ACTA NÚM. 10/12

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 13 de novembre
de 2012.
Assistents :
President:
Josep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Invitat:
Joan Navarro i Soler

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les vint-iuna hores vint minuts es reuneix la Junta de Govern Local
en sessió ordinària, en primera convocatòria sota la
presidència del Sr. Pep 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 41/12 Estabanell y Pahisa S.A.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 42/12 Josep Vergés Birosta
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 43/12 Josep Nogué Serrat.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 44/12 Gas Natural Distribución SA
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 45/12 Lídia Sau Cambras.
2.6.Comunicació prèvia de l’activitat de cria i engreix de bestiar cabrum, oví i porcí (Exp. IN
06/12).
2.7.- Canvi de titular de l’activitat ramadera Granja Puigperrús.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 17/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 18/2012.
4.- DENÚNCIA VEHICLE ABANDONAT PROPIETAT DE LA SRA. MARIA DOLORES
GALISTEO FERNANDEZ.
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE RECOLLIDA DE RUNES I TRACTAMENT DE RUNES.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.2.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.3.- Taxa entrada de vehicles. Reclamació de Dolors López Solé.

-----------------------------------

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Sense esmenes ni correccions s’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del dia 26
de setembre de 2012.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 41/12 Estabanell y Pahisa S.A.
Atesa la sol·licitud presentada per Estabanell y Pahisa,S.A., amb CIF núm. A08016057, per a la concessió de llicència d’obres per la construcció d’un mur per
delimitació de patis entre els edificis del C. Jacint Verdaguer, 3 i el C. Costabona, 2 de
Sant Pau de Segúries, d’acord amb el projecte presentat, redactat per l’arquitecte
tècnic Joan Miralles Font.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 22 d’octubre de 2012
La Junta de Govern local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per la construcció d’un mur per delimitació de patis entre
els edificis del C. Jacint Verdaguer, 3 i el C. Costabona, 2 de Sant Pau de Segúries
amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
1. En tanques entre veïns es permeten el tipus tancament de malla metàl·lica o
tanca vegetal, i s'hauran de tenir en compte les condicions de tanques
assenyalades en l'article 57 del POUM:
 Tancament de malla metàl·lica tindrà una altura màxima de 180cm.
L'estructura de suport estarà formada per perfils metàl·lics i la malla serà
metàl·lica. Es prohibeix pintar-la, només es permetran imprimacions per a
millorar-ne el manteniment.
 Tancament vegetal: Haurà de ser de vegetació autòctona o de xiprer.
 El mur haurà de ser arrebossat d'acord amb la paleta de color.
2. Els desnivells superiors a 55cm hauran d'estar protegits davant del risc de
caiguda tal i com preveu, el DB SUA1, del Codi Tècnic de l'Edificació.
3. Es complirà el 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.
b) Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
2. El termini per a l’execució de les obres és d’un any i el termini per acabar-les és
de tres anys
3. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
4. Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un
abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 569,72 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 14.243,00€, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.

Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 35,61€ en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
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.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 42/12 Josep Vergés Birosta
Atesa la sol·licitud presentada per Josep Vergés Birosta, amb DNI núm. 78021504F,
per a la concessió de llicència d’obres per la construcció d’un balcó a l’edifici situat al
C. Pompeu Fabra, 9 de Sant Pau de Segúries, d’acord amb el projecte presentat,
redactat per l’arquitecta tècnica Mercè Millastre Costa
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 22 d’octubre de 2012
La Junta de Govern local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per Josep Vergés Birosta per realitzar les obres de
construcció d’un balcó a l’edifici situat al C. Pompeu Fabra, 9 de Sant Pau de Segúries
amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
1. Les baranes de balcons hauran de ser de barrots de ferro, de color diferent al
negre.
2. El pressupost d’execució material verificat és de 3.700,00€ (tres mil set-cents
euros)
3. Es complirà el 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.
4. El promotor és responsable del compliment del RD. 1627/97 de 24 d’octubre
sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
b) Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
2. El termini per a l’execució de les obres és d’un any i el termini per acabar-les és
de tres anys.
3. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
4. Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un
abocador autoritzat.

Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 148,00€, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
3.700,00€, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00€ en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
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.”
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 43/12 Josep Nogué Serrat.
Atesa la sol·licitud presentada per Josep Nogué Serrat, amb DNI núm. 90002081E, per
a la concessió de llicència d’obres per la obertura d’una finestra de 2,40m de llarg per
1,50m d’alçada a la façana posterior de l’edifici situat a l’Avda. Mariner, 22 de Sant
Pau de Segúries
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 24 d’octubre de 2012
La Junta de Govern local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per Josep Nogué Serrat per la obertura d’una finestra de
2,40m de llarg per 1,50m d’alçada a la façana posterior de l’edifici situat a l’Avda.
Mariner, 22 de Sant Pau de Segúries amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
1. S'haurà de tenir en compte les condicions estètiques previstes en l'art. 53,
Façana, del POUM:





Podrà ser de fusta (segons paleta de colors), metàl·lica (anoditzada fosca o
lacada mate segons paleta). Es prohibeix el PVC.
S'utilitzarà la persiana de llibret ( mallorquina) o el porticó interior. Només es
permetran els colors verd, cerd-gris, blau-gris, ocre i teula. Es permetrà la
persiana enrotllable sempre que no sigui de plàstic. Aquesta no podrà
incorporar-se al buit de façana, sinó que haurà d'estar oculta darrera el
massís de façana.
Es prohibeixen les divisions dels vidres real o aparent amb llistons que
generin quarterons inferiors a 20x30cm.

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. El pressupost d’execució material de les obres és de 1.000,00 euros.
b) Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
2. El termini per a l’execució de les obres és d’un any i el termini per acabar-les és
de tres anys.
3. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
4. Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un
abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 40,00€, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
1.000,00€, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00€ en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
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.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 44/12 Gas Natural Distribución SA
Atesa la sol·licitud presentada per Robert Gauxax Tolós amb DNI núm. 73389394M i
en representació de Gas Natural Distribución SDG, SA amb CIF núm. A63485890 per
a la concessió de llicència d’obres per la obertura d’una rasa per la instal·lació de
canonada de connexió al C. del Ter, 17 de Sant Pau de Segúries, d’acord amb el
projecte presentat.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 13 de novembre de 2012
La Junta de Govern local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per Gas Natural Distribución SDG, SA per realitzar les
obres d’obertura d’una rasa per la instal·lació de canonada de connexió al C. del Ter,
17 de Sant Pau de Segúries amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
1. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret
196/1992, de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regulen les característiques que han de complir les

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl, i complir amb les disposicions sobre les separacions
entre serveis soterrats del RD 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el
Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
2. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb
les companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions
i evitar que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
3. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de
l’enllumenat públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del
clavegueram, cal comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el
tipus de reparació i l’empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular
de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les
companyies respectives.
4. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la
via pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha
d’utilitzar contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada
i a les xarxes de sanejament d’aigües pluvials. Els materials procedents
d’enderrocs i excavacions han de ser transportats directament a l’abocador.
Queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l’espera de la reposició definitiva.
5. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
 La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que
permeti la formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de
gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la
vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a les existents. La
reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc de
maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons
sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb ciment,
aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així com de les façanes i
calçada.
 En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar la
reposició del paviment tallant el paviment amb serra radial, assegurant un tall
recte, després del rebliment de la rasa de tal manera que hi hagi un
sobreample mínim de 10 cm a cada costat, amb un gruix mínim de 20cm de
formigó i de 12cm d’asfalt, quedant enrasat amb els perímetres de la rasa.
6. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal
d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes
les condicions de seguretat, i en compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,
sobre seguretat i salut de les obres.
7. S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un
import de 6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels
serveis de gas canalitzat en relació als vials i serveis públics afectats. Per
aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les
obres de restitució de paviment és de 405,00€, comptats per un import de 90€/m²
de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de
4,5m².

