ACTA NÚM. 02/12
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 22 de febrer de
2012.

Assistents :
President:
Josep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les dinou
hores vint minuts del dia 22 de febrer 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.

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.-

Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.
Petició de llicència d’obres.

Exp. 42/11 - Càmping Caravàning els Roures S.A.
Exp. 02/12 - Càmping Xenturri S.L.
Exp. 03/12 - Jordi Prat Frigolé.
Exp. 04/12 - Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Exp. 05/12 – Càmping Caravàning els Roures S.A.
Exp. 06/12 - Marta Sala Basegaña.
Exp. 07/12 - Xavier Solà Solà.
Exp. 08/12 - Ramon Casals Pagés.

3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 03/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 04/2012.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
5.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
6.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U
7.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
8.- SUBVENCIONS
8.1.- ACCEPTACIÓ D’AJUT I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A
ACTUACIONS ALS FOREST CUP 62 I 63 PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU
DE SEGÚRIES.
8.2.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DEL CONSULTORI
MUNICIPAL ANY 2011, CONCEDIDA PER DIPSALUT.
8.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ACTUACIONS EN
MATÈRIA FORESTAL.
8.4.- PETICIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS A LA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A LA L’ANY 2012.
8.5.- PETICIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES DESTINADES A RETRIBUIR CÀRRECS ELECTES PER
A L’EXERCICI 2012.
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER AL

DESENVOLUPAMENT DEL PUNT D’INFOENERGIA I LA GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA
COMARCA DEL RIPOLLÈS.
10.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL
RIPOLLÈS.
11.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11.1.- Petició d’ajut de la Germandat de Sant Pau de Segúries.
11.2.- Grup de Treball dels Mestres de Música del Ripollès. Petició d’ajut econòmic.
11.3.- Fundació Esclerosi Múltiple. Petició col·laboració econòmica.
11.4.- Petició del senyor Pere Bonada i Pèrez d’exempció de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
11.5.- Petició del senyor Joan Puigvert i Delós de bonificació i devolució parcial de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2012.
11.6.- Comunicació pas de la 9ena edició del Rally Costa Brava Històric.
11.7.- Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació d’atraccions els
dies de la Festa Major 2012..
11.8.- Sol·licitud del senyor José Maria Dos Anjos per a la instal·lació d’una atracció
els dies de la Festa Major 2012..
11.9.- Sol·licitud de la senyora Glòria Sierra Morata d’autorització per a la instal·lació
d’atraccions per la Festa Major.
11.10.- Reclamació presentada pel Sr. Àngel Elias Garcia sobre la taxa de
subministrament d’aigua del 2n tr. 2011.
11.11.- Josefa Taüll . Reclamació rebut d’aigua.
11.12.- Adjudicació aprofitament forestal en el mont núm. 62 del cup anomenat Ribes
Altes i Puig Farrús, pla 2011.
----------------------------------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 18 de gener de 2012.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 42/11 - Càmping Caravàning els Roures
S.A.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Adrià Gómez Marco en representació de
Càmping Caravàning Els Roures per fer un tancat de fusta que envolti la zona de
contenidors amb ubicació segons croquis.
Atès que en data 26 d’octubre de 2011 la Junta de Govern va concedir llicència per a
la mateixa actuació amb diferent ubicació.
Vist l’informe de la tècnica municipal que transcrit literalment diu:
“Que en la Junta de Govern del dia 26 d’octubre de 2011 es va concedir llicència
d’obres en referència a la instància de petició de llicència de 17 d’octubre de 2011.

