ACTA NÚM. 02/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 9 de febrer de
2011.

Assistents :
President:
Joan Solà i Galceran
Regidors:
Joan Puigvert i Delós
Joan Guitart i Rossell

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les dinou
hores del dia 9 de febrer de 2011 es reuneix la Junta de
Govern Local en sessió ordinària, en primera convocatòria
sota la presidència del Sr. Joan Solà i Galceran, 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.- OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 46/10 Càmping els Roures
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 01/11 – Jaume Puixeu Delós.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 02/11 – Domènec Palomera Bossoms en
representació de “El Callís SCP”.
3.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
4.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
5.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Pt04 DE DIPSALUT.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació d’atraccions els
dies de la Festa Major 2011..
6.2.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
6.3.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
6.4.- Petició d’ajut . ZER la Vall del Ter.
6.5.- Proposta d’encàrrec de la direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de
l’obra “Reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
6.6.- Comunicació celebració VIII Rally Costa Brava Històric.

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 26 de gener de 2011.

2.- OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 46/10 Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en fer un
planxer d’obra per instal·lar un grup electrogen insonoritzat i homologat ubicat a
l’interior del recinte del Càmping els Roures, presentada pel senyor David Gómez
Marco.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu: “
Formació d’un paviment de formigó per tal de poder instal·lar un grup electrogen
insonoritzat; dins l’àmbit del Càmping. S’informa favorablement.
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 3 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 €, 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 20,00 € 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.- Petició de llicència d’obres. Exp. 01/11 – Jaume Puixeu Delós.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de construcció d’un cobert
destinat a magatzem i llenyer , situat a la finca del C. Pla del Serrat núm. 11 de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Jaume Puixeu i Delós.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“L’emplaçament te la condició de solar. S’informa favorablement.”
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 €, 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 96.75 € 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 llicència d’obres. Exp. 02/11 – Domènec Palomera Bossoms en
representació de “El Callís SCP”.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’ampliació d’una nau de
vaques de llet al Mas el Callís de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor
Domènec Palomera i Bossoms en representació de “El Callís SCP”.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu: “ La
superfície total de la nau existent i l’ampliació és inferior a 500 m2. No comporta
modificació de l’activitat ni increment de caps. S’informa favorablement.”
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 12 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 82,55 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar d’acord amb el que estableix l’article 6.1 de l’ordenança fiscal
número 5 que regula l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, la bonificació
del 100% de la quota, per tractar-se d’una obra vinculada a una activitat ramadera,
considerant el seu interès públic per al manteniment i incentivació del sector a la
població.
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.
3.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
Vist el recurs de reposició que presenta la companyia de telefonia mòbil FRANCE
TELECOM ESPAÑA, S.A. (ORANGE) amb registre d’entrada 91/2011, de 27 de gener,
contra la liquidació TAEDP 2/10 corresponent a la taxa per aprofitament especial del
domini públic local corresponent a l’exercici 2009, notificada amb data 23 de
desembre de 2010.
Vist que la companyia recurrent al·lega, en síntesi el següent:
1. Exclusió dels serveis de telefonia mòbil de la taxa, segons l’article 24.1.c) del
TRLHL.
2. Situació de doble imposició pel mateix fet imposable de la taxa d’AEDP
3.

Inadequada quantificació de l’import de la taxa.

4.

Infracció del dret comunitari.

