ACTA NÚM. 14/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre
de 2011.
Assistents :
President:
Josep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Invitat:
Joan Navarro i Soler

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les 19
hores 45 minuts del dia 21 de desembre 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. 38/11 - Maria Rosa Costa Batlle.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 43/11 - Cristina Vilaseca Conesa.
2.3.- Petició de Telefònica de España S.A. d’autorització per a la instal·lació d’un pal
de formigó al C. Pla del Serrat. Obra 01495481. Exp. 46/11
2.4.- Llicència de primera ocupació exp. LLPO 02/11 – Promocions Alta Garrotxa S.L.
2.5.-Comunicació prèvia activitat: “Garatge i aparcament de vehicle”. Polígon el
Mariner Illa II núm. 1 (parcel·la 5). Exp. ARCPAIII 03/00.
2.6.- Comunicació prèvia activitat: “Garatge per a vehicles destinats al servei de
transport de persones”. Polígon el Mariner Illa III núm. 3 i 4 (parcel·la 6 nau 6 i 7). Exp.
ARCPAIII 04/11.
2.7.- Comunicació prèvia de l’activitat ramadera de cria de conills i d’oví en règim
extensiu. (Exp. IN 05/11)
2.8.- Baixa activitat “Ferreteria Maria Pilar”.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 22/2011.
3.2.- Relació de factures i justificants 23/2011.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
4.1.- Liquidacions Taxa aprofitament especial del domini públic.
4.2.- Liquidació taxa ocupació de la via pública per tanques, runes, puntals, bastides i
instal.lacions anàlogues.
4.3.- Aprovació liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.
4.3.1.-Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Endesa
Energia XXI, S.L.U i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local.
4.3.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Endesa
Distribución Elèctrica S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.

4.3.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Endesa
Energia SAU i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local.
4.4.- Liquidació taxa utilització instal·lacions esportives.
5.- ACCEPTACIÓ REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ACA PER
L’ACTUACIÓ IMPLANTACIÓ DE SISTEMA DE TELECONTROL. INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA
DE TELECONTROL I SENSORS A CAPTACIONS. INSTAL·LACIÓ CENTRE DE CONTROL I
SCADA. REPARACIÓ DIPÒSIT GRAN.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Sol·licitud del Club Ciclista Bas .
6.2.- Servei d’aigües. petició connexió subministrament aigua. C. Pompeu Fabra, 17
1r. 3a.
6.3.- Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar.
6.4.- Resolució contracte de subministrament d’energia elèctrica amb l’Empresa
Endesa Distribución Electrica S.L.U.
6.5.- Anul.lació del servei telefònic disponible al local de la Gent Gran.
6.6.- Informe sobre la petició d’una parada de bus al sector de la Solana del Tell/ la
Palanqueta.
6.7.- Sol.licitud a Dipsalud per participar en el programa Pt03 de suport a la gestió
d’abastament d’aigua de gestió municipal.
6.8.- Expedient 03/11 de protecció de la legalitat urbanística. Ordre d’execució forçosa.
C/ Solana del Tell, C4 de Sant Pau de Segúries.
----------------------------------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 16 de novembre de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 38/11 - Maria Rosa Costa Batlle.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reforma de l’edifici,
plurifamiliar en testera situada al C. Major número 11 de Sant Pau de Segúries,
presentada per la senyora M. Rosa costa Batlle.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 2 de desembre
de 2011.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals i el projecte tècnic presentat, salvaguardant el dret de propietat i
sense perjudicis a tercers, amb les condicions següents:
a) Previ a l’inici de les obres s’ha de definir el color d’acabat de façanes i coberta, així
com d’altres acabats exteriors.
b) S’estableix el termini d’un any per començar les obres i, de dos per acabar-les.
c) S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.

