Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria sota la presidència del Sr. Josep Palos i
Sastre, Alcalde, i l’assistència dels membres que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que
estableix l’article 112.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia:
1.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.

1.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 21/11 – Maria Luisa Galles Arnau.
1.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 22/11 – Josep Surribas Corominas.
1.3.- Petició de llicència d’obres. exp. 23/11 – Estabanell y Pahisa Energia S.A.
1.4.- Petició de llicència d’obres. exp. 24/11 – Josep Morera Campo.
1.5.- Petició de llicència d’obres. exp. 25/11 – Joan Guitart Rossell
1.6.- Petició de llicència d’obres. exp. 26/11 – Estabanell y Pahisa Energia S.A.
1.7.- Petició de llicència d’obres. exp. 27/11 – Elena Gonzalez Solà.
1.8.- Petició de llicència d’obres. exp. 28/11 – Ramon Casadesús Puixeu.
1.9.- Petició de llicència d’obres. exp. 29/11 – Marta Peracaula Prades
1.10.- Petició de llicència d’obres. exp. 30/11 – Salvador Jurado Salinas.
1.11.- Petició de llicència d’obres. exp. 31/11 – Jordi Prat Frigolé.
1.12.- Petició de llicència d’obres. exp. 32/11 – Miquel Marcer Xarles.
1.13.-Requeriment de documentació per a legalització de l’activitat: Càmping.
Promotors Càmping Caravàning els Roures S.A.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

2.1.- Relació de factures 13/2011.
2.2.- Relació de factures i justificants 14/2011.
3.- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
3.1.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de l’actuació: Modificat del Projecte de
reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
3.2.- Aprovació de la certificació única de l’actuació “Soterrament de contenidors”
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES.
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON
I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER A LA REALITZACIÓ DEL XII FESTIVAL
DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON.
6.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI
ALBA TER PER L’ACTUACIÓ DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES RIBES DEL TER I
FRESER 2011.

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB DIPSALUT PER LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN
DESFIBRIL·LADOR A L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
8.- SUBVENCIONS.

8.1.- Acceptació de la subvenció per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals i per
a tractament silvícoles de millora, línia 1 de la Diputació de Girona.
8.2.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona Subvenció
destinada a actuacions en noves tecnologies.
8.3.- Acceptació de l’ajut en suport als plans locals de joventut 2011, concedit per la
Diputació de Girona .
9.- APROVACÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE REALITZACIÓ DEL SERVEI CASAL
D’ESTIU.
10.- ACORD DE TRAMESA D’EXPEDIENT, COMPAREIXENÇA EN JUDICI I NOMENAMENT
DE LLETRAT. PROCEDIMENT ABREUJAT 204/2011.
11.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11.1.-Sol·licitud canvi titular contracte subministrament d’aigua.
11.2.-Servei d’aigües . Sol·licituds del Josep Batlle i Pascal.
11.3.- Petició de baixa de serveis municipals. Hereus de Maria Parramon Sala .
-----------------------------------------

1.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS
1.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 21/11 – Maria Luisa Galles Arnau.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres per a la col·locació de
sòcol de pedra a l’escala de l’entrada de l’edifici situat al C. les Fonoses, 8 de Sant
Pau de Segúries, presentada per la senyora Maria Luisa Galles Arnau.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 100,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 22/11 – Josep Surribas Corominas.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’enrajolat del pati exterior,
de l’edifici situat al C. Solana del Tell B, 5 de Sant Pau de Segúries, presentada pel
senyor Josep Surribas Corominas.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

en aplicació de la taxa

Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 68,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.3.- Petició de llicència d’obres. exp. 23/11 – Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reparació d’un tram de
mur situat al costat de la Central Brandia CH-1006 de Sant Pau de Segúries,
presentada per la societat Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.

Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 91.86 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
1.4.- Petició de llicència d’obres. exp. 24/11 – Josep Morera Campo.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en la
col·locació de gres al pati exterior de l’edifici situat al C. Pompeu Fabra, 40 de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Josep Morera Campo.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 30,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.5.- Petició de llicència d’obres. exp. 25/11 – Joan Guitart Rossell
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’obertura d’una finestra i
ampliació d’una altra finestra a l’edifici situat a Can Guitart de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Joan Guitart Rossell.

