ACTA NÚM. 03/12
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de març 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
hores tres minuts del dia 21 de març 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. 09/12 - Josep Cels Vila.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 10/12 - Josep Geli Costa.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 11/12 - Alfons Pujol Pons.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 12/12 - Marta Sala Basegaña.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 13/12 - Josep Soler Padrós.
2.6.- Comunicació prèvia activitat: “Explotació ramadera dedicada a la pràctica de
l’equitació”. Mas Pairó de Sant Pau de Segúries. Exp. AIII 01/12.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 05/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 06/2012.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I DE LIQUIDACIONS DE DRETS.

4.1.- Aprovació padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans any 2012.
4.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011 de l’empresa Estabanell y
Pahisa Energia S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local.
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Estabanell y
Pahisa Mercator S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local.
5.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER CONSTRUCCIONS J. GELI
S.L. EN GARANTIA DE LES OBRES DE REFORMA DEL LOCAL CULTURAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
6.- SUBVENCIONS
6.1.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
L’APLICACIÓ DEL FONS DE
SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2012.
6.2.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LES
PISCINES D’ÚS PÚBLIC PT05 DE DIPSALUT.
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.1.-AMPA C.P. els Pinets . Sol·licitud d’ajut econòmic.
7.2.- Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
7.3.- Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’una fira d’antiguitats i brocanters.
7.4.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Josep Serra Pujol.
7.5.- Aprovació de la modificació de la potència contractada amb l’empresa Estabanell
y Pahisa Energia S.A. pel subministrament d’energia elèctrica al pavelló poliesportiu.
----------------------------------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 22 de febrer de 2012.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 09/12 - Josep Cels Vila.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reparació de coberta i
fer un aplacat de pedra a l’edifici situat a la finca de Can Cels de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyor Josep Cels Vila.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
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.- Petició de llicència d’obres. Exp. 10/12 - Josep Geli Costa.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en fer un mur
de tancament del pati exterior de la nau situada al Polígon el Mariner Illa I, número 7
de Sant Pau de Segúries, presentada pel senyor Josep Geli Costa.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
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 80,00 € 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.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 11/12 - Alfons Pujol Pons.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enllosar el
jardí posterior de l’edifici situat a l’avda. de la Vall, 54 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Alfons Pujol Pons.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
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. 12/12 - Marta Sala Basegaña.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en rebaixar la
vorera entrada 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.
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 sis mesos per començar-les i un any
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 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 13/12 - Josep Soler Padrós.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de construcció d’un bany a
l’habitatge de la primera planta de l’edifici situat al. C. del Freixa, 1 de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyor Josep Soler Padrós.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
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 80,00 € 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.
2.6.- Comunicació prèvia activitat: “Explotació ramadera dedicada a la pràctica
de l’equitació”. Mas Pairó de Sant Pau de Segúries. Exp. AIII 01/12.
Vista la documentació presentada per la senyora Cristina Vilaseca Conesa, en nom
propi, relativa a la comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat: “Explotació
ramadera dedicada a la pràctica de l’equitació”, ubicada al Mas Pairó de Sant Pau de
Segúries.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe del serveis tècnics municipals al respecte.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats que la senyora Cristina Vilaseca Conesa portarà a
cap l’activitat “Explotació ramadera dedicada a la pràctica de l’equitació”, situada al
Mas Pairó de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Tercer.- 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 05/2012.
Examinada la relació núm. 05/2012 de factures per import de 6.037,78 € 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 06/2012.
Examinada la relació núm. 06/2012 de factures i justificants per import de 3.451,20 €
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.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I DE LIQUIDACIONS DE DRETS.

4.1.- Aprovació padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans any 2012.
Vist i examinat el padró de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus urbans corresponent a l’exercici 2012, s’aprova per unanimitat.
4.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011 de l’empresa
Estabanell y Pahisa Energia 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 el terme municipal de Sant Pau de
Segúries durant l’any 2011 presentada per l’empresa Estabanell y Pahisa Energia SA.
Amb NIF A61121752.
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 a Sant Pau de Segúries, any 2011,
de l’empresa Estabanell y Pahisa Energia SA.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 4.578,07 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (305.204,67 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa
Estabanell y Pahisa Mercator 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 el terme municipal de Sant Pau de
Segúries durant l’any 2011, presentada per l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator
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 a Sant Pau de Segúries, any 2011,
de l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator SA.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 1.566,80 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (104.453,33 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.

