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ACTA NÚM. 14/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 28 de setembre
Inici: 18:00
Acabament: 21:45
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Sr. Adrià Gómez Marco
Excusa:

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.

Assisteix com a convidat el col·laborador de l’equip de govern Sr. Josep Clota Fosas.
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. Urbanisme:
2.1. Autorització d’ instal·lació d’una xurreria durant la Via romana de 2015
2.2. Exp. 237/2015. Llicència d’Activitats. ECP. Zumba i Tai-Txí
3.Contractació
3.1. Contracte menor d’obra de recuperació pastures CUP 63 dins les actuacions en matèria forestal DDGI
2015.
3.2. Contracte d’actuacions en camins i en matèria forestal 2015: sega de marges
4. Renúncia a indemnitzacions del regidor Sr. Adrià Gómez
5. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector
públic (article 1, apartat U)
6. Sol·licitud d’ajut per família nombrosa a la llar d’Infants
7. Reemborsament de despeses d’aval a VODAFONE ESPAÑA SAU
8. Aprovació del retorn de la fiança de residus. Ex. 2013/13-37 JAR
9. Autorització de pas a Josep Maria Coll Merino
10. Informes i propostes de la Àrees

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. 13 de la sessió del dia 14 de setembre de 2015.
2. Urbanisme
2.1. Autorització d’ instal·lació d’una xurreria durant la Via romana de 2015
Vist que el senyor Llorenç Ramos Suñer sol·licita permís per instal·lar una xurreria el die de la via
Romana, 24 d’octubre de 2015, tal i com fa habitualment;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el Sr. Llorenç Ramos Suñer la instal·lació de la xurreria durant la Via Romana de 2015
al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública, per
import de 15,00 euros.
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
2.2. Exp. 237/2015. Llicència d’Activitats. ECP. Zumba i Tai-Txí
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Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Esmeralda Cabanach Penella, NRE 690, de 4-09-2015,
en el propi nom i representació per a la legalització d’una activitat de taller de Zumba i Tai-Txi al
carrer Francesc Sanz, Sala de Psicomotricitat de l’Ajuntament, del municipi de Sant Pau de
Segúries;
Vist que a la sol·licitud faculta l’Ajuntament per a verificar les dades de la comunicació;
Vista la regulació de la Llei 20/2009, LPACA als seus article 51 i següents;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats que la interessada Sra. Esmeralda Cabanach Penella ha comunicat
la legalització de l’activitat de Zumba i Tai-Txial a Sant Pau de Segúries, salvaguardant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, a reserva del control que han de realitzar periòdicament els
serveis tècnics municipals.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial
a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens
perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls
inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta
sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de
consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 18, epígraf 11: Tramitació del procediment corresponent a llicència
d’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats innòcues o
sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
100,00 €
TOTAL:
100,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: Es18 2100 8200 82 2300027565

Establir el termini de tres mesos per al pagament de la taxa com a mesura de foment de la iniciativa
econòmica. Si l’activitat continua l’haurà d’abonar. Cas contrari es donarà de baixa la liquidació.
3. Autoritzar l’ús de la Sala de psicomotricitat de conformitat a l’ordenança reguladora de la taxa
per l’ús d’instal·lacions municipals.
4. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitat per a la seva deguda constància.
5. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3. Contractació
3.1. Contracte menor d’obra de recuperació pastures CUP 63 dins les actuacions en
matèria forestal DDGI 2015.

Atès que en data 16 de juny de 2015 es va resoldre l’atorgament d’ajuts per la Gestió
Forestal Sostenible 2015 de la Diputació de Girona, Exp. MA/8494, i es va atorgar l’import
de 2.263,72 € per a la realització de estassada manual i trituració en 1,25 Ha i eliminació
d’arbrat en 0,88 ha;
Vist que aquest Ajuntament té concertada la gestió del Pla Tècnic de Gestió Forestal al
consorci EIN del Ripollès;
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Vist que cal contractar l’actuació a executar sobre el Bac de les Tres Fonts (CUP 63) de
la forest de titularitat municipal;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar al Consorci EIN del Ripollès el contracte menor per a l’execució dels treballs
forestals de 2015 consistents en estassada manual i trituració en 1,25 Ha i eliminació
d’arbrat en 0,88 ha el Bac de les Tres Fonts (CUP 63).
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.870,84 € més l’IVA corresponent
per import de 475,38 € (total 2.263,72 €).
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament
si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
3.2. Contracte d’actuacions en camins i en matèria forestal 2015: sega de marges