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- 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 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.6.- Petició de llicència d’obres. exp. 26/11 – Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de construcció d’una
arqueta a la instal·lació elèctrica del C. Pla del Serrat de Sant Pau de Segúries,
presentada per la societat Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 6 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 120,00€ en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
1.7.- Petició de llicència d’obres. exp. 27/11 – Elena Gonzalez Solà.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reparació de la coberta
de l’edifici situat al C. Mestre Francesc Sanz número 17 de Sant Pau de Segúries,
presentada per la senyora Elena Gonzalez Solá.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- 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 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.8.- Petició de llicència d’obres. exp. 28/11 – Ramon Casadesús Puixeu.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’obertura d’una finestra a
l’edifici situat al C. Pla del Serrat, 13 de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor
Ramon Casadesús Puixeu.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, que transcrit literalment diu:
“S’informa favorablement.
Condicions: El color de l’alumini serà d’acord amb la carta de colors.”
La Junta de Govern Local Acorda:

Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 38,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.9.- Petició de llicència d’obres. exp. 29/11 – Marta Peracaula Prades
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enrajolar la
paret de la terrassa exterior de la finca situada al C. Solana del Tell A, 9 de Sant Pau
de Segúries, presentada per la senyora Marta Peracaula Prades.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- 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 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.10.- Petició de llicència d’obres. exp. 30/11 – Salvador Jurado Salinas.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en refer paret
de tanca del jardí i enrajolar una superfície exterior de 8 m2 a la finca situada al C.
Solana del Tell C, 4 de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor Salvador Jurado
Salinas.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 174,40 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.11.- Petició de llicència d’obres. exp. 31/11 – Jordi Prat Frigolé.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enrajolar el
pati exterior de la finca situada a l’Avda. el Mariner, 32 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Jordi Prat Frigolé.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 3 mesos.

- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 48,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.12.- Petició de llicència d’obres. exp. 32/11 – Miquel Marcer Xarles.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de rehabilitació de
l’habitatge unifamiliar en testera situat a l’edifici de la plaça de l’Era número 6 de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Miquel Marcer Xarles.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, que transcrit literalment diu:
“Sol urbà.
S’informa favorablement
Condicions: Els colors de la façana (paviment i fusteria) seran els de la carta de
colors.”
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres serà de 12 mesos.
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un abocador
autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 105,58 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 1.689,20 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número
5.
Quart. 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
1.13.- Requeriment de documentació per a legalització de l’activitat: Càmping.
Promotors Càmping Caravàning els Roures S.A.
Atès que per acord de la Junta de Govern del dia 11 de maig de 2011 es va requerir
novament a la Sra. Rosa Marco Altimira, representant de l’empresa Càmping
Caravàning els Roures S.A., titular de l’activitat de Càmping, perquè esmenés les
mancances observades pel Consell Comarcal del Ripollès detallades en el document
de data 18/08/09.
Atès que amb data 14/06/2011, el senyor David Gómez Marco en representació de
Càmping Caravàning els Roures S.A. va presentar la documentació següent:




Plànols 12,13,14,15,16,17 especificant el sentit de les escales
Plànol 13 amb la situació dels hidrants exterior
Justificació de mesures sanitàries a la cuina

