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ACTA NÚM. 12/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 31 d’agost
Inici: 21:00
Acabament: 22:00
A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Assistència:
Presidenta:
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
Regidors:
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat
Sr. Gabriel Barba Ramírez
pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en
Excusa: CAP
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.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de la bonificació de l’ICIO de l’expedient de llicència d’obres 284/2014
Donar compte de l’atorgament d’una subvenció esportiva
Tributs:
4.1. Aprovació d’una exempció de vehicle per antiguitat
4.2. Aprovació d’una exempció de vehicle per minusvàlua
4.3. Aprovació de la baixa definitiva d’un vehicle
4.4. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües
4.5. Resposta a la petició de cobrament trimestral de l’IBI
5. Sol·licituds de parades de Mercat:
5.1. Venda de roba per senyora. Exp. 177/2015
5.2. Formatgeria Garrotxa. Exp. 184/2015
6. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
6.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: CC Olot per la V 100% TONDO
6.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Rally Classic.org per la Mille et une nuit Classique –
Catalogne.
6.3. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Rally Classic.org per la 12a. Edició Rally Costa Brava Històric
6.4. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: CC Ripoll per la 62a. Gran Premi Ripoll, 21è. Memorial Fermí
Pujol.
7. Resposta a sol·licitud d’informació sobre pàrquing
8. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA Ramon Suriñach pel Casal d’Estiu 2015

La presidenta declara oberta la sessió i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 11 de la sessió del dia 13 de juliol de 2015.
2. Aprovació de la bonificació de l’ICIO de l’expedient de llicència d’obres 284/2014
Vista la sol·licitud de bonificació presentada pel Sr. Angel Bautista Agudo de data 17/04/2015, NRE
280, sobre la base de l’article 6è, apartat 2, de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’ICIO;
En atenció a l’informe emès pel tècnic municipal següent:
“...”
INFORME
Antecedents i anàlisi de la proposta
Es sol·licita una subvenció de la rehabilitació de la casa situada al carrer de l’Àngel, núm.1, per les
obres de Rehabilitació de l’edifici, atenent el valor històric de l’immoble.
L’Ajuntament no té cap programa de subvenció a la rehabilitació, però si que l’ordenança fiscal
núm. 5, sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres, preveu en l’article 6è, beneficis
fiscals de concessió potestativa, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres en les que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
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El sol·licitant aporta documents de rebuts de contribució amb dates a partir de l’any 1925.
Informe
L’edifici està situat en el nucli històric de Sant Pau de Segúries, inclòs, tot el conjunt, en el catàleg
de patrimoni arquitectònic, element C1-01, del POUM.
L’edifici és una construcció entre mitgeres amb dues façanes, amb usos originaris de magatzem,
corral per a bestiar, i havia acollit usos residencials en algun temps en plantes superiors. Aquesta
construcció té la singularitat que manté la configuració arquitectònica tradicional de la plana de
Sant Pau, amb murs realitzats amb pedra de riu, i gran presència de juntes de morter de calç; i la
composició de façana és amb predomini del ple sobre el buit, i obertures de proporció vertical,
sense preocupació geomètrica i compositiva.
L’obra prevista, és de gran rehabilitació, i es preveu la conservació i millora de l’immoble, i
especialment del seu aspecte exterior i volum, i per tant, aquesta intervenció posa en valor el
patrimoni arquitectònic local, i manté el testimoni de la tipologia constructiva de murs de la zona.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, es considera que en l’edifici situat al carrer de l’Àngel, núm.1, hi
concorren circumstàncies històriques i arquitectòniques suficients per ser declarades les obres de
rehabilitació interior com d’especial interès per la Junta de Govern Local o el Ple
Si es produeix aquesta declaració, es podran acollir a la bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres previstes en l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 5.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Declarar les obres de rehabilitació interior com d’especial interès i en conseqüència atorgar una
subvenció del 30% de l’ICIO.
2. Notificar aquest acord a l’interessat a l’efecte corresponent amb advertiment dels recursos
procedents.
3. Donar compte de l’atorgament d’una subvenció esportiva
Es fa saber que el Consell Català de l’Esport ens ha atorgat 10.159,83 € per les obres a la pista
poliesportiva que s’ha pressupostat en 14.319,66 €
4. Tributs:
4.1. Aprovació d’una exempció de vehicle per antiguitat
Vista la sol·licitud de data 21-08-2015, NRE 657, del Sr. Vicenç Lapedra Grabulosa amb DNI 40
601 930 F, d’exempció de vehicle històric del GOLF 1.8 amb matrícula GE-3855-AK;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.
4.2. Aprovació d’una exempció de vehicle per minusvàlua
Vista la sol·licitud de data 21-08-2015, NRE 660, de la Sra. Sandra Jiménez Segura amb DNI 46
716 348 J, d’exempció de vehicle del ROVER 45 amb matrícula 2823-DVC per motiu de minusvàlua;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat pel vehicle dalt referenciat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.
4.3. Aprovació de la baixa definitiva d’un vehicle
Vista la sol·licitud de data 6-07-2015, NRE 542, del Sr. Alonso Jeremy amb NIE X-2665528N, de
baixa definitiva del vehicle Opel Astra, amb matrícula 6730 DNC;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa definitiva, del vehicle dalt referenciat, sol·licitada per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent.
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.
4.4. Petició de connexió de subministrament al Servei d’Aigües. Exp. 50/2015
Atès que Angel Bautista Agudo amb domicili al mas Borinot, 17300 Blanes, sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a la seva propietat C. de l’Àngel, 1;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la col·locació del
comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. 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.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
4.5. Resposta a la petició de cobrament trimestral de l’IBI
Es fa saber l’incident del Sr. Fernando de Juan Sopranís amb el Consorci de Recaptació amb la seva
pretensió de pagar el seu l’IBI de 400 € anual, de manera trimestral sense interessos;
Vist que Recaptació ofereix cobrar l’IBI en dos períodes del 50% per tot el poble de Sant Pau de
Segúries;
Vist el benefici que suposarà aquesta mesura per tots els veïns del municipi;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Sol·licitar al Consorci de Recaptació el cobrament de l’IBI d’urbana en dos períodes del 50%
cadascun en lloc d’un. Els dos períodes seran de maig a juliol i de setembre a novembre amb efecte
de l’exercici de 2016.
2. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i al Calendari del
Contribuent per l’exercici de 2016 a l’ETAULER i taulers d’Edictes municipals.
3. Notificar-ho a l’interessat per a al seva deguda constància.
4. Donar a conèixer aquesta mesura a tots els veïns del poble
5. Sol·licituds de parades de Mercat:
5.1. Venda de roba per senyora. Exp. 177/2015
Vista la sol·licitud de parada de mercat de data 25-06-2015 del Sr. Daniel Mir Curós;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
INFORME
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sr. Daniel Mir Curós per obtenir l’alta de parada al mercat
setmanal amb una longitud de 6 ml, per a Parada de Venda de Roba per a Senyora.
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S’adjunta la documentació següent:
Fotocòpia DNI
Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent
tarifa.
Cotitzacions a la Seguretat Social
Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos
derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
de protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P20, segons croquis
adjunt.
3.- A data d’avui, existeixen quatre parades que fan la venda de roba, pel que en aquest aspecte,
un 20% de les parades actuals es destinen a la venda de roba. Amb aquesta incorporació, seria del
25% del total de parades.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
“...”

Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a l’interessat el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 4 ml. amb una parada de venda de roba per senyora, de conformitat a l’informe dels
tècnics municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2015. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3.Comunicar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents.
5.2. Formatgeria Garrotxa. Exp. 184/2015
Vista la sol·licitud de parada de mercat de data 30-06-2015 del Sr. Jordi Company Olivet;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
INFORME
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sr. Jordi Company Olivet- Formatgeria Garrotxa per obtenir
l’alta de parada al mercat setmanal amb una longitud de 3 ml, per a Parada de Venda de Formatges.
S’adjunta la documentació següent:
Fotocòpia DNI
Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent
tarifa.
Certificat del Curs de Manipulació d’Aliments- Sector Làctic.
Autorització sanitària de funcionament i la inscripció a la empresa de referència
en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya.
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Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos
derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.

Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
de protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P17, segons croquis
adjunt o alternant amb la parada P15 també destinada a la venda de formatges, doncs la seva
parada no es setmanal.
3.- A data d’avui, existeix una parada que fa la venda d’embotits, pel que en aquest aspecte, un 5
% de les parades actuals es destinen a la venda d’embotits. Amb aquesta incorporació, seria d’un
10% del total de parades.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
“...”

Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a l’interessat el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 4 ml. amb una parada de venda de formatges, de conformitat a l’informe dels tècnics
municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les Administracions
i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2015. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3.Comunicar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents.
6. Sol·licitud de permís de pas pel municipi:
6.1. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: CC Olot per la V 100% TONDO
Atès que el CC Olot sol·licita autorització de pas per a la V edició del 100% TONDO;
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 a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6.2. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Rally Classic.org per la Mille et une nuit
Classique – Catalogne.
Atès que el Rally Classic.org sol·licita autorització de pas per a la Mille et une nuit Classique –
Catalogne;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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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 a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6.3. Sol·licitud de permís de pas pel municipi: Rally Classic.org per la 12a. Edició Rally
Costa Brava Històric
Atès que el Rally Classic.org sol·licita autorització de pas per a la 12a. Edició Rally Costa Brava
Històric;
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 a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7. Resposta a sol·licitud d’informació sobre pàrquing. Exp. 138/2015
Es dona compte de l’informe tècnic que dóna resposta a la petició de la Comunitat de Propietaris.
S’ha de requerir la legalització de l’activitat de pàrquing de conformitat a l’informe tècnic.
8. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA Ramon Suriñach pel Casal d’Estiu 2015
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEE Ramon Suriñach ha sol·licitat a
l’Ajuntament col·laboració econòmica amb motiu de portar a cap un any més, el Casal d’Estiu de
l’Escola.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’AMPA CEE Ramon Suriñach un ajut per la quantitat de 300,00 euros, destinat a la
activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació corresponent 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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz Muñoz

Dolors Cambras Saqués