d) 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 121,98 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 1.951,78 € 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. 43/11 - Cristina Vilaseca Conesa.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’adequació d’un centre
d’equitació a les instal·lacions ramaderes del Mas Peiró de Sant Pau de Segúries,
presentada per la senyora Cristina Vilaseca Conesa.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en sentit favorable a la concessió
de la llicència, si bé condicionant la seva executivitat a l’aportació de la següent
documentació:
 Superfície i pertinença de la finca.
 Acreditació del títol pel qual actua, en cas de no ser la propietària de la finca.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals i el projecte tècnic presentat, salvaguardant el dret de propietat i
sense perjudicis a tercers, condicionant la seva executivitat a la legalització de
l’activitat i l’aportació de la documentació acreditativa següent:
 Superfície i pertinença de la finca.
 Acreditació del títol pel qual actua, en cas de no ser la propietària de la finca.
I subjecta a les següents condicions generals:
a) S’estableix el termini de sis mesos per començar les obres i, d’un any per acabarles.
b) S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
c) 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 24,66 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 394,67 € 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 Telefònica de España S.A. d’autorització per a la instal·lació d’un
pal de formigó al C. Pla del Serrat. Obra 01495481. Exp. 46/11.
Atesa la sol·licitud presentada per Telefònica de España S.A. a l’efecte que s’autoritzi
la instal·lació d’un pal de formigó al C. Pla del Serrat en substitució del pal de fusta
existent, amb motiu de l’ampliació i el desenvolupament de la xarxa pública de
comunicacions electròniques.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- AUTORITZAR el treballs d’instal·lació d’un pal de fusta de formigó d’acord
amb el plànol presentat i 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 és 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.- Declarar l’exempció de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres que
queda suplantat per la compensació en metàl·lic de periodicitat anual tal com
estableix la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefónica
Nacional de España .
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessada amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
2.4.- Llicència de primera ocupació exp. LLPO 02/11 – Promocions Alta Garrotxa
S.L.
Atesa la sol·licitud de llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar, construït
amb 31 habitatges i garatge de 34 places, situat a l’Avda. de la Vall, 24-30 de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Pere Travesas Masó en representació de
Promocions Alta Garrotxa S.L.
Vist que han aportat la documentació que es requereix segons l’ordenança municipal
reguladora de l’atorgament de llicències de 1a. utilització o ocupació dels edificis,
aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 5 de novembre de 2004.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- ATORGAR a Promocions alta Garrotxa S.L. la llicència de primera ocupació
sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 3.342,59 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per llicències o comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
2.5.-Comunicació prèvia activitat: “Garatge i aparcament de vehicle”. Polígon el
Mariner Illa II núm. 1 (parcel·la 5). Exp. ARCPAIII 03/00.
Vista la documentació presentada pel senyor Alexandre Juanola Ribera, actuant en
representació de l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A. amb NIF A17000316, relativa a la comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat de garatge i
aparcament de vehicle, ubicada al Polígon el Mariner Illa II núm. 1 (parcel·la 5) 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 del senyor Alexandre Juanola Ribera, en representació
de l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A. de data 28 de setembre de 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats que l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A.
exerceix l’activitat de garatge i aparcament de vehicle, situada al Polígon el Mariner Illa
II núm. 1 (parcel·la 5) 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.
2.6.- Comunicació prèvia activitat: “Garatge per a vehicles destinats al servei de
transport de persones”. Polígon el Mariner Illa III núm. 3 i 4 (parcel·la 6 nau 6 i 7).
Exp. ARCPAIII 04/11.
Vista la documentació presentada pel senyor Alexandre Juanola Ribera, actuant en
representació de l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A. amb NIF A17000316, relativa a la comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat de garatge per
a vehicles destinats al servei de transport de persones, ubicada al Polígon el Mariner
Illa III núm. 3 i 4 (parcel·la 6 nau 6 i 7)) 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.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Donar-se per assabentats que l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A.
portarà a cap l’activitat de Garatge per a vehicles destinats al servei de transport de
persones, ubicada al Polígon el Mariner Illa III núm. 3 i 4 (parcel·la 6 nau 6 i 7)) 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.
2.7.- Comunicació prèvia de l’activitat ramadera de cria de conills i d’oví en règim
extensiu. (Exp. IN 05/11).
Vista la documentació presentada per Xavier Guitart Cano amb DNI núm. 43630265R,
relativa a la comunicació prèvia de l’activitat ramadera de cria de conills i d’oví en
règim extensiu que es portarà a terme a la finca anomenada Can Ritu de Sant Pau de
Segúries, de la que és arrendatari.
Vist que aquesta activitat no està inclosa en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant es tracta d’una activitat
innòcua.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe de l’enginyer tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’activitat ramadera de cria de conills i d’oví que
s’ubicarà a la finca de Can Ritu.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada amb el indicació dels
recursos que pot interposar.
2.8.- Baixa activitat “Ferreteria Maria Pilar”.
Atès que la senyora Maria Pilar Buen Guillaumes ha comunicat que a partir del dia 30
de desembre de 2011 deixarà d’exercir l’activitat d’establiment de ferreteria ubicada a
la planta baixa de l’edifici de l’Avda. el Mariner núm. 19 / C. Canigó de Sant Pau de
Segúries.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de la baixa de l’activitat “Ferreteria Maria Pilar”.
Segon.- Comunicar-ho al servei de recaptació pel que afecta a l’aplicació dels tributs
locals.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 22/2011.