Atès que al mateix temps el Sr. David Gómez Marco va sol·licitar un termini de 6
mesos per aportar la resta de documentació exigida pel Consell Comarcal del Ripollès.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- ATORGAR un termini de sis mesos per al lliurament de la documentació que
completi l’esmena de les mancances detectades en la comunicació del Consell
Comarcal del Ripollès que de nou s’annexa. Transcorregut aquest termini, sense que
s’hagi presentat a l’Ajuntament la resta de documentació que es requereix, es tindrà a
l’interessat per desistit de la petició de legalització de l’activitat i es procedirà a l’arxiu
de les actuacions.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió de
que no està subjecte a cap tipus de recurs en via administrativa per tractar-se d’un
acte de tràmit no qualificat.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
2.1.- Relació de factures 13/2011.
Examinada la relació núm.13/2011 de factures per import de 66.801,57 € 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.
2.2.- Relació de factures i justificants 14/2011.
Examinada la relació núm. 14/2011 de factures i justificants per import 14.784,85 €
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.- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
3.1.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de l’actuació: Modificat del
Projecte de reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
Vista i examinada la certificació d’obra número 1 junt amb la fra número A-34,
corresponent a l’execució de l’actuació “Modificat del projecte de reparació de la xarxa
de clavegueram de les façanes del riu Ter”, per la quantitat de trenta-un mil set-cents
trenta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims (31.735,52 €), lliurada pel tècnic director
de l’obra, Sr. Jordi Planadecursach Mir.
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra núm. 1 i factura de l’actuació esmentada, per import
de trenta-un mil set-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims, que serà
abonada a l’empresa contractista de l’obra Construccions Icart S.A., d’acord amb la
previsió i disponibilitats de la Tresoreria Municipal.
3.2.- Aprovació de la certificació única de l’actuació “Soterrament de
contenidors”
Vista i examinada la certificació única junt amb la fra núm. 01/26, corresponent a
l’execució de l’actuació “Soterrament de Contenidors”, que suma la quantitat de
seixanta-cinc mil vint-i-dos euros amb tretze cèntims, lliurada pel tècnic director de
l’obra, Sr. Ernest Oliveras i Aumallé
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra única i factura de l’actuació esmentada, per la
quantitat de seixanta-cinc mil vint-i-dos euros amb tretze cèntims (65.022,13 €) que
serà abonada a l’empresa contractista de l’obra Gramansa-Indove S.L., d’acord amb la
previsió i disponibilitats de la Tresoreria Municipal.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES.
Vista i examinada la liquidació número OVPB 201103 per l’aplicació de la taxa per
ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols bastides i altres instal·lacions anàlogues, per import de
2.947,80 €, corresponent al subjecte passiu Promocions Alta Garrotxa S.A..
La Junta de Govern Local ACORDA per unanimitat la seva aprovació.
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE
CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER A LA
REALITZACIÓ DEL XII FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON.
Vista la minuta del conveni a establir entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a l’efecte de participar en la XII Edició del
Festival de Música de la Vall de Camprodon, juntament amb els municipis de Llanars,
Molló, Setcases i Vilallonga de Ter.
Atès que es tracte d’un programa d’interès cultural i musical, d’abast intermunicipal, el
qual preveu la celebració de al menys un concert en cadascun dels municipis
participants.