La llicència es va concedir per l’a condicionament d’una zona de 60 m2
aproximadament per la ubicació de contenidors, mitjançant solera de formigó i tanca
perimetral de fusta, amb un pressupost d’execució material de 2.150,00 €.
En la nova sol·licitud de 7 de novembre de 2011, es modifica la ubicació actual dels
contenidors i es presenta un pressupost de 1.600,00 €.
Per això s’emet informe favorable per el canvi d’ubicació de les obres, tot i que es
desestima el nou pressupost presentat ja que no inclou el cost de la solera de formigó”
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi d’ubicació de les obres amb llicència concedida el dia 26
d’octubre de 2011, d’acord amb l’informe del serveis tècnics municipals, salvaguardant
el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
Segon.- Desestimar el nou pressupost del cost de l’obra presentat i reafirmar l’import
de la taxa i de l’impost aprovats en data 26 d’octubre de 2011.
Tercer.- Concedir un termini de 6 mesos per a l’execució de les obres.
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.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 02/12 - Càmping Xenturri S.L.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de consolidació i
substitució de forjats malmesos en la masia Modernista situada a la finca de Pairó de
Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor David Gómez Marco en representació
de Càmping Xenturri S.L. de Camprodon.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de febrer 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 serà d’un any per començar-les i dos anys per
acabar-les..
- 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 107,75 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 1.723,92 € 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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar..
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 03/12 - Jordi Prat Frigolé.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar un
pilar exterior de la finca situada a l’Avda. el Mariner, 32 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Jordi Prat i Frigolé.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 27 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 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..
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 04/12 - Estabanell y Pahisa Energia S.A.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar
coberta i barbacana del Centre de Transformació del C. Canigó de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyor Jaume Puixeu i Delós en representació de la
mercantil Estabanell y Pahisa Energia.

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de febrer 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 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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar..
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 05/12 – Càmping Caravàning els Roures
S.A.
Examinada la petició de llicència exp. 05/12, amb registre d’entrada 125/2012, de 13
de febrer; que formula la mercantil “Càmping Caravàning els Roures, S.A.” per la
instal·lació d’un armari per a TMF10 i la construcció d’una rasa per al pas
d’instal·lacions.
Vist l’informe de la tècnica municipal, desfavorable a la concessió de la llicència
demanada.
Vist l’informe del Secretari Interventor, en el que es relacionen els requisit i
procediment legals i la necessitat de requerir a l’interessat per l’aportació de la
documentació necessària.
La Junta de Govern ACORDA:
1r.- REQUERIR a la mercantil “Càmping Caravàning els Roures, S.A.” per tal de que
aporti la documentació següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de
l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d'impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de
cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat.

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és
comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats,
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la
legislació vigent.
f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d'interès.
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
2n.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència sol·licitada fins que l’interessat aporti la
documentació requerida.
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada fent palès de que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat no subjecte a la presentació de recursos, sense
perjudici de que utilitzi les accions que interessin al seu Dret.
2.6.- Petició de llicència d’obres. Exp. 06/12 - Marta Sala Basegaña.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar una
gotera, refer paviment i canviar portal garatge de l’edifici situat al C. Guàrdia número 1
de Sant Pau de Segúries, presentada per Marta Sala i Basegaña.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 17 de febrer 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..

2.7.- Petició de llicència d’obres. Exp. 07/12 - Xavier Solà Solà.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en la
construcció d’una paret per anivellar terres al jardí de la finca situada a l’Avda. el
Mariner, 25 de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor Xavier Solà i Solà.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 21 de febrer 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 72,00 € 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..
2.8.- Petició de llicència d’obres. Exp. 08/12 - Ramon Casals Pagés.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de substitució de planxes
metàl·liques per paret d’obra a la finca situada al C. Major 7 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Ramon Casals i Pagés.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 21 de febrer 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 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..
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 03/2012.
Examinada la relació núm. 03/2012 de factures per import de 13.622,20 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 04/2012.
Examinada la relació núm. 04/2012 de factures i justificants per import de 3.864,55 €
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 LIQUIDACIONS DE DRETS.

