ACTA NÚM. 11/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre
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 vint
hores vint-i-cinc minuts del dia 28 de setembre 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 34/11.- Josep Sala Geli.
2.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 35/11. Josep Geli Costa.
2.3.- Petició de llicència d’obres. exp. 36/11- Antonia Coromina Anglada.
2.4.- Petició de llicència d’obres. exp. 37/11. Ignasi Pujador Oliver.
2.5.- Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 17/2011.
3.2.- Relació de factures i justificants 18/2011.
3.3.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 de l’actuació: Modificat del Projecte de
reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
3.4.- Aprovació de Pressupostos.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
5.- APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONA TERCERA AL CONVENI ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, REGULADOR DE LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN EL
CONSULTORI MUNICIPAL.
6.- PETICIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA CONSTITUÏDA PER JOSEP
VILANOVA S.A. EN GARANTIA DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DELS CARRERS
FAIG, COLL SALARCA I AVETS.
7.- LICITACIÓ DELS APROFITAMENTS DE PASTURES DE LES FORESTS NÚM 62 i
63 DEL CUP, DE L’ANY 2011.
8.- AL·LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DEL PUOSC 2012.
9.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
9.1.- Club Ciclista Ripoll. Permís Copa Catalana 58è Gran Premi Ripoll, 17è Memorial
Fermí Pujol.
9.2.- Servei d’Aigües. Petició connexió subministrament aigua. Polígon el Mariner Illa
III número 3-4.
9.3.- Aprovació inicial del Projecte Modificat d’adequació del centre cívic el Molí.
---------------------------------------

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 18 d’agost de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 34/11.- Josep Sala Geli.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’enrajolat del terrat
exterior, de l’edifici situat al Passeig Costabona, 11 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Josep Sala i Geli.
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
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 200,00 € 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.
2.2.- Petició de llicència d’obres. exp. 35/11. Josep Geli Costa.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’enrajolat del terrat
exterior, de l’edifici situat al C. Jacint Verdaguer, 12 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Josep Geli Costa.
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
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 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.
2.3.- Petició de llicència d’obres. exp. 36/11- Antonia Coromina Anglada.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enllosar la
vorera exterior, de l’edifici anomenat “La Cabanya de Cruanyes” de Sant Pau de
Segúries, presentada Antonia Coromina Anglada.
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
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 49,60 € 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.

2.4.- Petició de llicència d’obres. exp. 37/11. Ignasi Pujador Oliver.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistent en arranjar el
teulat de l’edifici situat a l’Hostaldalt de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor
Ignasi Pujador Oliver.
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 22,66 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 362,58 € 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.
2.5.- Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic.
Vist l’informe d’avaluació higiènica i sanitària d’instal·lacions de piscines d’us públic,
emès per Dipsalut en data 17/08/2011, en relació a la piscina de pública concurrència,
d’aquest municipi, de la que és titular Càmping Caravàning els Roures S.A., que
contempla les deficiències detectades i les mesures correctores a esmenar.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- TRASLLADAR
avaluada.

còpia de la documentació rebuda al titular de la piscina

Segon.- REQUERIR, al titular de la piscina, la subsanació de deficiències en el més
breu termini possible, i en tot cas, amb anterioritat a l’inici de la propera temporada de
banys.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 17/2011.

Examinada la relació núm.17/2011 de factures per import de 26.256,11 € 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 18/2011.
Examinada la relació núm. 18/2011 de factures i justificants per import 6.557,01 €
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 de la certificació d’obres núm. 2 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 2 junt amb la fra número A-58,
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 cent vuitanta-quatre mil
tres-cents quaranta-sis euros amb setanta cèntims (184.346,70 €) lliurada pel tècnic
director de l’obra, Sr. Jordi Planadecursach Mir.
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra núm. 2 i factura de l’actuació esmentada, per import
de cent vuitanta-quatre mil tres-cents quaranta-sis euros amb setanta cèntims
(184.346,70 €), 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.
3.4.- Aprovació de Pressupostos.
Vist el pressupost presentat per Fundació Televall per import de 2.975,78 euros que
inclou els conceptes d’adequació de xarxa, un Ruter Linksys ADSL2 i un NAS. La
Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
Atès que per Resolució del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de data 6 de
setembre de 2011 ha estat admesa la sol·licitud d’indemnitzacions per recaptació del
cànon de l’aigua, en l’exercici 2010.
Vista la liquidació codi 11PR000023 dirigida a l’Agència Catalana de l’Aigua per import
de 1.374,80 euros més 247.46 euros d’IVA,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar i donar curs a la liquidació esmentada.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a les actuacions que siguin necessàries per a la seva
efectivitat.
5.- APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONA TERCERA AL CONVENI ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, REGULADOR DE LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN
EL CONSULTORI MUNICIPAL.

