ACTA NÚM. 01/13
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 6 de febrer
de 2013
Assistència

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries.

President: Pep Palos i Sastre

Quan són les 20:00 hores del dia 6 de febrer de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria i sota la presidència del seu titular
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre.

Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Convidat:
Joan Navarro i Soler

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel SAT comarcal en funcions de fe
pública i assessorament legal preceptiu.

Es comprova 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.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el
següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Llicències d’obres:
2.1. Petició de llicència d’obres. Exp. 47/12 – Esther Sau Teixidó i Jordi Antúnez Montero
2.2. Obres sense llicència C. la Barquera, 9 – Promotora: Concepción Fernández Osuna
2.3. Petició de Gas Natural Distribución SDG SA de desestiment de la llicència d’obres atorgada.
Exp. 24/12

Aprovació de factures i justificants:

3.1. Relació de factures 1/2013
3.2. Relació de factures i justificants 02/2013

Aprovació de padrons fiscals i liquidacions de drets
4.1. Aprovació de padrons fiscals
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Gas Natural Distribución
SDG i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Gas Natural Servicios
SDG SA i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
4.4. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa Unión Fenosa Comercial
SL i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local

Subvencions
Adhesió al Pla Agrupat de Formació per l’Ocupació de les entitats locals pel 2013
Proposta sobre peticions i assumptes sobrevinguts:

7.1. Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets
7.2. Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar
7.3. Petició col·laboració econòmica. AMPA CEE RAMON SURIÑACH
7.4. Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per disminució
7.5. Sol·licitud del Club Ciclista Bas
7.6. Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una fira d’antiguitats i brocanters
7.7. Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació d’atraccions els dies de la
Festa Major 2012
7.8. Vehicle abandonat propietat del senyor Joan Josep Thelen Gonzalez
7.9. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els
ajuntamemts de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter
per a la participació a l’organització d’una activitat de fi d’etapa de la volta ciclista 2013
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El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions dels dies 13 de novembre i 19 de
desembre 2012, sense esmenes ni correccions
2. LLICÈNCIES D’OBRES
2.1. Petició de llicència d’obres. Exp. 47/12 – Esther Sau Teixidó i Jordi
Antúnez Montero.
Atesa la sol·licitud presentada per Esther Sau Teixidó i Jordi Antúnez Montero, per a
la concessió de llicència d’obres per l’acondicionament d’un local interior com a
cafeteria, situat l’edifici de l’Avda. de la Vall, 12 baixos de Sant Pau de Segúries,
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 21 de gener de 2013
La Junta de Govern Local per unanimitat Acorda:
1. Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per Esther Sau Teixidó i Jordi Antúnez Montero per
realitzar les obres d’acondicionament d’un local interior com a cafeteria, situat
l’edifici de l’Avda. de la Vall, 12 baixos de Sant Pau de Segúries, amb les condicions
següents:
a) Condicions particulars :
S’haurà de tramitar la corresponent llicència d’activitat o comunicar l’inici abans de
l’obertura de l’establiment, aportant la documentació que és preceptiva d’acord a la
classificació de l’activitat. El projecte d’activitat haurà d’anar acompanyat del
corresponent informe de règim urbanístic per a l’activitat que es pretén destinar.
b) Condicions generals:
b.1. Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
b.2. S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b.3. Es complirà el que estableix el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula
la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció
de Catalunya.
b.4. Si l’obra requereix l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
b.5. El termini per a l’execució de les obres és de sis mesos i el termini per
finalitzar-les és d’un any.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 1.199,69 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució
material, 29.992,17 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar l’autoliquidació, per import de 74,98 € en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.