4.1.- Liquidació Ocupació Via pública.
Vista i examinada la liquidació OVPB 20120, de la taxa per ocupació de la via pública
a nom de la contribuent Remei Ferrer i Freixa per import de 232,05. La Junta de
Govern Local acorda la seva aprovació.
4.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Gas
Natural Distribución SDG 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 en el municipi
de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2011, 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 ACORDA:

Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents dels peatges facturats
per el subministrament de gas a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011, presentada
per l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 383,78 euros corresponent a
l’1.5 % del ingressos declarats (25.585,56 €).
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, 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 en el municipi
de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2011, presentada per l’empresa Gas Natural
Servicios SDG, S.A.,
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 ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació de gas i
electricitat, en el municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011, presentada per
l’empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A..
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 377,08 corresponent a l’1.5 %
del ingressos declarats (25.138,53 €).
4.4.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Unión
Fenosa Comercial S.L. 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 d’electricitat en el
municipi de Sant Pau de Segúries, durant l’exercici 2011, presentada per l’empresa
Unión Fenosa Comercial S.L.
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 ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts provinents de la facturació pel
subministrament d’electricitat a Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011, presentada
per l’empresa Unión Fenosa Comercial S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 13,47 euros corresponent a l’1.5
% del ingressos declarats (2.344,96-1.446,84 = 898,12 €)
5.- 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 122/2012, de febrer,
contra la liquidació TAEDP 2/11 corresponent a la taxa per aprofitament especial del
domini públic local corresponent a l’exercici 2011, notificada amb data 30 de
desembre de 2011.

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 i a aquest efecte presenta
fiança suficient.
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 (art.24.1); 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.

6.- RECURS DE REPOSICIÓ QUE PRESENTA TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U.

Vist el recurs de reposició que presenta el Sr. Antonio Puentes Moreno en
representació de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U amb registre d’entrada
80/2012, de 30 de gener , contra la liquidació número TAEDP 01/11 corresponent a la
taxa per aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’exercici 2011,
notificada amb data 30 de desembre de 2011.
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 i incompatibilitat segons l’article 24.1.a) del TRLHL.
2. Incorrecta quantificació de la taxa.
3. Manca de cobertura legal de la taxa per aplicació de la Directiva 2002/20/CE i
per la Llei General de Telecomunicacions.
4. Vulneració del principi de capacitat econòmica.
I demana l’anul·lació de la liquidació i la suspensió de la seva execució i a aquest
efecte presenta garantia per l’import de la liquidació que impugna.
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 de Camprodon.
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, l’aprofitament especial del domini públic
local, 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.
Atès que la companyia contribuent podia fer ús del procediment d’autoliquidació previst
a l’ordenança fiscal, sense que ho hagi fet, essent per tant d’aplicació les prevencions
al respecte de la quantificació que es contemplen a la referida ordenança.
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 pel Sr. Antonio Puentes Moreno en
representació de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U contra la liquidació número
01/11 corresponent a la taxa per aprofitament especial del domini públic local
corresponent a l’exercici 2011, notificada amb data 30 de desembre de 2011.
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.

7.- 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 123/2012, de 13 de febrer, contra la liquidació
TAEDP 3/11 corresponent a la taxa per aprofitament especial del domini públic local
corresponents a l’exercici 2011, notificada amb data 30 de desembre de 2011.
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 amb infracció de Directives i Decisions 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 i a aquest efecte presenta
garantia per l’import de la liquidació que impugna.
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 19, 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 (art. 24.1); 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 3/11 corresponent a la taxa per aprofitament especial del
domini públic local corresponents a l’exercici 2011, notificada amb data 30 de
desembre de 2011.
2n.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb expressió dels recursos que
poden interposar.
8.- SUBVENCIONS
8.1.- ACCEPTACIÓ D’AJUT I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A
ACTUACIONS ALS FOREST CUP 62 I 63 PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU
DE SEGÚRIES.