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a la realització del XII Festival
de Música de la Vall de Camprodon.
Segon.- Instar i facultar al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde, per a la signatura del
conveni i per quantes actuacions siguin necessàries per a la seva efectivitat.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
6.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSORCI ALBA TER PER L’ACTUACIÓ DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES
RIBES DEL TER I FRESER 2011.
Atès que el Consorci Alba-Ter va sol·licitar un ajut a la Diputació de Girona, en conveni
amb l’Obra social “La Caixa, destinat al projecte: Actuacions millora i manteniment de
les ribes del Ter i el Freser 2011, que inclou un tram del municipi de Sant Pau de
Segúries.
Vista la proposta de conveni a establir amb el Consorci Alba Ter per al projecte
“Actuacions millora i manteniment de les ribes del Ter i el Freser 2011”.
Vist que la subvenció atorgada per la Diputació de Girona cobreix el 72,89% del cost
les treballs a executar.
Atès que aquest Ajuntament no pot assumir el finançament de l’import no
subvencionat.
Atès que la realització d’aquests treballs compromet al manteniment de les actuacions
per un període mínim de 5 anys a càrrec de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Desistir de la participació en l’execució dels treballs de millora i manteniment
de la riba del Ter en el tram de Sant Pau de Segúries en quan no siguin
subvencionats al 100%.
Segon.- Renunciar a la subvenció sol·licitada pel Consorci Alba Ter, concedida per la
Diputació de Girona, en conveni amb l’Obra Social “La Caixa” per import de 6.264,22
euros.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci Alba Ter per al seu coneixement i
efectes.
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB DIPSALUT PER LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN
DESFIBRIL·LADOR A L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per Resolució de data 2 de juny de
2011 del President de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona Dipsalut ha estat inclòs en el programa de promoció de la salut PM05
“Programa Girona, territori cardioprotegit”de DIPSALUT.
Vista la minuta del conveni a subscriure amb DIPSALUT per la cessió gratuïta d’un
desfibril·lador a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar en tots els seus termes el contingut de la minuta del conveni amb
DIPSALUT per a la cessió gratuïta a aquesta Corporació d’un desfibril·lador.
Segon.- Instar i facultar al Senyor Josep Palos i Sastre, alcalde perquè en nom i
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar
efectivitat a aquest acord.
8.- SUBVENCIONS.
8.1.- Acceptació de la subvenció per a la prevenció i l’extinció d’incendis
forestals i per a tractament silvícoles de millora, línia 1 de la Diputació de Girona.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va sol·licitar a Diputació de Girona,
Àrea de Medi Ambient i Territori, en el marc de la línia 1 de suport als ajuntament per a
la prevenció i extinció d’incendis forestals i tractament silvícoles de millores, una
subvenció per finançar les actuacions: desbroçament de marges i recerca de fites en
els Monts públics número del CUP 62 i 63.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació del Girona del dia 3 de maig de 2011 va
atorgar a aquest Ajuntament una subvenció per import de nou-cents quaranta-set
euros amb vuitanta-vuit cèntims (947,88 €) destinada a les actuacions esmentades.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Girona per import de
nou-cents quaranta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (947,88 €) per coadjuvar el
finançament de les actuacions: desbroçament de marges i recerca de fites en els
Monts públics número del CUP 62 i 63.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació d’aquesta
subvenció.
8.2.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona
Subvenció destinada a actuacions en noves tecnologies.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va sol·licitar a la Diputació de Girona
participar en la convocatòria de subvencions per facilitar l’accés a les noves
tecnologies, 2011.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació del Girona del dia 21 de juny de 2011 va
atorgar la subvenció de 1.850,79 € pel concepte “Adequació xarxa oficines
municipals”.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Girona per la
quantitat de mil vuit-cents cinquanta euros amb setanta-nou cèntims destinada a
coadjuvar el finançament de dita actuació.

Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquesta subvenció.
8.3.- Acceptació de l’ajut en suport als plans locals de joventut 2011, concedit
per la Diputació de Girona .
Atès que per Decret del President de la Diputació de Girona de data 29 de juny de
2011, dins el marc del Conveni específic de col·laboració establert entre l’Àrea de
Cooperació Municipal i la Secretaria General de Joventut, s’ha concedit a aquest
Ajuntament, pel finançament del projecte tècnic compartit 2010-2011, un ajut per
import de mil euros (1.000,00 €).
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per Decret de la Presidència de la
Diputació de Girona, per import de 1.000,00 euros .
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquests ajuts.
Tercer.- FER CONSTAR expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
9.- APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE REALITZACIÓ DEL SERVEI
CASAL D’ESTIU.
Atès que la Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2011 va prendre l’acord
d’encarregar a Marc Navarro Moya de Bastiments Aventura Camprodon la gestió de
l’activitat Casal d’Estiu de l’any 2011 per un període de cinc setmanes.
Atesa la petició d’un grup de pares i mares interessats en què aquesta activitat es
prorrogués al llarg de les dues primeres setmanes del mes d’agost.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Ampliar el termini d’execució de l’activitat Casal d’estiu en dues setmanes, en
horari de matins.
Segon.- Aprovar el pressupost i les condicions de l’oferta presentada pel senyor Marc
Navarro pel preu de 295 € més IVA per setmana.
10.- ACORD DE TRAMESA D’EXPEDIENT, COMPAREIXENÇA EN JUDICI I
NOMENAMENT DE LLETRAT. PROCEDIMENT ABREUJAT 204/2011.
Atès que s’ha rebut comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona, en el
què trasllada la demanda i requereix l’expedient administratiu en el Procediment
Abreujat 204/211 interposat per France Telecom España S.A.U., contra la resolució de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de data 9 de febrer
de 2011, que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació tributària
núm. TAEDP 2/10 per la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
corresponent a l’exercici 2010.
Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus
drets mitjançant l’exercici de les accions pertinents.

