ACTA NÚM. 12/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre 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-iuna hores del dia 26 d’octubre 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. 39/11 Antoni del Rio Campmajor
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 40/11 Xavier Font Soms.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 41/11 Adrià Gómez Marco.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 42/11 Adrià Gómez Marco.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 44/11 Josep Batlle Pascal.
2.6.- Exp. 1/11 – O.4/04. Llicència de parcel·lació.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 19/2011.
3.2.- Relació de factures i justificants 20/2011.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
5.- SUBVENCIONS.
5.1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ADQUISICIÓ I MILLORA D’EQUIPAMENTS DELS
CONSULTORIS LOCALS .
5.2.- SOL·LICITUD D’AJUT AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE EN ELS FORETS DE PROPIETAT MUNICIPAL, ANY 2011.
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER JOSEP VILANOVA S.A.
EN GARANTIA DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DELS CARRERS FAIG, COLL SALARCA I
AVETS.

----------------------------------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 28 de setembre de 2011.

2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 39/11 Antoni del Rio Campmajor
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres per reparar la barana del
terrat de l’edifici situat al C. Major, 14 de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor
Antoni del Rio Campmajor
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“S’informa favorablement a la reparació de la barana d’obra del terrat, mantenint les
característiques originals de l’element.”
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 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.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 40/11 Xavier Font Soms.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de construcció de jardinera
i canalitzar l’aigua a la finca situada al C. Major, 2 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Xavier Font Soms.
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 32,00 € 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. 41/11 Adrià Gómez Marco.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de condicionament de
parcel·les i reforç de talús en el Càmping Caravàning els Roures, presentada pel
senyor Adrià Gómez Marco com a administrador de Càmping Caravàning els Roures
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
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 80,00 € 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.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 42/11 Adrià Gómez Marco.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en fer una
tanca de fusta a la zona de contenidors i una solera de formigó davant del Càmping
Caravàning els Roures, presentada pel senyor Adrià Gómez Marco com a
administrador de Càmping Caravàning els Roures S.A.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“ Que segons croquis adjunt a la sol·licitud, es vol condicionar una zona de 60 m2
aprox. per la ubicació de contenidors, mitjançant solera de formigó i tanca perimetral
de fusta.
Que es manté la ubicació actual dels contenidors
S’estima que el pressupost d’execució material ascendeix a 2.150,00 €
Que la durada de les obres serà de 6 mesos.
S’informa favorablement a
característiques plantejades”

l’execució

del

recinte

de

contenidors

amb

les

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 86,00 € 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.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 44/11 Josep Batlle Pascal.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’arranjament de la paret
de tanca de la finca de la Plana Llisa de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor
Josep Batlle Pascal.
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 32,00 € 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.
2.6.- Exp. 1/11 – O.4/04. Llicència de parcel·lació.
El senyor Juan Aulinas Castells en nom propi, en nom del senyor Leandro Aulinas
Castells, de la senyora Maria Aulinas Castells i de la senyora Maria Rosa Costa Batlle,
sol·licita llicència de divisió horitzontal de la finca situada a la plaça de Sant Pau, 11 de
Sant Pau de Segúries, d’acord amb la proposta d’escriptura pública i dels plànols
presentats.
Vist l’informe del tècnic municipal que transcrit literalment diu:
“Que la finca propietat dels esmentats sol·licitants de la llicència de divisió horitzontal,
compleix els següents condicionants per poder-la concedir:
1. Sòl qualificat com amb clau 1a(III), segons normes subsidiàries del planejament
de Sant Pau de Segúries, vigents en la data de concessió de la llicència,
permeten l’ús residencial plurifamiliar.
2. Que les obres de rehabilitació de l’edifici s’han realitzat amb la llicència d’obres
concedida a la sessió de la Junta de Govern celebrada el dia 24 de març de
2004. A més de la corresponent modificació aprovada el 12 de març de 2008.
Per tant, per el que s’ha exposat anteriorment s’informa favorablement per la
concessió de la llicència de divisió horitzontal.”
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Atorgar la llicència de parcel·lació de la finca ubicada a la plaça de Sant Pau
número 11, en concordança amb la documentació presentada i l’informe dels serveis
tècnics municipals.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 300,00 en aplicació del que
estableix l’ordenança fiscal número 17.
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 19/2011.
Examinada la relació núm.19/2011 de factures per import de 14.460,31 € 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 20/2011.
Examinada la relació núm. 20/2011 de factures i justificants per import 10.943,32 €
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.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
Vistes i examinades les liquidacions corresponents als aprofitaments de pastures del
monts comunals del Pla 2011 per la quantitat de 138,81 euros més 24,98 euros d’IVA,
queden aprovades per unanimitat.
5.- SUBVENCIONS.
5.1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ADQUISICIÓ I MILLORA D’EQUIPAMENTS DELS
CONSULTORIS LOCALS .