Atès que per Resolució de 19 de desembre de 2011 del director general del Medi
Natural i Biodiversitat s’ha concedit a aquest Ajuntament un ajut econòmic per import
de 13.552,80 euros, per les actuacions als Forest CUP 62 i 63 consistents en
tractament de restes vegetals, selecció de tanys, podes de formació i estassada de
sotabosc, sol·licitat a l’empara de l’Ordre AAM/251/2011 per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es fa pública la
convocatòria per a l’any 2011.
Vista la proposta presentada pel Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per a
l’execució dels treballs esmentats per un import de tretze mil cinc-cents cinquanta dos
euros amb vuitanta cèntims (13.552,80€) més dos mil quatre-cents trenta-nou euros
amb cinquanta cèntims (2.439,50 €) d’IVA.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat, per import de 13.552,80 euros, destinat al finançament de les actuacions:
tractament de restes vegetals, selecció de tanys, podes de formació i estassada de
sotabosc en els Fores CUP 62 i 63 de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i les
condicions establertes en les bases i convocatòria d’aquest ajut.
Segon.- Autoritzar al DAAM perquè sol·liciti a altres administracions o entitats
públiques la informació conforme aquest Ajuntament reuneix les condicions
necessàries per ser beneficiari de l’ajut concedit.
Tercer. Quart.- Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat una
bestreta del 50% de l’import de la subvenció atorgada.

Quart.- Aprovar la despesa per import de tretze mil cinc-cents cinquanta-dos euros
amb vuitanta cèntims, més dos mil quatre-cents trenta-nou euros amb cinquanta
cèntims d’IVA (13.552,80 € + 2.439,50 €) amb càrrec a la partida pressupostària
1.210.01.2012.
Cinquè.- Adjudicar el contracte menor de les actuacions: tractament de restes
vegetals, selecció de tanys, podes de formació i estassada de sotabosc, al Consorci
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, pel preu de tretze mil cinc-cents cinquanta-dos
euros amb vuitanta cèntims, més dos mil quatre-cents trenta-nou euros amb cinquanta
cèntims d’IVA (13.552,80 € + 2.439,50 €).
Sisè.- Facultar a l’alcalde, senyor Josep Palos i Sastre per a les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquests acords.
8.2.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DEL CONSULTORI
MUNICIPAL ANY 2011, CONCEDIDA PER DIPSALUT.

Atès que per Resolució del Consell Rector de Dipsalut de data 20 de desembre de
2011 s’ha concedit a aquest ajuntament un ajut econòmic per import de dos mil setcents divuit euros amb seixanta-set cèntims (2.718,67 €) destinat al cofinançament de
manteniment del consultori Municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de dos mil set-cents divuit euros amb seixanta-set
cèntims concedida per DIPSALUT.
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquests ajuts.
Tercer.- MANIFESTAR que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a les actuacions que siguin necessàries per a
l’efectivitat de l’ajut concedit.
8.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ACTUACIONS EN
MATÈRIA FORESTAL.

Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions en matèria forestal, any 2012,
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener de 2012.
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)
Desbrossament de marges, b) Assistència tècnica.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acudir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal. Línia 1 per a prevenció i extinció d’incendis forestals i
tractaments silvícoles de millora i sol·licitar una subvenció per import de 1.038,64
euros corresponent al 90% del cost dels treballs de desbrossament de marges i
assistència tècnica que sumen un total de 1.154,04 euros.
Segon.- Acudir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal. Línia 2 per a la gestió forestal sostenible i sol·licitar una
subvenció de 1.598,31 euros per assistència tècnica

Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Acceptar les bases reguladores de la campanya.
Sisè.- Comunicar a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics o privats.
Setè.- 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.
Vuitè.- Facultar al Sr. Josep Palos i Sastre, alcalde per a les actuacions que siguin
necessàries en relació amb aquests acords.
8.4.- PETICIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS A LA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A LA L’ANY 2012.