Atès que la junta de Govern Local en la sessió del dia 3 de juny de 2009 va aprovar el
conveni entre el Servei Català de la Salut i aquest Ajuntament pel qual es regula la
prestació d’assistència sanitària de cobertura pública en el consultori municipal de
Sant Pau de Segúries de data 1 de gener de 2009.
Vista la clàusula addicional tercera que fixa la contraprestació econòmica de les
prestacions assistencials pel període 1 gener a 31 de desembre de 2011, en la
quantitat màxima de 2.498,00 euros.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la clàusula addicional tercera reguladora de la contraprestació
econòmica pel servei en el període comprès de l’1 de gener al 31 de desembre de
2011.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde, Josep Palos i Sastre, per a la seva signatura i
quantes actuacions consideri necessàries en relació amb aquest acord.
6.- PETICIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER JOSEP
VILANOVA S.A. EN GARANTIA DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DELS CARRERS
FAIG, COLL SALARCA I AVETS.
Ates que la senyora Ma. Carme Vilanova i Bantí, en representació de l’empresa Josep
Vilanova S.A. ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada per valor de 12.727,65
euros, per a la correcta execució de les obres d’Urbanització dels carrers Faig, Coll
Salarca i Avets.
Vist l’informe emès per l’arquitecte director de l’obra, senyor Jordi Planadecursch i Mir,
i d’acord amb els condicionants que s’hi contemplen.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Suspendre el procediment de devolució de l’aval esmentat entretant no es
resolguin les mancances observades pel tècnic director de l’obra i resti l’obra
executada correctament:
1- Arrancar, desarrelar i rejuntar amb compactació suficient les zones on han nascut
herbes entre les juntes dels llambordes.
2-Substituir l’arbre mort de la part final a l’est del carrer Salarca.
Segon.- Requerir a la senyora Ma. Carme Vilanova i Bantí representant de l’empresa
Josep Vilanova i Bantí perquè corregeixi les deficiències detectades tal com
s’expressa en l’informe tècnic.
7.- LICITACIÓ DELS APROFITAMENTS DE PASTURES DE LES FORESTS NÚM 62
i 63 DEL CUP, DE L’ANY 2011.
Vist que per Resolució de 5 de maig de 2011 del Director General del Medi Natural i
Biodiversitat s’ha aprovat el programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de
gestió pública per a l’any 2011.
Vist l’aprofitament de pastures per l’any 2011, senyalat al forest núm. 63 anomenat
Bac de les Tres Fonts i al forest núm. 62 anomenat Ribes Altes i Puigperrús, de
propietat municipal, segons el programa aprovat.

Atès que els aprofitaments s’han d’adjudicar dins l’exercici corrent, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Adjudicar els aprofitaments de pastures de l’any 2011 a l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries per a la distribució veïnal.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.
8.- AL·LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DEL PUOSC 2012.
Vist l’edicte de 9 de juny de 2011, d’informació pública de la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 2012.
Atesa la necessitat de modificar el projecte anomenat Centre Civil el Molí, inclós
inicialment en el programa del PUOSC per a l’anualitat 2012, perquè sigui factible.
La Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA:
Primer.- FORMULAR al·legacions a l’aprovació de l’actualització de la planificació de
l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per l’actuació no
contemplada convenientment, en els següents termes:
- Es demana l'actualització del pressupost per adequar-lo al pressupost del projecte
modificat de l'actuació, per import de 215.332,26 euros, que possibiliti l'execució de les
obres, una vegada ajustades a les possibilitats econòmiques, pressupostàries i
financeres de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries. Sense que aquesta actualització
suposi la disminució de la subvenció PUOSC 2012 assignada, atès que no supera el
llindar màxim del 90% establert a l'article 23 del Decret 245/2007, de 6 de novembre.
Les dades econòmiques serien les següents:
Pressupost...................................................... 215.332,26 €
Subvenció PUOSC 2012................................ 160.000,00 €
Aportació municipal........................................ 55.332,26 €
- Com a conseqüència de la petició anterior, també es demana la modificació del títol
del projecte, que passa a ser: "Projecte modificat d'adequació del centre cívic El Molí".
Segon.- FACULTAR
al Sr. Alcalde per la formalització de les al·legacions
presentades i quantes actuacions consideri necessàries al respecte.
9.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
9.1.- 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.
9.2.- Servei d’Aigües. Petició connexió subministrament aigua. Polígon el
Mariner Illa III número 3-4.
Atès que l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A,amb CIF A17 sol·licita el dret
de connexió d’aigua, per a ús industrial, al local situat al Polígon el Mariner Illa III
número 3-4 de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús industrial i disposar la
col·locació del comptador corresponent, al local situat Polígon el mariner Illa III número
3-4.
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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
9.3.- Aprovació inicial del Projecte Modificat d’adequació del centre cívic el Molí.
Vist i examinat el Projecte modificat d’adequació del centre cívic el Molí redactat per
l’arquitecte tècnic Lluís Prat Danés.
Atès allò que disposen els art. 37 i 38 del Decret legislatiu 179/1995, de 13 de juny pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe de la tècnica municipal de 28 de setembre de 2011, favorable a
l’aprovació inicial.
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte modificat d’adequació del centre cívic el
Molí redactat per l’arquitecte tècnic Lluís Prat Danés.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública pel termini d’un mes, amb
publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis
municipal, a l’efecte de consultes, reclamacions i/o al·legacions.
Tercer.- De no presentar-se reclamacions i/o al·legacions, el projecte s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
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

