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ACTA NÚM. 9/2014
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 de maig
Inici:
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/2014/17. Domiciliades
2.2. Relació de factures F/2014/18. Pendents
2.3. Relació de factures F/2014/19. Pagades per Caixa corporació
2.4. Aprovació de l’aportació econòmica al Consorci Espais Interès Natural del Ripollès per a
l’exercici 2014
3. Subvencions:
3.1. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per a les despeses de manteniment dels
consultoris locals a Dipsalut
3.2 Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Diputació del Pla a l’Acció.
3.3 Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a
activitats artístiques i culturals relacionades amb la commemoració del tricentenari
4. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües: baixa servei Avda. de la
Vall, 4-6-80, 2on 6a.
5. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: TRANSPYR
6. Col·laboració amb la Parròquia de Sant Pau de Segúries
7. Petició col·laboració econòmica activitat El Trenet Turístic de la Vall de Camprodon 2014
8. 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. 8 de la sessió del dia 15 de maig de 2014 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2014/17: domiciliades
Examinada la relació núm. F/2014/17 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 12.027,11 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT 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 F/2014/18: pendents
Examinada la relació núm. F/2014/18 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 5.688,62 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT 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.
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2.3. Relació de factures i justificants F/2014/19: pagades per Caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2014/19 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia,
per import de 339,03 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.4. Aprovació de les aportacions econòmiques dels socis del Consorci Espais Interès
Natural del Ripollès per a l’exercici 2014.
Vist l’escrit del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès de data 23 d’abril 2014 sobre les
aportacions econòmiques dels socis del Consorci per a l’exercici 2014: Sant Pau de Segúries
233,49 €.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar el pagament de la part corresponent a Sant Pau de Segúries pels imports dalt
consignats i el seu pagament a mesura que les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Comunicar-ho al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per al seu coneixement i a
Intervenció i Tresoreria.
3. Subvencions
3.1. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per a les despeses de manteniment
dels consultoris locals a DIPSALUT.
La Junta en queda assabentada que hem sol·licitat a DIPSALUT l’import màxim permès per les
bases reguladores, per un total de 1.800 euros, en concepte de les despeses derivades de l’ús del
consultori local durant l’any 2013.
3.2 Donar compte de l’atorgament de la subvenció del Pla a l’Acció.
La Junta en queda assabentada que la Diputació de Girona ens atorga una subvenció de 10.000
euros dins la campanya “El Pla a l’Acció”, referent a l’actuació: Instal·lació de 4 reguladors de
lux lluminós i instal·lació d’un rellotge astronòmic”.
3.3 Donar compte de l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a
activitats artístiques i culturals relacionades amb la commemoració del tricentenari
dels fets de 1714.
La Junta en queda assabentada que la Generalitat de Catalunya ens ha atorgat un import de
1.080,25 euros per les dues activitats proposades a la sol·licitud.
S’ha acceptat expressament la subvenció atorgada.
4. Peticions sobre connexions al subministrament del Servei d’Aigües
Baixa servei Avda. de la Vall, 4-6-80, 2on 6a.
Atès que el Sr. Agustí Camps Basagaña, amb domicili al carrer Sant Amant, núm. 10 2on 2a, de
Ripoll, sol·licita el dret de desconnexió del Servei d’Aigua, per a ús domèstic, a l’Avinguda de la
Vall, 4-6-8, 2on 6a de Sant Pau de Segúries;
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 del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes 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
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3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
5. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: TRANSPYR
Atès que el Club Ciclista TRANSPYR sol·licita autorització de pas per a la cinquena edició d’un
esdeveniment amb fons de promoció turística, en forma de prova de BTT de caràcter cicloturista
pel proper 29 de juny de 2014;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al Club ciclista TRANSPYR amb indicació del recursos que hi poden
interposar.
6. Aprovació de la col·laboració amb la Parròquia de Sant Pau de Segúries
Haguda compte de la permanent col·laboració de la Parròquia en la facilitació de les activitats que
organitza l’Ajuntament a les seves instal·lacions sense que mai se li hagi retribuït per les
despeses d’enllumenat, calefacció i temps de dedicació del rector Mn. Lluís.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Fer una aportació a la Parròquia en concepte de col·laboració en les despeses de la Festa del
Avis per import de 50 €.
2. Reiterar l’agraïment del consistori municipal pel suport de la Parròquia en l’organització dels
actes del poble de Sant Pau de Segúries.
7. Petició col·laboració econòmica activitat El Trenet Turístic de la Vall de Camprodon
2014.
Atès que l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon, en el seu escrit de data 16 de
maig de 2014, demanen la col·laboració de l’Ajuntament per a l’activitat del Trenet Turístic de la
Vall de Camprodon, per un import de 300 euros.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració amb l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon de
300,00 euros destinat a la activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 2014.337.48001 del
pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar el present acord a les persones interessades
intervenció.

i donar-ne compte a Tresoreria i

8. Varis
L’alcalde explica diferents temes ordinaris de l’Ajuntament:
- El tècnic estudia la petició d’un veí per instal·lar un cobert per fustes a la Ral
- Tenim un problema a la Llar d’infants: hi ha molta demanda pel proper curs i hem de mirar
d’aprofitar l’espai que tenim de manera òptima. Les mestres han fet una proposta que sembla
viable. L’alternativa és denegar les peticions de quatre o cinc famílies del poble. Aquesta darrera
s’ha desestimat.
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- Una veïna ens ha proposat que es doni servei de taxi al final de la Via Romana per retornar els
excursionistes. El servei el pot fer Taxis Roure amb telèfon 972 747035 i mòbil 659 431 913.
Hauríem de fer difusió a la Web.
- El proper dissabte dia 31 hi la presentació de la Revista les Gavarres dedicada a Sant Pau.
- El Càmping ens demana per instal·la un tòtem publicitari a prop de la rotonda.
- Ja hem acabat les obres de neteja i condicionament de la Font de la Puda amb peonades dels
veïns.
- El termini de l’enquesta dels arbres de la plaça s’acaba demà dia 30.
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
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