Vista la convocatòria de la Diputació de Girona, d’ajuts de la campanya “Del Pla a
l’Acció” per a l’any 2012, publicada en el BOP núm. 18 de 26 de gener de 2012.
Vista la memòria valorada de l’actuació a realitzar dins el marc d’accions de millora de
l’eficiència energètica, amb un pressupost de 9.725,00 euros.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acudir a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Girona per la campanya
“Del Pla a l’acció” per a l’any 2012 i sol·licitar un ajut de 8.752,50 destinat a finançar el
90% del cost total (9.725,00 €) de l’actuació prevista.
Segon.- 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.
Tercer.- Prendre coneixement i acceptar les bases reguladores de la campanya.
Quart.- Facultar al senyor Josep palos i Sastre, alcalde perquè porti a terme
accions necessàries en relació amb aquest acord.

les

8.5.- PETICIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES DESTINADES A RETRIBUIR CÀRRECS ELECTES
PER A L’EXERCICI 2012.

Vista la convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinat càrrecs electes locals per a l’exercici de 2012.
Atès que el Ple de la Corporació en la sessió del dia 22 de juny de 2011 va aprovar el
règim de dedicació al càrrec d’alcalde a jornada completa.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i relacions Institucionals participar en
la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a l’objecte d’abonar
retribucions al càrrec definit amb dedicació exclusiva i a jornada completa.
Segon.- Autoritzar al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer les
consultes necessàries a l’efecte d’acreditar de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària
de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer.- Facultar a l’alcade per a les actuacions que siguin necessàries per a
l’efectivitat d’aquest acord.
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA I L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PUNT D’INFOENERGIA I LA GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA
COMARCA DEL RIPOLLÈS.

Vist que l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha creat el Punt d’Infoenergia amb
la finalitat de donar assistència tècnica per el correcte funcionament de la gestió
energètica als municipis, amb l’objectiu de fomentar accions d’estalvi i eficiència
energètica.
Vist el conveni a establir amb l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per al
desenvolupament del punt d’Infoenergia i la gestió energètica a la comarca del
Ripollès.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni esmentat en tots els seus termes.
Segon.- Nomenar al senyor Josep Palos i Sastre responsable de la gestió energètica
municipal.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i quantes actuacions siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
10.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL
RIPOLLÈS.

Atès que amb denominació de Servei Comarcal de Joventut, es constitueix un servei
d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut 2009-2012, que preveu l’acció coordinada
entre el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntament de la comarca del Ripollès,
basada en criteris d’eficiència i en l’execució de les polítiques locals i comarcals de
joventut.
Vist el protocol del Servei Comarcal de Joventut del Ripollès, aprovat pel Consell de
Govern del Consell Comarcal del dia 17 de gener de 2012.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès la participació en el Servei
Comarcal de Joventut.
Segon.- Aprovar el protocol del Servei Comarcal de Joventut del Ripollès. que estarà
format pels ajuntaments de la comarca, pel Consell Comarcal del Ripollès i per la
Direcció General de Joventut.

Tercer.- INSTAR a l’alcalde i a la regidora de Joventut perquè formalitzin l’acord
adoptat i quantes actuacions considerin adients al respecte.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Direcció
General de Joventut de Girona.
11.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11.1.- Petició d’ajut de la Germandat de Sant Pau de Segúries.
La Germandat de Sant Pau de Segúries ha sol·licitat un ajut econòmic destinat a la
Festa de la Germandat d’enguany.
Atès que l’Ajuntament va col·laborar en la celebració de la Festa de la Germandat
oferint els locals del Pavelló i del Molí, aportant els recursos humans i l’equipament
necessari per al desenvolupament dels actes previstos.
Atès que l’Ajuntament enguany està mancat de recursos suficients per concedir l’ajut
econòmic sol·licitat.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Desestimar la petició d’ajut econòmic presentat per la Germandat de Sant Pau
de Segúries.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
11.2.- Grup de Treball dels
econòmic.

