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ACTA NÚM. 3/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 de febrer
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: Cap
U

U

U

U

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. Liquidacions de taxes per ocupació del domini públic:
2.1.1 Gas Natural Catalunya SDG SA
2.1.2 Gas Natural Servicios SDG SA
2.2.3 Gas Natural Comercializadora SA
2.2. Altes del Servei de subministrament d’aigua:
2.2.1. Subministrament d’aigua Avda. de la Vall 4-8, 1r.,2a.
2.2.2. Subministrament d’aigua C. Faig, 11, 2n., 2a.
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/49. Pendents
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2017/4. Pagades per caixa Corporació
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2017/5. Domiciliades
2.6. Aprovació de les relació de factures F/2017/6. Pendents
3. Urbanisme:
3.1. Exp. EDU 204/15. Activitat pàrquing. CCPP Avda. de la Vall 4-6-8
3.2. Adhesió al sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
4. Sol·licitud de dades personals
5.
6.
7.
8.

Autorització de pas pel municipi: Rally Catalunya Històrics- Trofeu dues Catalunyes
Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets
Designació de representant per recepció de dades temàtiques del Consorci del Ter
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. 2, de la sessió del 30 de gener de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Liquidacions de taxes per ocupació del domini públic
2.1.1. Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Gas
Natural Catalunya SDG SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Catalunya SDG SA amb CIF A63485890, sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions 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 amb el tipus de l’1,5%;
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La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Catalunya SDG SA per import de 30.873,96 € que suposa una taxa de 463,11 € segons
declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.1.2. Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl, Gas
Natural Servicios SDG SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Servicios SA amb CIF A08431090, sobre la taxa
per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments,
de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions 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 amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Servicios SDG SA per import de 25.305,08 € que suposa una taxa de 379,58 € segons
declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.1.3. Aprovació de les liquidacions de les taxes per aprofitament del sòl i subsòl Gas
Natural Comercializadora SA
Vistes la declaració de l’empresa Gas Natural Comercializadora SA amb CIF A61797536, sobre la
taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de
subministraments, de conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions 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 amb el tipus de l’1,5%;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Gas Natural
Comercializadora SA per import de 1.542,85 € que suposa una taxa de 23,14 € segons
declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per correu electrònic a stasa@gasnaturalfenosa.com
2.2. Altes del Servei de subministrament d’aigua
2.2.1. Subministrament d’aigua Avda. de la Vall 4-8, 1r.,2a.
Atès que la Sra. Ma. Mercè Poquet Garcia sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, al seu habitatge de l’Av. de la Vall, 4-8, 1r., 2a.;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import 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
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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.
2.2.2. Subministrament d’aigua C. Faig, 11, 2n., 2a.
Atès que la Sra. Gemma Balasch Domínguez sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús
domèstic, al seu habitatge del C. Faig, 11, 2n., 2a;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import 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.
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/49. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/49 de factures i justificants per import de 7.858,94 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.4. Aprovació de les relació de factures F/2017/4. Pagades per caixa Corporació
Examinada la relació núm. F/2017/4 de factures i justificants per import de 31,44 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
2.5. Aprovació de les relació de factures F/2017/5. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2017/5 de factures i justificants per import de 16.142,19 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.6. Aprovació de les relació de factures F/2017/6. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/44 de factures i justificants per import de 14.968,59 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. EDU 204/15. Activitat pàrquing. CCPP Avda. de la Vall 4-6-8
Atès que acord de Junta de Govern de 24-10-2016, notificat el 17-11-2016, es va incoar
expedient de disciplina urbanística a la Comunitat de Propietaris de l’Avda. de la Vall 4-6-8 la
població per la legalització de l’activitat de pàrquing;
Es va requerir l’interessat per tal que en el termini de DOS mesos legalitzés l’activitat conforme
al planejament sense que al dia d’avui hagi fet cap actuació;
Vista la regulació de l’article 225 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel DECRET
LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme;
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Examinat l'expedient, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient per a la imposició d’una primera multa coercitiva per import de 300 €, que
es podrà reiterar fins el compliment del requeriment.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra la Comunitat de Propietaris de l’Avda. de la Vall
4-6-8.
3. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi que pugui al·legar
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Advertir que l’incompliment del requeriment pot suposar la imposició d’una segona multa
coercitiva per import de 1.000 €
5. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’efecte corresponent.
3.2. Adhesió al sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. El
territori és un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i de l’activitat
econòmica, per aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en
compte les necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels seus
respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en
tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució integradora
de la gestió municipal en aquest àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos d’implantació i
manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes
administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les quals
destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària Interreg
IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina. Actualment a
Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la demarcació,
va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir
un sistema d’informació territorial sense cost per als ens locals de la demarcació adherits a la
Xarxa Local SITMUN‐Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades
alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de la
demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei.
Vist que El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la creació
de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i assistència a la gestió de
la informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió per part dels ens locals.
Vist la Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del sistema
d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de Girona. Aquesta
voluntat es recull en els següents objectius:
‐ Promoure la participació en la xarxa.
‐ Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens locals de
la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN‐Girona.
‐ Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:

1. Adherir l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la Xarxa SITMUN-Girona.
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2. Aprovar el protocol d’adhesió
3. Facultat l’alcaldessa per a la tramitació d’aquest acord i per a la resolució de qualsevol
incidència que es pugui produir.
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
4. Sol·licitud de dades personals
El Sr. Enric Pérez Zarceño per escrit NRE68 de 37-01-2017, demana dades del padró municipal
sobre el seu difunt pare i la seva parella de fet.
Ja se li va contestar en data12-12-2016 que el criteri de Protecció de Dades personals fa
inviable la seva sol·licitud.
Davant el fet no és l’interessat directe afectat per les dades vam fer la consulta corresponent a
la Diputació de Girona que ens ha fet arribar les instruccions següents:
“...”
13.- Imposibilidad de emitir un certificado histórico de empadronamiento solicitado por el hijo
del interesado para iniciar una declaración de fallecimiento por desaparición del mismo.
La cesión de datos padronales está sujeta a la regulación legal prevista por el artículo 16.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la cual delimita el
concepto de interesado legítimo, es decir quiénes pueden acceder a conocer la información de
un registro público. En este sentido, para el Padrón municipal, la Resolución de 4 de julio de
1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
actualización del Padrón municipal, distingue tres tipos de interesados legítimos:
- El propio vecino al que se refieren los datos padronales. El vecino puede acceder a su
información personalmente o por medio de su representante, legal o voluntario.
- Las autoridades que estén al frente de alguna Administración Pública que necesite la
información padronal en el ejercicio de sus competencias legales y para asuntos en los que la
residencia o el domicilio sean datos relevantes, y
- Los Jueces y los Tribunales de Justicia.
Por tanto, en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente respecto a la cesión de datos
padronales a terceros, mientras no pueda ajustarse la petición a alguno de los supuestos arriba
mencionados, no procede atender dicha solicitud.
No obstante, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, organismo
competente en la materia, para solicitar aclaración al respecto.
“…”
En el mateix sentit la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, por la que es
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió
del padró municipal
Per tot això,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Denegar a l’interessat les certificacions padronals interessades pels motius dalt exposats.
2. Notificar aquest acord a l’interessat per a la seva deguda constància amb advertiment dels
recursos pertinents.
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5. Autorització de pas pel municipi: Rally Catalunya Històrics- Trofeu dues Catalunyes
Atès que el RACC sol·licita autorització de pas pel a “Rally Catalunya Històrics - Trofeu dues
Catalunyes” que és un esdeveniment esportiu, que se celebra el dies 24 i 25 de febrer de 2017;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Informar favorablement i 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 l’activitat dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord al Servei Català de trànsit
4. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets
Vist l’escrit de la Sra. Dolors Vergé Batlle, com a secretària de la ZER la Vall del Ter, què
sol·licita un ajut de 300 € pels alumnes en concepte d’activitats de les diferents sortides de la
ZER la Vall del Ter en el curs 2016-2017 i 100 € per edició de la revista;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut a la ZER Vall del Ter de 300 € per activitats i 100 € per edició de la revista.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la
despesa realitzada dins l’exercici de 2017.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a la ZER la Vall del Ter.
7. Designació de representant per recepció de dades temàtiques del Consorci del Ter
El Consorci del Ter demana la designació d’un representant com interlocutor en la tramesa de
dades telemàtiques.
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Designar l’alcaldessa Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués, amb DNI 43625560B i correu
electrònic ajuntament@santpauseguries.cat i mòbil 690 611 104.
2. Comunicar-ho al Consorci del Ter per via telemàtica per a al seva deguda constància.
8. Informes i propostes de la Àrees
- Donar compte de la relació de les principals tasques de la Brigada Municipal durant l’any 2016
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

Vist i plau