Atès que en data 16 de juny de 2015 es va resoldre l’atorgament d’ajuts per la Gestió
Forestal Sostenible 2015 de la Diputació de Girona, Exp. MA/8477 i es va atorgar l’import
de 1.380,00 € per a la realització de sega de marges en 9,2 km.;
Vist que cal contractar l’actuació a executar sobre 9,2 km. camins públics municipals;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a la Fundació MAP el contracte menor per a l’execució dels treballs forestals
de 2015 consistents en la sega de marges de camins en 9,2 km.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.380,00 € més l’IVA corresponent
per import de 289,80 € (total 1.669,80 €).
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament
si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4. Renúncia a indemnitzacions del regidor Sr. Adrià Gómez
Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Adrià Gómez Marco en data 17-9-2015
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA
1. Acceptar la renúncia al cobrament de les indemnitzacions com a regidor
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2. Prendre el compromís de destinar l’import a activitats en benefici del poble de Sant Pau de
Segúries i especialment per a la gent gran del poble.
5. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del
personal del sector públic (article 1, apartat U)
El dia 12 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia
De conformitat la l’anterior Reial Decret llei, les diferents administracions públiques, així com els
seus ens dependents i vinculats, hauran d’abonar dins de l'exercici 2015, i per una sola vegada,
una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o el 26,23
per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.).
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia la legislació vigent, especialment l’article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril LRBRL, així com les delegacions a la Junta de Govern Local ;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga extra de Nadal
de 2012 a tot el personal que tenia dret a la seva percepció i que per imperatiu legal no es va
abonar, segons el detall següent:

Nom
Marta Sala
Joan Geli
Josep Casals
Jordi Martin
Maria Pilar Martínez
Maria Jesús Rubio
Lourdes Perpinyà

Import total Paga Nadal 2012 Part proporcional 44 dies Part proporcional 48 dies
924,46
840,5
1346,52
1486,84
1148,34
1224,21
601,22

222,27
202,09
323,75
357,49
276,10
294,35
144,56
1.820,61

242,48
220,46
353,19
389,99
301,20
321,10
157,70
1.986,12

Aquests imports estan subjectes a les retencions i cotitzacions legalment establerts per l’exercici
de 2015.
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3. Notificar aquesta resolució al interessats per a la seva deguda constància.
6. Sol·licitud d’ajut per família nombrosa a la llar d’Infants
Els assistents debaten la sol·licitud d’una família d’introduir beneficis fiscal per les famílies
nombroses que tenen nens a la Llar d’Infants.
La conclusió és que l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants preveu suficients ajuts per les famílies i,
a més, suposa un dèficit per l’Ajuntament de més de 32.000 € la qual cosa suposa una aportació
importantíssima en suport específic a les famílies que tenen nens a la Llar.
Dret a Llei s’hauria d’incrementar la quota que aporten les famílies al sosteniment de la Llar
d’Infants El Pinet Xic per tal de complir la seva sostenibilitat i viabilitat.
La Junta de Govern local per unanimitat acorda desestimar la proposta
7. Reemborsament de despeses d’aval a VODAFONE ESPAÑA SAU
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Vista la sol·licitud de Vodafone España SAU amb CIF A-80907397 de reemborsament de les
despeses de constitució i manteniment de l’aval de 27-01-2012 en garantia de la suspensió de
liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per import de 60 €, segons consta als expedients
municipals;
Vist el certificat de l’avalador Banco Santander SA sobre les comissions devengades per l’aval front
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries;
Vist l’article 33 de la Ley 58/2003, de 17 de novembre, General Tributaria;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Reemborsar la interessada Vodafone España SAU la quantitat de 60 € pel concepte dalt
referenciat.
2. Notificar aquest acord a Vodafone España SAU per a la seva deguda constància.
3. Fer saber que contra aquest acord hi cap recurs de reposició davant la Junta de Govern en el
termini d’un mes. No obstant podrà interposar qualsevol altre recurs procedent en Dret.
8. Aprovació del retorn de la fiança de residus. Ex. 2013/13-37 JAR
Vista la sol·licitud del Sr. Jordi Aguilera Ruiz, NRE 730, de 21-09-2015, de retorn de l’aval dipositat
en garantia de la correcta disposició dels residus, per import de 150 €;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 23-09-2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el retorn de la fiança dipositada en data 16-12-2013.
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància.
3. Fer saber que contra aquest acord hi cap recurs potestatiu de reposició davant la junta de Govern
en el termini d’un mes o recurs contenciós davant els Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
No obstant podrà interposar qualsevol altre recurs procedent en Dret.
9. Autorització de pas a Josep Maria Coll Merino
Atès que el Josep Maria Coll Merino sol·licita autorització de pas per a la “Pirineu de Girona,
terres del Ripollès, que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu i pels propers
9, 10 i 11 d’octubre de 2015;
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
10. Informes i propostes de la Àrees
Seguidament els responsables de les àrees expliquen temes de les respectives matèries:
Alcaldia:
- Es fa saber que ens ha sigut atorgat l’ajut per càrrecs electes 2015 per import de 13.129,32 €
que serveix per pagar part de la dedicació de l’Alcaldia.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