I demana l’anul·lació de la liquidació i la suspensió de l’execució de la liquidació durant
tota la via administrativa i la contenciosa administrativa.
Atès que el fet imposable de la taxa consisteix en l’aprofitament especial del domini
públic local en l’establiment del servei de trucades de telèfon mòbil a fix, a través de
les conduccions telefòniques instal·lades en sòl urbà del municipi.
Atès que l’art. 24.1.c) del TRLHL exclou del règim especial de quantificació de la taxa
els serveis de telefonia mòbil, permetent implícitament que aquests serveis siguin
inclosos en el règim general de quantificació de la taxa previst a l’apartat a) del mateix
precepte legal; que és el que ha aplicat l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Atès que el fet imposable de la taxa municipal, està constituït per l’aprofitament
especial del domini públic local i no guarda cap tipus de relació amb la taxa per
ocupació de l’espai radioelèctric que aplica l’Estat, que pugui donar peu a interpretar
que es produeix doble imposició per un únic fet imposable, ni infracció del dret
comunitari.
Vist que l’article 14.2.i) del TRLHL preveu la suspensió de l’acte impugnat durant la
substanciació del recurs, l’article 224.1 de la Llei general tributà determina que la
execució de l’acte impugnat restarà suspesa automàticament a instància de l’interessat
si es garanteix l’import de dit acte, els interessos de demora que generi la suspensió i
els recàrrecs que procedeixin en el moment de la sol·licitud de suspensió, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament.
Vist que l’article 25 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig disposa que a sol·licitud
de l’interessat se suspendrà l’execució de l’acte impugnat quan s’aporti la garantia
suficient i si l’interessat ho demana, la suspensió es podrà estendre a la via
contenciosa administrativa, sense perjudici de la decisió que adopti l’òrgan judicial en
la peça de mesures cautelars.

La Junta de Govern Local , per unanimitat, ACORDA:
1r. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per FRANCE TELECOM, S.A.
(ORANGE) contra la liquidació TAEDP 2/10 corresponent a la taxa per aprofitament
especial del domini públic local corresponent a l’exercici 2010, notificada amb data 23
de desembre de 2010.
2n.- SUSPENDRE l’execució de la liquidació impugnada fins a la data en que el
present acord adquireixi fermesa i estendre la suspensió en cas de que sigui objecte
de recurs contenciós administratiu, sense perjudici de la decisió que adopti l’òrgan
judicial en la peça de mesures cautelars.
3r.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb expressió dels recursos que
poden interposar.
4.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
Vist el recurs de reposició que presenta la companyia de telefonia mòbil VODAFONE
ESPAÑA, S.A. amb registre d’entrada 104/2011, de 31 de gener, contra la liquidació
TAEDP 3/10 corresponent a la taxa per aprofitament especial del domini públic local
corresponents a l’exercici 2010, notificada amb data 23 de desembre de 2010.
Vist que la companyia recurrent al·lega, en síntesi el següent:
1. Manca de justificació del fet imposable.
2. Quantificació il·legal de la taxa.
3. Incorrecta exigència de taxa aplicant l’1,5% dels ingressos obtinguts al
municipi.
4. Que l’art. 24. 1. c) del TRLHL exclou l’aplicació d’aquesta taxa als serveis de
telefonia mòbil.
5. Que l’aplicació de la taxa és nul·la de ple dret per no respectar la Llei
d’Hisendes Locals.
6. No existència d’informe tècnic econòmic que justifiqui l’import de la taxa.
7. Vulneració dels principis de llibertat d’establiment, lliure competència i lliure
prestació de serveis
I demana l’anul·lació de la liquidació.
Atès que el fet imposable de la taxa consisteix en l’aprofitament especial del domini
públic local en l’establiment del servei de trucades de telèfon mòbil a fix, a través de
les conduccions telefòniques instal·lades en sòl urbà del municipi, ocupació
imprescindible per a l’efectivitat de les trucades telefòniques indicades, objecte de
facturació als usuaris per part de les companyies subministradores del servei de
telefonia mòbil.
Atès que la quantificació de la taxa es troba correctament establerta en l’article 5 de
l’ordenança fiscal municipal número 16, d’acord amb les previsions al respecte
contingudes a l’informe tècnic econòmic que, tal com estableix l’art. 25 del TRLHL,
posa de manifest el valor de mercat del domini públic local objecte d’aprofitament
especial.
Atès que l’exigència de la taxa es fonamenta en l’aplicació de l’ordenança fiscal
municipal número 19, aprovada a l’empara del que disposa l’art. 24.1.a) del TRLHL.
Atès que l’art. 24.1.c) del TRLHL exclou del règim especial de quantificació de la taxa
els serveis de telefonia mòbil, permetent implícitament que aquests serveis siguin