5.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER CONSTRUCCIONS J. GELI
S.L. EN GARANTIA DE LES OBRES DE REFORMA DEL LOCAL CULTURAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Ates que el Sr. Josep Geli Costa en representació de Construccions J. Geli S.L.
sol.licita la devolució de la fiança dipositada per import de 3.257,20 euros, per a la
correcta execució de les obres de Reforma del Local Cultural de l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar la devolució de la fiança esmentada.
6.- SUBVENCIONS.
6.1.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
SUBVENCIONS DE L’EXERCICI 2012.

L’APLICACIÓ DEL FONS DE

Vistes les Bases específiques reguladores de les subvencions dins l’àmbit de
cooperació municipal “Fons de subvencions 2012”, convocades per la Diputació de
Girona per al finançament d’actuacions als ajuntaments gironins en l’àmbit de les
seves competències.
Vista la memòria valorada de les actuacions necessàries a executar en aquest exercici
per el correcte funcionament del servei d’aigües i sanejament de la població, redactada
per l’arquitecta tècnica Mercè Millastre i Costa, amb un pressupost de vint-i-un mil
vuit-cents vuitanta-tres euros amb vint cèntims (21.883,20 €)
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la memòria valorada de les actuacions vinculades a la prestació
de serveis redactada per la tècnica Mercè Millastre Costa.
Segon.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona l’aplicació del Fons de subvencions
per a l’exercici 2012, per import de 19.812,00 € per finançar els treballs de les
actuacions definides en l’esmentada memòria valorada.
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la formalització de la petició aprovada i
quantes actuacions consideri pertinents al respecte.
6.2.- SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’AVALUACIÓ DE LES
PISCINES D’ÚS PÚBLIC PT05 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 DIPSALUT té oberta la convocatòria de serveis, programa d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, Pt05, que té com objectiu avaluar i
identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT la participació en el programa d’avaluació higiènica i
sanitària de les piscines d’ús públic, Pt05 2012
Segon.- Facultar a l’alcalde president per a les actuacions que calguin per a l’efectivitat
d’aquest acord.
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.1.-AMPA C.P. els Pinets . Sol·licitud d’ajut econòmic.
Atès que el vicepresident de l’Associació de Mares i Pares del Col.legi Públic els
Pinets de Sant Pau de Segúries, sol·licita col·laboració econòmica per al finançament
de les colònies escolars programades per aquest curs 2011/2012.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 600,00 € a l’AMPA del CEIP els
Pinets destinat a l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 2012.3.48002 del
pressupost vigent.
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.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades i donar-ne coneixement
a tresoreria i intervenció.
7.2.- Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
El senyor Antoni Ramos Sanchez sol·licita permís per instal·lar una xurreria els dies
de la Festa Major 2012.
S’acorda per unanimitat:
1r.- Autoritzar la instal·lació demanada.
2n.- Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via
pública, per import de 45,00 euros.
3r.- Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
7.3.- 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 7 i 8 d’abril de 2012, presentada pel Sr. Josep Delcort
Paituví, en representació de l’empresa Esdeveniments S.L.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR l’ús privatiu del pavelló municipal d’esports per a la celebració
d’una fira d’antiguitats i brocanters durant els dies 7 i 8 d’abril de 2012.
Segon.- 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.

Tercer.- APROVAR la liquidació de la taxa per utilització de les instal·lacions
municipals per import de 264,00 euros.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.
7.4.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Josep Serra Pujol.
Atès que el senyor Josep Serra Pujol ha sol·licitat la devolució de la part
corresponent de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2012 aplicat al
turisme, marca Peugeot 306, matrícula GI-4286-BC, per baixa definitiva de data
10/02/12.
Vist que ha presentat la documentació que acredita el tràmit de baixa del vehicle
davant la Direcció General de Trànsit.
S’acorda per unanimitat:
1r.- ACCEPTAR la petició i APROVAR la devolució de la part proporcional de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2012 per import de 98,74 € de
conformitat amb el que estableix l’ordenança fiscal municipal número 3.
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement a
la intervenció municipal.
7.5.- Aprovació de la modificació de la potència contractada amb l’empresa
Estabanell y Pahisa Energia S.A. pel subministrament d’energia elèctrica al
pavelló poliesportiu.
Atès que segons estudies realitzats la potència contractada amb l’Empresa Estabanell
y Pahisa Energia S.A. pel subministrament d’energia elèctrica al pavelló poliesportiu
municipal, d’acord amb la normativa vigent, es insuficient
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte amb l’empresa Estabanell y Pahisa Energia S.A. pel
subministrament d’energia elèctrica al pavelló poliesportiu, per una potència de 15,935
Kw.
Segon.- Facultar al senyor Pep Palos i Sastre per les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-una hores cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