2

4. 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.
5. Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.2. Obres sense llicència C. la Barquera, 9 – Promotora: Concepción
Fernández Osuna.
Atès que la Sra. Concepció Fernàndez Osuna ha executant obres sense llicència a
l’habitatge situat al carrer La Barquera número 9 de Sant Pau de Segúries, segons
comprovació del tècnic municipal.
Atès que aquesta actuació constitueix infracció de l’ordenament urbanístic, d’acord
amb el que disposen l’article 204 i següents del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ORDENAR la incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística.
2. REQUERIR la interessada que sol·liciti la legalització de les d’obres executades,
en un termini de quinze dies.
3. CONCEDIR un termini d’audiència de deu dies a la persona interessada per a
formular les al·legacions que consideri oportunes en relació amb el caràcter
legalitzable d’aquestes.
4. ADVERTIR a la persona interessada que transcorregut el termini concedit
l’Ajuntament procedirà a incoar els expedients de restauració i sancionadors, tal
com estableix l’article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
5. Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació de que no és
susceptible de cap tipus de recurs administratiu, per tractar-se d’un acte de tràmit
no qualificat.
2.3. Petició de Gas Natural Distribución SDG SA de desestiment de la
llicència d’obres atorgada. Exp. 24/12.
Vist l’escrit presentat per l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A. de
desestimen de la llicència d’obres atorgada per acord de la Junta de Govern del dia
25 de juliol de 2012, pel fet que el client ha donat de baixa la sol·licitud de
connexió de subministrament de gas.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Acceptar la renúncia presentada pel titular de la llicència i anul·lar la liquidació
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Recordar a l’interessat que té pendent el pagament de la taxa per la tramitació de
l’expedient, per import de 20 euros.
2. Arxivar l’expedient sense més tràmit.
3. Notificar-ho a les persones interessades per a la seva constància.
3. APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS
3.1. Relació de factures 1/2013
Examinada la relació núm. 1/2013 de factures per import de 1.661,64 €, 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 02/2013
Examinada la relació núm. 02/2013 de factures i justificants per import de 8.951,02
€, 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 PADRONS FISCALS I LIQUIDACIONS DE DRETS
4.1. Aprovació de padrons fiscals.
Vistos i examinats els padrons elaborats d’acord amb el que estableixen les
ordenances fiscals vigents, corresponent al conceptes següents:
1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2013 per import de
56.849,50 euros.
2. Taxa subministrament d’aigua 4t. tr. 2012 per import de 21.225,94 euros.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar els referits padrons.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de vint dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis.
3. Considerar els padrons aprovats definitivament, sense necessitat d’adoptar un
nou acord, si en el període d’exposició al públic no es presenten reclamacions.
4.2. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa
Gas Natural Distribución SDG i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
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Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació de gas en el
municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2012, presentada per l’empresa
Gas Natural Distribución SDG;
Vista la liquidació resultant 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 per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents dels peatges facturats per
el subministrament de gas a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2012, presentada
per l’empresa Gas Natural Distribución SDG.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 372,16 euros corresponent a l’1.5
% del ingressos declarats (24.810,37 €)
3. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
4.3. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa
Gas Natural Servicios SDG S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació de gas i
electricitat en el municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2012,
presentada per l’empresa Gas Natural Servicios SDG, SA;
Vista la liquidació resultant 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 per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació de gas, en
el municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2012, presentada per l’empresa
Gas Natural Servicios SDG, S.A..
2. Aprovar les liquidacions de la taxa per import de 455,18 euros corresponent a:
1.5 % de la facturació de gas (27.013,80 €) i 1,5 % de la facturació d’electricitat
(3.331,66 €).
3. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
4.4. Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2012, de l’empresa
Unión Fenosa Comercial S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
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Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en la facturació d’electricitat en el
municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2012, presentada per l’empresa
Unión Fenosa Comercial SL;
Vista la liquidació resultant 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 per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació per el
subministrament d’electricitat a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2012,
presentada per l’empresa Unión Fenosa Comercial S.L.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 13,52 euros corresponent a l’1.5 %
del ingressos declarats (901,65 €)
3. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
5. SUBVENCIONS
5.1. RATIFICAR LA SOL.LICITUD A DIPSALUT PER A PARTICIPAR EN LA
CONVOCATÒRIA DE SERVEIS 2013.
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 DIPSALUT té oberta la convocatòria de l’any 2013 dels serveis inclosos en
el programes següents:
Pt02: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de
transmissió de legionel·losi.
Pt03: Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de
consum humà.
Pt04: Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor.
Vista la sol·licitud presentada per l’Alcaldia en data 31-01-2013 per acollir-nos als
anteriors programes;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Ratificar la sol·licitud a DIPSALUT de la participació en els tres programes
esmentats feta per l’alcaldia el 31-01-13
2. Comunicar-ho al DIPSALUT per a la seva deguda constància
5.2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER
ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL.
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Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions en matèria forestal, any
