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ACTA NÚM. 14/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 de setembre
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa:
Sr. Adrià Gómez Marco

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al marge
consignats per celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat pel
servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/32. Domiciliades
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/33. Pendents
2.3. Reclamació per la liquidació d’ocupació de via pública per la Festa Major 2016. GSM
2.4. Reclamació pel rebut d’escombraries de 2016. MSO
3. Urbanisme:
3.1. Modificació autorització activitat Sala Gimnàstica. ECP
4. Sol·licituds del servei de subministrament d’aigua potable:
4.1. Alta. MLV
4.2. Baixa. JTP
5. Donar compte de subvencions:
5.1. Sol·licitud formigó al Consell Comarcal del Ripollès
6. Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost pel 2017
7. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes inclosos
a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 13 de la sessió del dia 29 d’agost de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/32. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/32 de factures i justificants per import de 640,37€, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/33. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/33 de factures i justificants per import de 31.011,10€,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
2.3. Reclamació per la liquidació d’ocupació de via pública per la Festa Major 2016. GSM
Vist l’escrit de la Sra. Glòria Sierra Morata, NRE 771, de 2-09-2016 sobre la liquidació del rebut
per la taxa d’ocupació de via pública amb parada de tir durant la Festa Major. Al·lega que fina ara
pagava entre 48-57 € i ara li hem liquidat 192 € per ocupació de 16 m2 durant els quatre dies de
la Festa Major;
Vista l’ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa publicada al BOP de Girona 241 de 1711-2009, pàgina 285, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
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situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que
preveu un import de 3 €/m2/dia per determinades activitats com la que s’ha demanat l’ocupació
del domini públic i una tarifa de 0,80 €/m2/dia per altres activitats variades;
Atès que resulta que 0,80 € * 4 dies *16 m2 = 51,20 € per la qual cosa es constata que la
liquidació ha aplicat una tarifa incorrecta;
Ateses les competències per a resoldre correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21.1 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. Estimar les al·legacions formulades per la interessada i aprovar una nova liquidació per import
de 51,20 €.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement amb advertiment dels recursos pertinents.
2.4. Reclamació pel rebut d’escombraries de 2016. MSO
Vist l’escrit de la Sra. Montserrat Salvadó Olmedillas, NRE 766, d’1-09-2016 sobre la liquidació
del rebut per la taxa d’escombraries. Al·lega que només ha viscut 4 mesos al 2016 i hauria de
pagar un semestre i no pas un any;
Vista l’ordenança fiscal número Ordenança Fiscal núm. 15. Taxes per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries i altres residus urbans:
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que
hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida
d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes
a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada
any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Vist l’article 14 de l’Ordenança General municipal: b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà
la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

Atès que el mes de setembre de 2016 la interessada acredita la resolució del contracte al mes
d’abril de 2016, procedeix la devolució proporcional d’un semestre de la taxa;
Ateses les competències per a resoldre correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el previst a l’article 21.1 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. Estimar les al·legacions formulades per la interessada i retornar l’import corresponent a un
semestre de la taxa.
2. Aprovar la liquidació del segon semestre de 2016 a nom de Building Center SL
3. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement amb advertiment dels recursos pertinents.
4. Notificar-ho al Consorci Servei de Recaptació a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme:
3.1. Modificació autorització activitat Sala Gimnàstica. ECP
Vist l’escrit NRE 767, d’1 de setembre de2016, de la Sra. Esmeralda Cabanach Penella que
comunica a l’Ajuntament el canvi d’horaris de la seva activitat de classes de gimnàs a la Sala de
psicomotricitat municipal:
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA
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1. Donar-nos per assabentats del canvi d’horaris de l’activitat de la interessada.
2. Autoritzar l’ús de la Sala de Psicomotricitat en les condicions habituals previstes a l’ordenança
reguladora.
4. Sol·licituds del servei de subministrament d’aigua potable:
4.1. Alta. MLV
Sol·licitud de subministrament d’aigua potable a l’Avda. de la Vall, 4-8, 2-6. MLV
Atès que la Sra. Montserrat López Valverde sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, al seu habitatge de l’Avda. de la Vall, 4-8, 2-6;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar
la retirada del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 188,46
euros, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
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.
4.2. Baixa. JTP
Atès que la Sra. Josefa Taull Peguera sol·licita la baixa del subministrament d’aigua al seu
habitatge del carrer Faig, 11, 2-2;
Vist que el servei de subministrament d’aigua és de recepció voluntària, és procedent atendre la
petició de la interessada amb efecte del quart trimestre de 2016;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del comptador d’aigua de la interessada disposar la retirada del comptador
corresponent, a l’habitatge dalt citat, amb efecte del quart trimestre de 2016.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 20,00 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.
5. Donar compte de subvencions:
5.1. Sol·licitud formigó al Consell Comarcal del Ripollès
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Hem demanat participar al programa d’ajuts per formigonar camins que el Consell Comarcal del
Ripollès té aprovat amb un pressupost de 97.000 €
A Sant Pau de Segúries ens toquen 12 m3. amb opció a poder adquirir més quantitat al mateix
preu.
La Junta en queda assabentada
6. Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost pel 2017
En data d’avui s’han tramés al MINHAP les línies fonamentals del pressupost de 2017.
Hem partir del Pla Pressupostaria mig termini que també vam elaborar i trametre el mes de març
d’enguany.
La Junta en queda assabentada
7. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica que demanarà als tècnics l’adequació de l’àrea de contenidors: solera i tancat.
Abans hem d’assegurar que el terreny sigui estable.
El Sr. Barba demana que es demani pressupost per posar un limitador de velocitat al semàfor del
centre del poble. També hem de demanar el cost d’un panell informatiu lumínic de la velocitat a
què circulen els vehicle a la recte de la Ctra. de Camprodon (Av. de la Vall).
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 i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