6

- La Diputació de Girona ens informa la possibilitat de demanar subvenció per promoció econòmica
a la Xarxa de Serveis Locals per la Promoció Econòmica 2012-2015 (XSLPE).
- El proper dia 5 d’octubre hauríem de fer la Comissió especial de Comptes i un Ple extraordinari
per aprovar el Compte General. Aprofitaríem per acordar el canvi de la data del Ple ordinari previst
pel dia 12 d’octubre que és festiu.
- Els assistents queden emplaçats per parlar del Pressupost 2016 el proper dilluns dia 5, així com
les ordenances fiscal pel 2016.
- Hem de veure com tenim el solar que ens va cedir l’INCASOL davant la fàbrica. Hem de demanar
que la Generalitat faci una actuació al sector que està cada dia més degradat.
- S’ha de netejar el solar de Bankia a l’Avda. Mariner, 2. Si es poden fer aparcaments públics,
millor.
Regidor Sr. Joan Navarro:
- El mossèn demana com està la subvenció per l’església acordada per la Junta de Govern.
- El col·laborador Sr. Clota explica que s’ha de limitar la velocitat a l’Avda. Mariner a 30 km/h per
evitar el perill que suposa l’excés de velocitat.
- L’empresa que organitza la Centuria ha demanat molta col·laboració a l’Ajuntament.
Els assistents es mostren unànimes en donar suport a aquest esdeveniment dins de les possibilitats
de l’Ajuntament i tal i com fem amb altres iniciatives esportives.
Regidor Sr. Gabriel Barba:
- La caldera de l’escola té un problema quan marxa el llum: no es rearma automàticament.
A més s’hauria de millorar el programador.
- El camí de la Barquera s’hauria de reparar perquè el pas de tractors i vehicles el fa malbé.
Regidor Sr. Adrià Gómez:
- S’ha de fer una marquesina i situar-la a la Pl. de la Generalitat com a punt d’informació Turística
- Hem de preparar unes quantes rutes de camins d’interès turístic i preparar tríptics informatius
que es poden repartir pels comerços i a la marquesina de la Plaça.
- Es podria habilitar una zona d’aparcament a la zona de la Nau i aprofitar l’espai actualment
degradat.
- Actualment està en tràmit d’expropiació la Via Verda que afecta el Callís i la Folcrà. Estudiarà la
viabilitat de que el traçat passi per l’antic camí i no pas pel costat de la carretera.
- Proposa que es faci una Comissió de Festes, participada i amb la col·laboració de l’Ajuntament,
que s’encarregui de la Festes del poble.
- Del tema de la passera del Pont Nou demana que sigui transitable per bicicletes. Proposarà un
canvi de traçat que millorarà la vialitat.
- Demana fer publicitat de la declaració de la Via Romana com a Bé Catalogat d’Interès Nacional a
la rotonda d’entrada al poble, amb motius romans. Haurem de demanar permís a Carreteres.
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
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