8. L’import d’execució de les obres és de 891,60€.
9. Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la finalització
d’aquestes. Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari presentat en relació
a l’execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el
període de garantia d’1 any.
10. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per
acabar les obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent a la data de
notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta llicència
caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé
sense haver-les acabat.
b) Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
2. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per
acabar-les és de 6 mesos.
3. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
4. Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un
abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 35,66 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 891,60 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 20 € en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 45/12 Lídia Sau Cambras.
Atesa la sol·licitud presentada per Lídia Sau Cambras, amb DNI núm. 40600490Q, per
a la concessió de llicència d’obres per la construcció d’una tanca de separació de
terrenys privats amb el C. Pompeu Fabra de Sant Pau de Segúries
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 13 de novembre de 2012

La Junta de Govern local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per Lídia Sau Cambras per realitzar les obres de
construcció d’una tanca de separació de terrenys privats amb el C. Pompeu Fabra de
Sant Pau de Segúries amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
1. La tanca haurà de tenir una alçada inferior a 180cm i la part massissa haurà
d’estar arrebossada i/o acabada amb un color de la paleta municipal.
2. S’admet complementar la tanca amb tancament vegetal, que haurà de ser de
vegetació autòctona o xiprer. S’admet estructura de suport de la vegetació.
3. S’haurà de pavimentar la franja de terreny d’uns 30cm d’amplada
aproximadament entre el paviment existent del carrer Pompeu Fabra i el límit
de propietat. Aquest paviment es realitzarà amb un aspecte semblant al del
paviment de formigó realitzat davant del solar veí, i donar-ne continuïtat. La
secció constructiva d’aquest paviment serà:




Base de tot-u, d’uns 18cm, compactat fins al 95% del PM.
Paviment de formigó de 15cm de gruix, acabat lliscat fi.
Es deixaran juntes de retracció cada 5

4. Es gestionaran els residus d’obra a través de gestor autoritzat , 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.
5. El pressupost d’execució material verificat és de 850,00€.
b) Condicions generals:
1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
2. El termini per a l’execució de les obres és de tres mesos i el termini per acabarles és d’un any.
3. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
4. Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un
abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 34,00 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 850,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.

Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 20 € en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
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.
2.6.-Comunicació prèvia de l’activitat de cria i engreix de bestiar cabrum, oví i
porcí (Exp. IN 06/12).
Vista la documentació presentada per Jaume Coma Vila amb DNI 40260218Y relativa
a la comunicació prèvia per a l’activitat de cria i engreix de bestiar per autoconsum a la
finca situada al C. Jacint Verdaguer, 9 de Sant Pau de Segúries.
Vist que aquesta activitat no està inclosa en cap supòsit de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ja que no supera les 5
URP (Unitats Ramaderes Procedimentals)
Vist que l’interessat manifesta que no es tracta d’una activitat de caràcter econòmic
que la seva finalitat és per consum propi.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal amb data 7 de novembre de 2012
VIST l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal amb data 12 de novembre de 2012
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement de la tinença per part del senyor Jaume Coma Vila de 4
u. de bestiar cabrum, 7 u. de bestiar oví i 4 u. de bestiar porcí, per autoconsum a la
finca situada al C. Jacint Verdaguer, 9 de Sant Pau de Segúries
Segon.- ADVERTIR a l’interessat que en cas de sobrepassar les 5 URP s’hauran
d’adaptar a la Llei 20/2009, de 4 de desembre
Tercer.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 40,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada amb el indicació dels
recursos que hi pot interposar.
2.7.- Canvi de titular de l’activitat ramadera Granja Puigperrús.
Vist que amb data 14/06/12 Ramadera Mas Molí S.L. amb NIF B17419466 va
comunicar el canvi de titularitat de l’activitat ramadera destinada a la cria intensiva de
bestiar porcí situada a la Granja Puigperrús de Sant Pau de Segúries,