2013, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 8 de gener
de 2013, publicada al BOP núm. 9 de 14 de gener de 2013;
Vista la memòria valorada de les actuacions a portar a terme en els forests
municipals de Ribes Altes i Puig Perrús (CUP62) i Bac de les Tres Fonts (CUP63):
a) Reserva de peus extrafustaners en aprofitaments,
b) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antigues pastures,
c) Assistència tècnica;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Acollir-nos a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal, Línia 1 Suport als Ajuntaments per a la gestió
forestal sostenible i sol·licitar una subvenció per import de 8.329,90 euros pel
finançament de les actuacions incloses en la referida memòria valorada.
2. Autoritzar a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a
l’Agència Estatal d’Administració tributària a l’efecte de comprovar que s’està al
corrent de les obligacions tributàries amb l’administració de l’Estat.
3. Manifestar que aquest Ajuntament no es troba implícit en cap del supòsits de
prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de
les obligacions de reintegrament de subvencions.
4. Acceptar les bases reguladores de la campanya.
5. Prendre el compromís de, en el cas que es concedeixi la subvenció que se
sol·licita, complir les condicions previstes en les bases reguladores, en el cos de
resolució de concessió i l’ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona (BOP 44, de 2 de març de 2012).
6. Facultar l’alcalde, Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre, tant àmpliament com en Dret
sigui necessari, per a la realització de les totes les actuacions i adopció de les
resolucions en relació amb aquests acords.
5.3. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES
DERIVADES DE L’ÚS DEL CONSULTORI LOCAL.
Vista la convocatòria de subvencions per al finançament de les despeses derivades
de l’ús del consultori local, aprovada pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió del
dia 29 de gener de 2013, publicada al BOP número 24 de 4 de febrer de 2013;
Vist l’estudi de costos de les despeses que suporta l’Ajuntament en concepte de
manteniment del Consultori municipal, pel seu bon funcionament.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Acollir-nos a la convocatòria esmentada i sol·licitar a DIPSALUT una subvenció
per import de dos mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims
(2.972,58 €) amb la finalitat de coadjuvar el finançament de les despeses de
manteniment del Consultori Municipal, any 2012.
2. Facultar l’alcalde, Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre, tant àmpliament com en Dret
sigui necessari, per a la realització de les totes les actuacions i adopció de les
resolucions en relació amb aquests acords.
5.4. PETICIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A PARTICIPAR EN LA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DINS DEL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER
L’ANY 2013.
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona, d’ajuts per a la campanya “Del Pla
a l’Acció” per l’any 2013, publicada en el BOP núm. 9 de 14 de gener de 2013;
Vista la memòria valorada de l’actuació “Protecció i gestió dels ambients lligats al
medi fluvial del Pla de Serrat, amb un pressupost de 12.199,22 euros;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Acudir a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Girona per la campanya “Del
Pla a l’acció” per l’any 2013 i sol·licitar un ajut d’onze mil euros (11.000,00 €)
destinat a finançar el 90% del cost total (12.199,22 €) de l’actuació prevista.
2. Autoritzar a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a l’efecte de comprovar que s’està al
corrent de les obligacions tributàries amb l’administració de l’Estat.
3. Manifestar que aquest ajuntament no està incurs en cap dels supòsits de
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les
obligacions de reintegrament de subvencions.
4. Prendre coneixement i acceptar les bases reguladores de la campanya.
5. Facultar al senyor Pep Palos i Sastre, alcalde perquè porti a terme les accions
necessàries en relació amb aquest acord.
6. ADHESIO AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTINUA PER L’OCUPACIÓ
DE LES ENTITATS LOCALS PEL 2013
Vist que l’any 1997 es va constituir el Pla de Formació Contínua de les
Administracions Públiques;
Vista la proposta d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua any 2013
formulada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques juntament amb la
Diputació de Girona;
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Atès que aquest Pla ofereix la possibilitat de participar en accions formatives
subvencionades;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pla Agrupat de Formació Contínua per
a l’any 2013.
2. Fer constar que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries no té representació
sindical.
3. Facultar l’alcalde, Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre, tant àmpliament com en Dret
sigui necessari, per a la realització de les totes les actuacions i adopció de les
resolucions en relació amb aquests acords.
7. PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
7.1. Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets.
El Sr. Joan Busquets Tenas, director de l’Escola Pública els Pinets de Sant Pau de
Segúries ha sol·licitat a aquest Ajuntament, una aportació de 300 € per finançar les
despeses d’autocars de les diferents sortides de la ZER la Vall del Ter en el curs
2012-2013.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 200,00 € a l’Escola Pública els Pinets de
Sant Pau de Segúries destinat a l’activitat esmentada, amb càrrec a la partida
2013.3.48002 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 aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi
poden interposar.
7.2. Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista
escolar.
Atès que l’Escola Pública Els Pinets de Sant Pau de Segúries sol·licita un ajut
destinat en l’edició de la revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2012-2013.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR una aportació econòmica de 50,00 euros per tal de col·laborar en el
finançament de la redacció de la Revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2012-2013.
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.
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3. Notificar el present acord a les persones interessades tot indicant els recursos
que hi poden interposar.
7.3. Petició col·laboració econòmica. AMPA CEE RAMON SURIÑACH.
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 2013.3.480.02 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 i donar-ne compte a
Tresoreria i intervenció.
7.4. Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
per disminució.
7.4.1. Sol·licitud d’exempció
mecànica, GI-1898-AS