Examinada la relació núm.22/2011 de factures per import de 13.748,36 € 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 23/2011.
Examinada la relació núm. 23/2011 de factures i justificants per import de 10.567,00 €
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.
4.1.- Liquidacions Taxa aprofitament especial del domini públic.
Vistes les liquidacions a resultes de l’aplicació de l’Ordenança fiscal núm. 19
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar les liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general, corresponents a l’exercici 2011, que es detallen a continuació:
Subjecte passiu

TAEDP 1/11 - Telefónica Móviles España SAU

Quota anual

1.404,80 €

TAEDP 2/11 - Orange – France Telecom España S.A.

477,33 €

TAEDP 3/11 - Vodafone España S.A.

959,54 €

Segon.- Notificar aquests acords als interessats amb indicació dels recursos que hi
poden interposar.
4.2.- Liquidació taxa ocupació de la via pública per tanques, runes, puntals,
bastides i instal.lacions anàlogues.
Vista la liquidació número OVPB201104 a nom de Núria Costejà Perramon
corresponent a la taxa per ocupació de la via pública per obres al C. la Ral, 14, per la
quantitat de 357,00 euros. La Junta de Govern Local acorda la seva aprovació.
4.3.- Aprovació liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.

4.3.1.-Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa
Endesa Energia XXI, S.L.U i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010.
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2010,
presentada per l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 167,49 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (11.166,22 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4.3.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa
Endesa Distribución Elèctrica S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L. dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010,
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2010,
presentada per l’empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 254,61 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (16.974,11 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4.3.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa
Endesa Energia SAU i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia SAU dels ingressos bruts obtinguts
en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2010,

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2010,
presentada per l’empresa Endesa Energia, SAU
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 59,09 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (3.939,40 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4.4.- Liquidació taxa utilització instal·lacions esportives.
Vista la liquidació núm. UIM201102 dirigida a l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en aplicació de l’ordenança número 20, reguladora de la taxa per a la
utilització del pavelló poliesportiu, per import de 312,00 euros, s’acorda la seva
aprovació.
5.- ACCEPTACIÓ REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER
L’ACA PER L’ACTUACIÓ IMPLANTACIÓ DE SISTEMA DE TELECONTROL.
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE TELECONTROL I SENSORS A CAPTACIONS.
INSTAL·LACIÓ CENTRE DE CONTROL I SCADA. REPARACIÓ DIPÒSIT GRAN.
Atès que per Resolució de Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 13/09/12
es va revocar quantitat de 1.423,96 euros de la subvenció concedida per Resolució de
27 de març de 2009 per un import total de 46.869,57 euros, amb destí a l’actuació:
Implantació de sistema de telecontrol. Instal·lació de sistema de telecontrol i sensors a
captacions. Instal·lació centre de control i escada. Reparació dipòsit gran.
Atès que en data 26/05/11 es van presentar al·legacions a l’acord d’inici de l’expedient
de revocació de l’esmentada subvenció, les quals han estat desestimades.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar la revocació parcial per import de 1.423,96 euros de la subvenció
concedida per Resolució de 27 de maig del gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Segon.- Aprovar l’anul·lació del dret reconegut en l’aplicació pressupostària 75080 per
la quantitat de 1.423,96 € que ha revocat l’Agència Catalana de l’Aigua.
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Sol·licitud del Club Ciclista Bas .
Atès que el Club Ciclista Bas té previst portar a cap el dia 13 de maig de 2012 la XV
edició de la Marxa Cicloturista Terra de Remences, sol·licita l’autorització de pas de la

Marxa en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries, i
col·laboració de l’Ajuntament en les tasques de seguretat.

la

La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Atorgar el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions dels organismes competents en la matèria.
Segon.- Comunicar aquest acord al Club Ciclista Bas amb indicació del recursos que
hi poden interposar.
6.2.- Servei d’aigües. petició connexió subministrament aigua. C. Pompeu Fabra,
17 1r. 3a.
Atès que el senyor Eudald Torner Cabana amb DNI 90000386Y, sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat al C. Pompeu Fabra, 17 1r. 3a.
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 C. Pompeu Fabra, 17 1r.
3a.
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 l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
6.3.- Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar.
Atès que l’Escola Pública PINETS de Sant Pau de Segúries està treballant en l’edició
de la revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2011-2012 i ha sol·licitat a l’Ajuntament
col·laboració econòmica per aquesta finalitat.
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR una aportació econòmica de 100,00 euros per tal de col·laborar en el
finançament de la redacció de la Revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2011-2012.
6.4.- Resolució contracte de subministrament d’energia elèctrica amb l’Empresa
Endesa Distribución Electrica S.L.U.
Atès que amb les actuacions últimes portades a cap a les instal.lacions electriques
públiques de la Ral es pot prescindir del subministrament d’energia elèctrica convingut
amb l’Empresa Endesa Distribución Electrica S.L.U, mitjançant contracte de referència
H504186, comptador número 000531795.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Rescindir el contracte establert amb l’Empresa Endesa Distribución Electrica
S.L.U. pel subministrament d’energia elèctrica , amb compatador número 000531795.