Vista la convocatòria de subvencions per a l’adquisició i millora d’equipaments dels
consultoris locals, aprovada pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona en la sessió del dia 23 de setembre de 2011,
publicada al BOP número 186 de 28 de setembre de 2011.
Vist l’estudi de costos de les despeses que suporta l’Ajuntament en concepte de
manteniment del Consultori municipal, pel seu bon funcionament.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acudir a la convocatòria esmentada i sol·licitar a DIPSALUT una subvenció
per import de tres mil euros (3.000,00 €) amb la finalitat de coadjuvar el finançament
de les despeses de manteniment del Consultori Municipal de l’any 2011.
Segon.- Facultar al senyor Josep Palos i Sastre per a les actuacions que siguin
necessàries en relació amb aquest acord.

5.2.- SOL·LICITUD D’AJUT AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE EN ELS FORETS DE PROPIETAT MUNICIPAL, ANY 2011.

Vista la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2011, en virtut
de l’Ordre AAM/251/2011 publicada al DOGC número 5980 de 07/10/2011.
Atès que és convenient construir i arranjar vials necessaris per a la gestió forestal
sostenible en aplicació del Pla d’Ordenació Forestal i portar a cap les actuacions de
selecció de tanys, podes de formació, estassada de sota bosc i eliminació de restes en
el mont públic num. 62 anomenat Ribes Altes i Puig Perrús.
Vista la memòria valorada i el pressupost de les actuacions esmentades que sumen la
quantitat de 22.652,80 euros més 4.077,50 euros d’IVA, elaborada pel Consorci espais
d’interès natural del Ripollès.
La Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya una subvenció pel finançament del 100% del
cost de les actuacions: construcció i reparació de vials, selecció de tanys, podes de
formació, estassada de sotabosc i eliminació de restes, en el mont públic 62
anomenat “Ribes Altes i Puig Parrús” valorades en 22.652,80 euros més 4.077,50
euros d’IVA.
Segon.- Prendre el compromís, en el cas de resultar beneficiaris de l’ajut sol·licitat, dur
a terme les actuacions proposades i adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.
Tercer.- Declarar que aquest Ajuntament no ha demanat ni rebut altres subvencions
ni ajuts per al finançament de les actuacions esmentades.
Quart.- Manifestar que no s’està incurs en cap de les circumstàncies previstes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
Cinquè.- Manifestar que aquest Ajuntament està al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat i
de les obligacions amb la Seguretat Social.
Sisè.- Sol·licitar una bestreta per un import corresponent al 50% de l’ajut en el cas que
ens sigui atorgat.
Setè.- Facultar i instar al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde president d’aquest
Ajuntament per a les gestions que siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquests
acords.
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- APROVACIÓ 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.
Ates que per acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2011 es va
requerir a l’empresa adjudicatària perquè esmenés les deficiències observades en
l’execució de l’obra, a instància de l’informe emès per l’arquitecte director de l’obra,
senyor Jordi Planadecursch i Mir.
Vist que l’empresa Josep Vilanova S.A. ha resolt les anomalies notificades.
Vist que el tècnic director informa favorablement l’estat de les obres.
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública de la
sol·licitud de devolució de l’aval, publicat al BOP 153 d’11 d’agost de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar la devolució de la fiança en qüestió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-dues hores trenta minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

