ACTA NÚM. 10/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 18 d’agost 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 dinou
hores trenta minuts del dia 18 d’agost 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 secretària accidental Marta Sala i Basegaña.

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 D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició llicència d’obres exp. 33/11. 7/09-9- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
2.2.- Comunicació prèvia activitat: “Elaboració de formatges artesans”. C. del Roura
s/n de Sant Pau de Segúries. Exp. ARCPAIII 03/11.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 15/2011.
3.2.- Relació de factures i justificants 16/2011.
3.3.- Aprovació liquidació 29/2011 de la Mancomunitat de La Vall de Camprodon.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
5.1.- Club Ciclista Ripoll. Permís Copa Catalana 58è Gran Premi Ripoll, 17è Memorial
Fermí Pujol.
5.2.- Club Ciclista Olot. Sol·licitud permís de pas, cursa ciclista I MEMORIAL XAVIER
TONDO.
5.3 Aprovació col·laboració econòmica a favor de Fundació MAP.
5.4.- Servei d’Aigües. Petició connexió subministrament aigua. P. Costabona, 2C 1r.
2a.
5.5.- Sol·licitud d’autorització ocupació via pública durant la Festa Major 2011.

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

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2011.

2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició llicència d’obres exp. 33/11. 7/09-9- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG S.A.
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Arimany i Grabalosa en representació de Gas Natural
Distribución SDG S.A. per obtenir llicència d’obres per a l’obertura d’una rasa per a
instal·lació de canonada amb ramal a l’Avda. de la Vall, 17 de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, condicionada a :
a) Respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b) Cal que el titular de la llicència acompleixi els preceptes referits als dipòsits de
runes d’enderrocs en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.
c) Concedir el termini de tres mesos per a finalitzar les obres.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, 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 116,50 € 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.
2.2.- Comunicació prèvia activitat: “Elaboració de formatges artesans”. C. del
Roura s/n de Sant Pau de Segúries. Exp. ARCPAIII 03/11.
Vista la documentació presentada per la senyora Montserrat Roura Soler en
representació de Formatgeria Roura Soler SC amb NIF J-17776311 relativa a la
comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat d’Elaboració de Formatges Artesans,
ubicada al C. del Roura s/n de Sant Pau de Segúries.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe del serveis tècnics municipals al respecte.
Vista la declaració responsable de la senyora Montserrat Roura Soler en representació
de Formatgeria Roura Soler S.C. de data 12 d’agost de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentats de l’activitat d’Elaboració de Formatges Artesans
situada al C. del Roura s/n de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Tercer.- 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 15/2011.
Examinada la relació núm.15/2011 de factures per import de 12.945,59 € 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 16/2011.
Examinada la relació núm. 16/2011 de factures i justificants per import 18.365,44 €
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.
3.3.- Aprovació liquidació 29/2011 de la Mancomunitat de La Vall de Camprodon.
Vista i analitzada la liquidació número 29/11 que presenta la Mancomunitat de la Vall
de Camprodon en concepte de despeses de revisió, manteniment i recanvis de la
màquina llevaneu, la Junta de Govern Local, per unanimitat aprova el seu pagament.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS
Vistos i examinats els padrons fiscals corresponents a:
-

Taxa entrada de vehicles, exercici 2010

-

Taxa subministrament aigua 2010

La Junta de Govern Local ACORDA:.
Primer.- Aprovar els padrons fiscals relacionats.
Segon.- Sotmetre’ls a exposició pública pel termini d’un mes als efectes de consulta i
possibles reclamacions.
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
5.1.- Club Ciclista Ripoll. Permís Copa Catalana 58è Gran Premi Ripoll, 17è
Memorial Fermí Pujol.

Vista la sol·licitud del Club Ciclista Ripoll en la que demana permís de pas de la cursa
ciclista “Copa Catalana , 58è Gran Premi Ripoll, 17è Memorial Fermí Pujol”, a celebrar
el dia 20 d’agost de 2011,
La Junta de Govern ACORDA:
ATORGAR el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions dels organismes competents en la matèria.
5.2.- Club Ciclista Olot. Sol·licitud permís de pas, cursa ciclista I MEMORIAL
XAVIER TONDO.
Vista la sol·licitud presentada pel Club Ciclista Olot en la que demana permís de pas
de la cursa ciclista I Memorial Xavier Tondo, el dia 24 de setembre vinent, pel que
afecta a aquest municipi.
La Junta de Govern ACORDA:
ATORGAR el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions dels organismes competents en la matèria.
5.3 Aprovació col·laboració econòmica a favor de Fundació MAP.
Atès que la Fundació MAP ha sol·licitat a aquest Ajuntament un ajut econòmic per
import de 710,00 euros, dedicat al projecte d’ampliació dels espais de la nau del taller
del polígon industrial els Pintors de Ripoll.
La Junta de Govern Local ACORDA.
Primer.- Aprovar una aportació al finançament del projecte esmentat, per import de
710,00 euros.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne compte a
tresoreria i a la intervenció municipal.
5.4.- Servei d’Aigües. Petició connexió subministrament aigua. P. Costabona 2C
1r. 2a.
Atès que la senyora Núria Martínez Burkhardt amb DNI 37278669Q sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat al Passeig Costabona 2C 1r.
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 Passeig Costabona 2C
1r. 2a.
Segon .- Aprovar la liquidació de les taxes segons estableix l’ordenança fiscal pel
subministrament d’aigua, per import de 188,46 euros .
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
5.5.- Sol·licitud d’autorització ocupació via pública durant la Festa Major 2011.

Vista la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions durant els dies de la
Festa Major d’enguany presentades per la senyora Hermelinda Raúl de los Angeles
consistent en llits elàstics de superfície 10*8 m. i rampa inflable de base 7*3 m.)
Atès que no es disposa de l’espai físic necessari per ubicar les atraccions esmentades.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Denegar a la senyora Hermelinda Raúl de los Angeles el permís per instal·lar
les atraccions sol·licitades durant els dies de la Festa Major.
Segon.- Notificar l’acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint hores cinquanta minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, la secretària acc.
en dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