de

l’impost

sobre

vehicles

de

tracció

Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula GI-1898-AS presentada per la senyora Maria Vilalta Guillamet
amb motiu de tenir reconegut un grau de disminució superior al 33%;
Vist que adjunta a la sol·licitud la documentació que ho justifica;
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i l’article 94.1 de LRHL;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle
marca Nissan model Jervano matrícula GI 1898 AS d’acord amb el que estableix la
normativa que ho regula, amb efectes a partir de l’exercici 2013.
2. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
7.4.2. Sol·licitud d’exempció
mecànica, GI-4286-BN

de

l’impost

sobre

vehicles

de

tracció
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Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula GI-4286-BN presentada pel senyor Jordi Casals Duñach amb
motiu de tenir reconegut un grau de disminució superior al 33%;
Vist que acompanya a la sol·licitud la documentació que ho justifica;
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i l’article 94.1 de LRHL;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle
marca Seat model Ibiza matrícula GI 4286 BN d’acord amb el que estableix la
normativa que ho regula, amb efectes a partir de l’exercici 2013.
2. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
7.5. Sol·licitud del Club Ciclista Bas.
Atès que el Club Ciclista Bas té previst portar a cap el dia 12 de maig de 2013 la
XVI 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 la col·laboració de l’Ajuntament en les tasques de seguretat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions dels organismes competents en la matèria.
2. Comunicar aquest acord al Club Ciclista Bas amb indicació del recursos que hi
poden interposar.
7.6. Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una fira d’antiguitats i
brocanters.
Vista la sol·licitud de permís per organitzar una fira d’antiguitats i brocanters al
pavelló poliesportiu municipal els dies 30 i 31 de març de 2013, presentada pel Sr.
Josep Delcort Paituví, en representació de l’empresa Esdeveniments SL;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. AUTORITZAR l’ús privatiu del pavelló municipal d’esports per a la celebració
d’una fira d’antiguitats i brocanters durant els dies 30 i 31 de març de 2013.
2. AUTORITZAR la realització de la fira d’antiguitats i brocanters pel dies indicats,
condicionant-la a l’obtenció prèvia dels permisos preceptius i el compliment dels
requisits que la normativa sectorial imposi a la referida activitat.
3. APROVAR la liquidació de la taxa per utilització de les instal·lacions municipals
per import de 270,00 euros.
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4. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
7.7. Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació
d’atraccions els dies de la Festa Major 2013.
Vist que el Sr. Pere Planchart Torné sol·licita permís per instal·lar, els dies de la
Festa Major 2013, unes atraccions denominades “cavallets infantils” de 6 m. de
diàmetre i “castell inflable” que ocupa 5x5 metres;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar les instal·lacions esmentades.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros. Per cadascuna de les atraccions que s’instal·lin.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
7.8. Vehicle abandonat propietat del senyor Joan Josep Thelen Gonzalez.
Vista la regulació de l'article 86 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària:
“Article 86.Tractament residual del vehicle
1. L’Administració competent en matèria de gestió del trànsit pot ordenar el trasllat del
vehicle a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i
descontaminació:
a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o
retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el titular no hi ha formulat
al·legacions.
b) Quan romangui estacionat durant un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les
plaques de matrícula.
c) Quan una vegada recollit un vehicle com a conseqüència d’una avaria o accident en un
recinte privat, el titular no l’hagi retirat en el termini de dos mesos.
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, l’Administració ha de requerir el titular del
vehicle i li ha d’advertir que, si no procedeix a la seva retirada en el termini d’un mes, es
procedirà al seu trasllat al centre autoritzat de tractament.
2. En el cas previst a l’apartat 1, paràgraf c, el propietari o responsable del lloc o recinte ha
de sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit l’autorització per al tractament residual del
vehicle. A aquests efectes ha d’aportar la documentació que acrediti que ha sol·licitat al
titular del vehicle la retirada del seu recinte.
3. En els casos en què ho consideri convenient, la Prefectura Provincial de Trànsit, els òrgans
competents de les comunitats autònomes amb competències en matèria de trànsit, l’alcalde
o autoritat corresponent per delegació, poden acordar la substitució de la destrucció del
vehicle per la seva adjudicació.”