Atès el que disposa l’article 78 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA:
1r.- COMPAREIXER I OPOSAR-SE al procediment abreujat 204/2011 interposat per
France Telecom España S.A.U. davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona.
2n.- REMETRE al Jutjat còpia compulsada de l’expedient administratiu corresponent.
3r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, l’assistència jurídica consistent en la
defensa en judici, en l’esmentat procediment, i DESIGNAR com a lletrat el que
nomeni la Diputació.
4t.- FACULTAR I INSTAR a l’alcalde Sr. Josep Palos i Sastre , per tal de què en nom i
representació d’aquest Ajuntament formalitzi la petició aprovada i efectuï quantes
actuacions consideri necessàries al respecte.
5è.- CONSTATAR que no han concorregut a l’expedient altres persones interessades
que hi apareguin identificades, a les quals, s’hagi de citar perquè puguin comparèixer a
les actuacions en el termini de nou dies.
6è.- SUSPENDRE les actuacions administratives fins que recaigui la resolució judicial
en el recurs interposat.
7è.- CONSTATAR que no consta en els arxius municipals l’existència d’altres recursos
contenciosos administratius en el quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació
que preveu l’Art. 38 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
11.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
11.1.-Sol·licitud canvi titular contracte subministrament d’aigua.
El senyor Pascual Jordan Rodriguez, amb DNI 38382803N sol·licita el canvi de
titularitat del contracte de subministrament d’aigua, per a ús domèstic a l’habitatge
situat al P. Costabona 2 B, 2n.4a. de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Transferir el contracte a nom del senyor Sergi Moragas Fulladosa pel
subministrament d’aigua a l’habitatge situat al P. Costabona 2 B, 2n. 4a., a favor del
senyor Pascual Jordan Rodriguez.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada fent esment dels recursos que
hi pot interposar.
11.2.- Servei d’aigües . Sol·licituds del senyor Josep Batlle i Pascal.
El senyor Josep Batlle i Pascal ha sol·licitat respecte al subministrament d’aigua de
l’edifici situat al C. Guàrdia núm. 9, la baixa del comptador 01082099 i el canvi de
titularitat del comptador número 6180797 que té contractat Carns i Queviures S.L.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Autoritzar la baixa del subministrament d’aigua i disposar la retirada del
comptador número 08115018 ubicat al C. Guàrdia, 9.

Segon.- Transferir el contracte a nom de Carns i Queviures S.L. pel subministrament
d’aigua amb comptador número 6180797 situat al C. Guàrdia, 9, a favor del senyor
Josep Batlle i Pascal.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades fent esment dels recursos
que hi poden interposar.
11.3.- Petició de baixa de serveis municipals. Hereus de Maria Parramon Sala .
Vista la sol·licitud presentada pels hereus legals de la senyora Maria Parramon Sala
en la que demanen la baixa del subministrament d’aigua i serveis municipals que
afecten a la finca urbana situada al C. del Forn, 6 de Sant Pau de Segúries, que es
troba en condicions de no ser ocupada.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la petició feta pels hereus de la senyora Maria Parramon Sala i
disposar la baixa del subministrament d’aigua i del servei de recollida d’escombraries,
aquest últim amb efectes a partir de l’exercici 2012.
Segon.- Requerir als propietaris que comuniquin a l’Ajuntament qualsevol variació
sobre l’habitabilitat de l’edifici en qüestió.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne compte a
tresoreria i intervenció.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-una hores dotze minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