Segon.- Notificar aquest acord a l’Empresa Endesa Distribución Electrica S.L.U.
Tercer.- Facultar al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde, per les actuacions que siguin
convenients per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.5.- Anul.lació del servei telefònic disponible al local de la Gent Gran.
Atès que l’Associació de la Llar de la Gent Gran ha manifestat que actualment no
tenen necessitat de disposar del servei telefònic establert al local de la planta baixa de
l’edifici de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Rescindir el contracte amb l’empresa Telefònica de España SAU del servei
telefònic corresponent al número 972747147, instal.lat a la Llar de la Gent Gran,
situada al C. Guàrdia núm. 11 de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Empresa Telefònica de España SAU.
Tercer.- Instar al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde, perquè porti a cap les
actuacions necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.6.- Informe sobre la petició d’una parada de bus al sector de la Solana del Tell/
la Palanqueta.
Atès que un nombrós grup de veïns de la població ha manifestat per escrit la
necessitat d’aconseguir una parada del transport públic de passatgers al sector de la
Solana del Tell/La palanqueta, donada la distància considerable que existeix entre
aquest sector i l’indret on està ubicada l’única parada de transport interurbà del
municipi i reconeguts els inconvenients que això representa pels usuaris, els quals
majoritàriament són gent gran i joves que no disposen d’altre mitjà de transport.
Atès que el Servei Territorial de Transports de la Generalitat de Catalunya ha demanat
a aquest Ajuntament que emeti informe al respecte.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Emetre informe favorable a la petició dels veïns de la Solana del Tell i La
Palanqueta perquè s’estableixi una parada de transport públic en aquest sector.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Transports de la
Generalitat de Catalunya i a les persones interessades.
6.7.- Sol.licitud a Dipsalud per participar en el programa pt03 de suport a la
gestió d’abastament d’aigua de gestió municipal.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 15 de juliol de 2009 va prendre
l’acord d’adherir-se al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut pública de
la Diputació de Girona, DIPSALUT.
Vist que s’ha obert la convocatòria de suport econòmic pel programa Pt03 per a la
gestió d’abastaments d’aigua de gestió municipal , de l’any 2012.

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol.licitar a DIPSALUT la participació en el programa Pt03 de suport a la
gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà.
Segon.- Facultar el senyor Josep Palos i Sastre, alcalde per a les actuacions que
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.8.- Expedient 03/11 de protecció de la legalitat urbanística. Ordre d’execució
forçosa. C/ Solana del Tell, C4 de Sant Pau de Segúries.
Atès que el Sr. Salvador Jurado Salinas ha executat obres consistents en la
construcció d’un cobert d’obra al jardí de la finca situada al Carrer Solana del Tell, C4
sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre de 2011, en el qual
hi fa constar:
“Les referides obres són manifestament il·legalitzables degut a que el POUM de Sant
Pau de Segúries en vigor determina que les condicions d’edificacions en zones 3B són
les existents, no permeten així un augment de l’edificabilitat”.
Atès que es tracta d’obres manifestament il·legalitzables.
Atès que d’acord amb l’art.199 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010 de 3
d’agost), i l’art. 264 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (D 305/2006 de 18 de juliol),
escau els procediments de protecció de la legalitat urbanística tenint en compte que
les obres són acabades i manifestament il·legalitzables.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 23 de
juny de 2011 publicat al BOP núm. 130 de 8 de juliol de 2011); per unanimitat,
ACORDA:
1r.- APROVAR la incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística per l’execució d’obres manifestament il·legalitzables.
2n.- ORDENAR al Sr. Salvador Jurado Salinas que en el termini de DOS MESOS
procedeixi a l’enderrocament de l’obra executada sense llicència consistent en la
construcció d’un cobert d’obra al jardí de la finca situada al Carrer Solana del Tell, C4
de Sant Pau de Segúries.
3r- ADVERTIR a la persona responsable ,d’acord amb l’article 267.6 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, que transcorregut el termini de dos mesos determinat per a les
actuacions de restauració de la realitat física alterada si aquestes actuacions no s’han
portat a terme, l’Ajuntament procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la imposició de
multes coercitives en els termes de l’article 225 de la Llei d’urbanisme i l’article 277 del
Reglament, o l’execució subsidiària a càrrec de la persona interessada.
4t.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada amb expressió dels
recursos que hi pot interposar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan
passen cinc minuts de les nou del vespre i s’estén la present acta, de la qual jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