inclosos en el règim general de quantificació de la taxa previst a l’apartat a) del mateix
precepte legal; que és el que ha aplicat l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Atès que existeix l’informe tècnic econòmic que serveix de fonament a l’ordenança i la
recurrent no ha acreditat que la tarifa dimanant de l’aplicació dels paràmetres
establerts en l’art. 5 de l’Ordenança resulti desproporcionada en relació amb el valor
de mercat de la utilitat derivada de l’ocupació del domini públic local afectat.
Atès que l’establiment de la taxa no implica vulneració dels principis de llibertat
d’establiment, lliure competència i lliure prestació de serveis en els termes de les
Directives Europees que invoca la part recurrent, donat el caràcter sinal·lagmàtic o
bilateral de la contraprestació per la utilització o aprofitament, que res no autoritza a
entendre que hagi de ser gratuït per a les empreses de telefonia mòbil; ni es pot
extrapolar a la taxa per utilització o aprofitament del domini públic local la jurisdicció
comunitària relativa a exaccions derivades de la posta en funcionament del servei.
Vist que l’article 14.2.i) del TRLHL preveu la suspensió de l’acte impugnat durant la
substanciació del recurs.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
contra la liquidació TAEDP 3/09 corresponent a la taxa per aprofitament especial del
domini públic local corresponents a l’exercici 2010, notificada amb data 23 de
desembre de 2010.
2n.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb expressió dels recursos que
poden interposar.
5.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Pt04 DE DIPSALUT.
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 Pt04 d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor, de l’any 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT la participació en el programa Pt04 d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor, de l’any 2011.
Segon.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per a les actuacions que
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació d’atraccions
els dies de la Festa Major 2011..
Pere Planchart Torné sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2011,
unes atraccions denominades “cavallets infantils” de 6 m. de diàmetre i “castell
inflable” que ocupa 6x6 metres.
S’acorda per unanimitat:

Primer.- Autoritzar les instal·lacions esmentades.
Segon.- 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
6.2.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula 9164 HBC presentada pel senyor Manel Mateo Rojas amb motiu de
tenir reconegut un grau de disminució del 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.
S’acorda per unanimitat:
1r.- APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del turisme
Opel Insignia Sports matrícula 9164HBC d’acord amb el que estableix la normativa
que ho regula, amb efectes a partir de l’exercici 2011.
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
6.3.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula 4746 BMT presentada pel senyor Francisco Danés Galceran 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.
S’acorda per unanimitat:
1r.- APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del turisme
Suzuki Ignis matrícula 4746BTM d’acord amb el que estableix la normativa que ho
regula, amb efectes a partir de l’exercici 2011.
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
6.4.- Petició d’ajut . ZER la Vall del Ter.
Atès que el Sr. Joan Busquets Tenas, en representació de la ZER la Vall de
Camprodon ha sol.licitat a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, una aportació de
300 € per finançar les activitats programades de forma conjunta, entre els diferents
centres educatius que integren la Zer, pel curs 2010-2011
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 300,00 € a la ZER la Vall del Ter
destinat a les activitats previstes.

Segon.- 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.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i posar-ho en
coneixement de tresoreria i intervenció.
6.5.- Proposta d’encàrrec de la direcció d’execució i coordinació de seguretat i
salut de l’obra “Reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
Atès que La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 22 de setembre de
2010 va provar l’adjudicació definitiva de l’obra “Reparació de la xarxa de clavegueram
de les façanes del Riu Ter”.
Atès que és procedent nomenar el/la responsable de la direcció d’execució i la
coordinació de seguretat i salut laboral de l’obra.
La Junta de Govern Local ACORDA:
NOMENAR a la senyora Anna Sánchez i Mayà, arquitecte tècnica, com a directora
d’execució i responsable de la coordinació de seguretat i salut de l’actuació
esmentada.
6.6.- Comunicació celebració VIII Rally Costa Brava Històric.
El Club Rallyclassics.org comunica la celebració de la 8ena edició del RALLY COSTA
BRAVA HISTÒRIC que té previst el pas pel terme municipal de Sant Pau de Segúries,
el dia 2 d’abril de 2011, en l’horari aproximat, a les 14:45 hores.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
vint hores cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