Mestres de Música del Ripollès. Petició d’ajut

Vista la sol·licitud presentada pel Grup de Treball dels Mestres de Música del Ripollès
en la que demanen a l’Ajuntament una aportació econòmica destinada a la trobada de
Música Tradicional del Ripollès, curs 2011-2012, en la qual hi participen tots els
alumnes de cinquè de Primària de la comarca.
Atès que l’Ajuntament enguany està mancat de recursos suficients per concedir l’ajut
econòmic sol·licitat.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Desestimar la petició d’ajut econòmic presentada pel Grup de Treball dels
Mestres de Música del Ripollès.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
11.3.- Fundació Esclerosi Múltiple. Petició col·laboració econòmica.
Atès que la Sra. Rosamaria Estrany Llorens com a presidenta de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM) ha sol·licitat a l’Ajuntament col·laboració econòmica en aportació a la
campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que enguany celebra la 19ena edició.
Atès que l’Ajuntament està mancat de recursos suficients per concedir l’ajut econòmic
sol·licitat.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Desestimar la petició d’ajut econòmic presentat per la Fundació Esclerosi
Múltiple.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
11.4.- Petició del senyor Pere Bonada i Pèrez d’exempció de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
Atès que el senyor Pere Bonada i Perez sol·licita l’exempció de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, del turisme marca Morris Mini 1000, matrícula 4456 HCV de data
28/03/1984, per tractar-se d’un vehicle catalogat com històric amb matrícula 7715
BBC, tal com justifica amb la documentació aportada.
Atès que l’art. 5.1 de l’ordenança núm. 3 que regula l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics que disposin de
certificació de la catalogació.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- DECLARAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme marca Morris Mini 1000, amb matrícula H - 7715 BBC. al tenir la condició,
demostrada, d’històric.
Segon.- ANUL·LAR el rebut per import de 62,37 euros de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica de l’any 2012, assignat al turisme amb matrícula H - 7715 BBC
propietat de Pere Bonada i Perez.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i donar-ne compte al Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya–Ripollès als efectes escaients.
11.5.- Petició del senyor Joan Puigvert i Delós de bonificació i devolució parcial
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2012.
Atès que el senyor Joan Puigvert i Delós sol·licita l’aplicació de la bonificació de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, del turisme marca Citroen, matrícula GI5734V de data 09/08/1985, en funció de complir l’antiguitat superior a 25 anys, tal com
justifica amb la documentació aportada.
Atès que senyor Joan Puigvert i Delós sol·licita la devolució de la fracció que resulti
d’aplicar la bonificació pertinent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de
l’exercici 2012, que ha fet efectiu.
Atès que l’art. 5.2 de l’ordenança núm. 3 que regula l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica estableix una bonificació del 50% de l’impost als vehicles amb una antiguitat
superior a 25 anys i fins a 30 anys.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la bonificació del 50% de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica del turisme marca Citroen, matrícula 5734V, a partir de l’exercici 2012,
d’acord amb el què estableix l’ordenança fiscal que regula aquest impost.
Segon.- Aprovar la devolució al senyor Joan Puigvert i Delós de la fracció de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2012, per import de 15,59 € en aplicació
del la bonificació del 50 % per tractar-se d’un vehicle amb una antiguitat entre 25 i 30
anys.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement
a intervenció.
11.6.- Comunicació pas de la 9ena edició del Rally Costa Brava Històric.
El Club Rallyclassics.org comunica la celebració de la 9ena edició del RALLY COSTA
BRAVA HISTÒRIC, que té previst el pas pel terme municipal de Sant Pau de Segúries
en les dates i itineraris següents:
Dia