Vista l’acta de vehicle abandonat redactada per la Policia-Mossos d’Esquadra en
data 14 de gener de 2013;

12

Vist que el vehicle marca Daewo, Model Nexia, de color gris verdós, matrícula GI
2778 BD, abandonat al polígon el Mariner de Sant Pau de Segúries, del que és
titular Joan Josep Thelen Gonzalez , es troba inclòs al supòsit c) de l'article 86 citat;
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Requerir al senyor Joan Josep Thelen Gonzalez la retirada del vehicle en el
termini d'un mes amb advertiment que l'incompliment suposarà el trasllat a un
Centre Autoritzat de Tractament, essent al seu càrrec les despeses ocasionades i
les sancions previstes per infracció de les ordenances municipals sobre circulació i
convivència ciutadana.
2.Comunicar-ho als Cossos de Seguretat que han denunciat l’abandonament, si
s’escau.
7.9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON I ELS AJUNTAMENTS DE
CAMPRODON, LLANARS, MOLLÓ, SANT PAU DE SEGÚRIES, SETCASES I
VILALLONGA DE TER PER A LA PARTICIPACIÓ A L’ORGANITZACIÓ D’UNA
ACTIVITAT DE FI D’ETAPA DE LA VOLTA CICLISTA 2013
Atès que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon vol portar a terme al mes de
març de 2013 una activitat consistent en la participació a l’organització d’un fi
d’etapa a Setcases de la Volta Ciclista a Catalunya 2013 amb "VOLTA" CICLISTA A
CATALUNYA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA;
Atès que l'activitat esmentada suposa la promoció de la Vall de Camprodon amb la
recepció dels equips participants, els acompanyants i seguidors, policia, premsa i
protecció civil als sis municipis integrants de la Mancomunitat;
Atès que els Ajuntaments membres de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
tenen com a principals objectius la promoció dels municipis de la Vall i amb el
protagonisme de la “Volta” aquest objectiu es veurà àmpliament acomplert;
Vist el conveni a subscriure entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els
Ajuntaments de la Vall per a participar a l’organització de l’activitat “Fi d’etapa de la
Volta Ciclista a Catalunya 2013”.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Aprovar el pagament de l’aportació econòmica que s’estableix en el conveni, per
import de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €)
3. Facultar al senyor Pep Palos i Sastre per a la signatura del conveni i per quantes
actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
4. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:30 i s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari habilitat,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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