ACTA NÚM. 01/12
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 18 de gener de
2012.
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 vint-iuna hores quinze minuts del dia 18 de gener de 2012 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. 01/12 - Josep Nogué Serrat.
2.2.- Llicència de primera ocupació exp. LLIO 03/11.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 1/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 02/2012.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS i LIQUIDACIONS

4.1.- Aprovació de padrons fiscals.
5.- PROPOSTA DE CONTRACTE A ESTABLIR AMB TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS.
6.- SUBVENCIONS
6.1.- SOL.LICITUD A DIPSALUT PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE SERVEIS
2012.
7.- ADHESIO AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LES ENTITATS
LOCALS PEL 2012.
8.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

8.1.- Peticions devolució d’impostos
8.2.- Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets.
----------------------------------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 30 de desembre de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 01/12 - Josep Nogué Serrat.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reforma de la cuina de
l’habitatge situat a l’Avda. el Mariner, 22 de Sant Pau de Segúries, presentada pel
senyor Josep Nogué Serrat.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 12 de gener de
2012.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb 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.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 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 40,00 € 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.- Llicència de primera ocupació exp. LLIO 03/11.
Atesa la sol·licitud de llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar, construït
amb 4 habitatges i garatge de 3 places, situat a la plaça Sant Pau, 11 de Sant Pau de
Segúries, presentada per Juan Aulinas Castells, Leandro Aulinas Castells, Maria
Aulinas Castells i Maria Rosa Costa Batlle.
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 Juan Aulinas Castells, Leandro Aulinas Castells, Maria Aulinas
Castells i Maria Rosa Costa Batlle la llicència de primera ocupació sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 485,45 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.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 1/2012.
Examinada la relació núm.1/2012 de factures per import de 4.380,63 € 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 02/2012.
Examinada la relació núm. 02/2012 de factures i justificants per import de 3.144,51 €
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

4.1.- Aprovació de padrons fiscals.
Vist i examinat el padró elaborat d’acord amb el que estableixen les ordenances fiscals
vigents, corresponent a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2012
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any
2012.
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer.- Considerar el padró aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar un nou
acord, si en el període d’informació pública no es presenten reclamacions.
5.- PROPOSTA DE CONTRACTE A ESTABLIR AMB TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS.

Vist que la Televisió del Ripollès ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de participar en
diferents programes divulgatius relacionats amb la població de Sant Pau de Segúries,
durant l’any 2012, com són:
- Entrevistes dins el programa “de Vall a Vall” (mínim dues a l’any)
- Especials dins el programa anem de festa QUE INCLOURAN EL Carnaval, la Festa
Major i la Caminada per la Via Romana.
Vist que a aquest efecte, i amb la finalitat de col·laborar en la viabilitat del projecte de
Televisió Comarcal, TVR proposa que l’Ajuntament aporti la quantitat de 1.000,00
euros més IVA.

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR l’aportació de mil euros més IVA (1.000,00 € + 180,00 € IVA) per a
l’efectivitat de les actuacions esmentades que consten en la proposta presentada per
Televisió del Ripollès per a l’any 2012.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per les actuacions que siguin necessàries en
relació amb aquest acord.
6.- SUBVENCIONS
SOL.LICITUD A DIPSALUT PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE SERVEIS
2012.

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 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.
Pt04: Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Pm03: Programa de salut bucodental.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol.licitar a DIPSALUT la participació en els tres programes esmentats.
Segon.- INSTAR a l'alcalde, Sr. Josep Palos i Sastre, perquè en nom i representació
de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als
acords precedents.
7.- ADHESIO AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LES ENTITATS
LOCALS PEL 2012.

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 2012 formulada
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques juntament amb la Diputació de
Girona.
Atès que aquest Pla ofereix la possibilitat de participar en accions formatives
subvencionades.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pla Agrupat de Formació Contínua
per a l’any 2012.
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries no té representació
sindical.

Tercer.- Facultar al Sr. Josep Palos i Sastre, alcalde, per a la formalització de la
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.
8.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

8.1.- Peticions devolució d’impostos
8.1.1.- Actuació industrial Sant Pau de Segúries S.L. desistiment llicència
d’obres i sol·licitud devolució ICIO.
El senyor Josep Geli Costa representant de l’empresa Actuació Industrial Sant Pau de
Segúries S.L., manifesta que renuncia a la llicència d’obres núm. 12/06, atorgada per
acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2006 i sol·licita la
devolució de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que va fer efectiu
segons l’autoliquidació aprovada en el mateix acord.
Vista la normativa al respecte que preveu l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- ASSABENTAR-SE del desistiment de la llicència d’obres número 12/06
concedida a Actuació Industrial Sant Pau de Segúries S.L.
Segon.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts per import de 180,95 €
corresponent al 80% de l’import de la liquidació practicada, meritada en l’expedient de
concessió de llicència d’obra número 12/06
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió dels
recursos que hi poden interposar.
8.1.2.- Actuació industrial Sant Pau de Segúries S.L. desistiment llicència
d’obres i sol·licitud devolució ICIO.
El senyor Josep Geli Costa representant de l’empresa Actuació Industrial Sant Pau de
Segúries S.L., manifesta que renuncia a la llicència d’obres núm. 13/06, atorgada per
acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2006 i sol·licita la
devolució de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que va fer efectiu
segons autoliquidació aprovada en el mateix acord.
Vista la normativa al respecte que preveu l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- ASSABENTAR-SE del desistiment de la llicència d’obres número 13/06
concedida a Actuació Industrial Sant Pau de Segúries S.L.
Segon.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts per import de 192,47 €
corresponent al 80% de l’import de la liquidació practicada, meritada en l’expedient de
concessió de llicència d’obra número 13/06
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió dels
recursos que hi poden interposar.

8.2.- 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 20112012.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Denegar l’ajut sol.licitat per l’Escola Pública els Pinets.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades tot indicant els recursos
que hi poden interposar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-una hores trenta-cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