13 d’abril
13 abril
14 d’abril

hora pas aprox.
1r. Participant Provinents
Direcció
15.00 h.
Rest.C. l’Enric-S-Joan les fonts
Oix per Vall del Bac
16.35 h.
C-38 Camprodon
C-26 S.Joan Abades.
18.15 h.
C-38 Ogassa
C-26 S.Joan Abades.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
11.7.- Sol·licitud del senyor Pere Planchart Torné per a la instal·lació
d’atraccions els dies de la Festa Major 2012..
Pere Planchart Torné sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2012,
unes atraccions denominades “cavallets infantils” de 6 m. de diàmetre i “castell
inflable” que ocupa 5x5 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.
11.8.- Sol·licitud del senyor José Maria Dos Anjos per a la instal·lació d’una
atracció els dies de la Festa Major 2012..
José Maria Dos Anjos sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2012,
una atracció denominada “Flechero” de 2.4 x 6 metres.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar la instal·lació de l’atracció esmentada.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la
via pública, per import de 45,00 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
11.9.- Sol·licitud de la senyora Glòria Sierra Morata d’autorització per a la
instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
Glòria Sierra Morata sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2012,
una atracció consistent en un camió caseta de tir que ocupa una superfície de 9x2
metres.
S’acorda per unanimitat:

Primer.- Autoritzar la instal·lació demanada.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la
via pública, per import de 45,00 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
11.10.- Reclamació presentada pel Sr. Àngel Elias Garcia sobre la taxa de
subministrament d’aigua del 2n tr. 2011.
Atès que el senyor Àngel Elias Garcia, propietari de l’habitatge situat al C. Solana del
Tell B, 9 ha presentat una reclamació en la que exposa que l’excessiu el consum
d’aigua facturat en el segon trimestre 2011 es deu a la connexió a la sortida del
comptador, per part de l’Ajuntament, per a l’execució de les obres de pavimentació i
enllumenat del carrer. I demana la devolució d’ingressos indeguts per l’excés de
facturació d’aigua.
Atès que de les comprovacions efectuades es desprèn que no es va fer cap tipus de
connexió per part del contractista de les obres executades ni per cap altre persona al
servei d’aquest Ajuntament,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- DESESTIMAR

la reclamació del Sr. Àngel Elias Garcia pels motius expressats.

2n.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades amb expressió dels
recursos que poden interposar.
11.11.- Josefa Taüll . Reclamació rebut d’aigua.
Atès que la senyora Josefa Taüll ha presentat reclamació contra el rebut
d’aigua corresponent al 4t. trimestre de 2011, en la que exposa que té la
que s’ha produït una errada i demana: a) que es revisi la lectura del
d’aigua de l’habitatge del C. del Faig, 11 2n. 2a. b) Que s’identifiqui el
d’aigua corresponent a la seva propietat.

de la taxa
sospita de
comptador
comptador

Fetes les indagacions necessàries i havent quedat acreditat que la lectura és correcta
la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- VERIFICAR com a correcta la lectura efectuada i liquidada, corresponent al
4t. trimestre de 2011 a la Sra. Josefa Taüll Peguera.
Segon.- MANIFESTAR que el comptador està perfectament identificat al rebut
corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb indicació dels
recursos que hi pot interposar.
11.12.- Adjudicació aprofitament forestal en el mont núm. 62 del CUP anomenat
Ribes Altes i Puig Farrús, Pla 2011.
Atès que per acord de la Junta de Govern del dia 11/05/2011 es va aprovar el plec de
prescripcions tecnicofacultatives especials per a l’execució d’aprofitaments de fusta de
les forest d’utilitat pública de propietat municipal, i es va procedir a la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona núm. 119, de 22 de juny de 2011.

Atès que seguit el procediment aprovat per a l’adjudicació de l’aprofitament de fustes,
s’ha registrat una sola oferta presentada per l’empresa EXPLOTACIONS FORESTALS
J. CUNILL S.L.U. pel preu de 17 €/M3 (més IVA).
Vist l’informe de l’enginyer de forest del CEINR, de 31 de gener de 2012, favorable a
l’adjudicació a l’únic candidat, pel preu de l’oferta presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- DECLARAR vàlida la licitació i ADJUDICAR l’aprofitament de fustes del mont
núm. 62 del CUP anomenat Ribes Altes i Pugi Farrús a l’empresa EXPLOTACIONS
FORESTALS J. CUNILL S.L.U. pel preu de 17 €/M3 (més IVA)
2n.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari per tal que presentin el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva, dins els 10 dies següents a la
notificació de la present adjudicació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint hores quaranta-cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