Atès que segons manifesta la senyora Maria Casadesús Sucarrats en representació
de Ramaderes Mas Molí S.L., no existeixen variacions en l’activitat ni modificacions en
els elements substancials respecte la llicència número GL20010088 concedida a Maria
Solà Peiró.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals i la idoneïtat de la documentació
presentada.
La Junta de Govern Local ACORDA :
Primer.- Prendre coneixement del canvi de titular de la llicència ambiental esmentada
a favor de Ramaderes Mas Molí S.L., amb NIF núm. B17419466.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 17/2012.
Examinada la relació núm. 17/2012 de factures per import de 26.208,49 € 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.
3.2.- Relació de factures i justificants 18/2012.
Examinada la relació núm. 18/2012 de factures i justificants per import de 6.737,35 €
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.
4.- DENÚNCIA VEHICLE ABANDONAT
GALISTEO FERNANDEZ.

PROPIETAT DE LA SRA. MARIA DOLORES

Vista la denúncia per infracció del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que formalitza la Direcció
General de la Policia de la Generalitat de Catalunya amb data 28/09/12, per la qual
s’imputa a la senyora Maria Dolores Galisteo Fernandez la comissió d’una infracció
contemplada a l’article 76 b de dit Decret, per abandonament d’un vehicle que té la
consideració de residu a efectes de la normativa de Residus.
Ateses les competències de la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia,
d’acord amb el que prescriu l’article 75 per remissió del 105 del DL 1/2009, de 21 de
juliol.
Atès que l’infractora ha de procedir, en tot cas, a retirar els residus abandonats per a
lliurar-los a un centre de tractament autoritzat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1r.- REQUERIR a la senyora Maria Dolores Galisteo Fernandez per tal de que en el
termini no superior a deu dies, a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest
acord, procedeixi a la retirada del vehicle marca Peugeot model 205 de color blanc
matrícula GI9335BB, abandonat al Polígon el Mariner (C-38 pk4) d’aquest municipi; i
al seu lliurament a un centre de tractament de residus autoritzat. Amb l’advertiment
que, transcorregut el termini concedit l’Ajuntament procedirà a la imposició de
successives multes coercitives per l’import màxim previst a l’article 102 del Text refós
de la Llei reguladora dels residus.
2n.- INCOAR expedient sancionador per infracció de falta lleu tipificada a l’article 76.b)
del TR de la Llei reguladora dels residus nomenant instructor al Sr. Luis López i
Garcia, secretari interventor de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
3r.- NOTIFICAR el present acord a la presumpta infractora amb expressió dels
recursos i accions que pot interposar.
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RUNES I TRACTAMENT DE RUNES.

Vist el conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’establiment del servei de recollida i transport del contenidor de residus
de la construcció i demolició al Dipòsit controlat de Sant Joan de les Abadesses, amb
un cost de 285 euros per viatge.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració per la prestació del servei de
recollida i tractament de runes de data 29 de juny de 2012.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni i per quantes actuacions
siguin necessàries amb relació amb aquest acord.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que el senyor Josep Maria Anglada Rull amb DNI núm. 39838072W sol·licita el
dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat al C. Pompeu Fabra,
17 2n 2a de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat al C. Pompeu Fabra, 17 2n
2a.
Segon .- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
6.2.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.

Atès que el senyor Brayan Vidal Ruiz amb DNI núm. 45545549Y sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8 2n.
3a. de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8
2n 3a.
Segon .- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
6.3.- Taxa entrada de vehicles. Reclamació de Dolors López Solé.
Atès que la senyora Dolores López Solé amb DNI 38404031B ha presentat reclamació
sobre la Taxa d’entrada de vehicles de 2012 per considerar incorrecte la seva
aplicació.
Atès que fetes les comprovacions adients s’ha detectat la duplicitat en l’aplicació de la
taxa d’entrada de vehicles del C. Pompeu Fabra, 6-8 1er 2a
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Anul·lar el rebut de la taxa d’entrada de vehicles de 2012 a nom de Dolores
López Solé, per import de 15,00 euros.
Segon.- Donar de baixa la taxa d’entrada de vehicles a nom de Dolores López Solé del
C. Pompeu Fabra, 6-8 1er 2a
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
Quart.- Donar-ne compte al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès als
efectes escaients.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
dos quarts d’onze del vespre i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

