ACTA NÚM. 05/12

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 30 de maig 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 trenta minuts es reuneix la Junta de Govern Local en
sessió ordinària, en primera convocatòria sota la
presidència del Sr. Pep 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. 19/12 Ramaderes Molí S.L.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 20/12 Josep Soler Padrós.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 21/12 Antonio Jimenez Puerma.
2.4.- Exp. 7/08 - 22/12 llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 23/12 Maria Serra Pujol.
2.6.- Comunicació prèvia activitat: “ Taller de Serralleria i mecanitzat de peces Exp. AIII 03/10.
2.7.- Comunicació prèvia de l’activitat: Compravenda de vehicles usats. (Exp. IN 02/12)
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 09/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 10/2012.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRET
4.1.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011 de l’empresa E-ON Energia S.L. i
aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
5.- SUBVENCIONS
5.1.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona. Fons de subvencions
2012.
5.2.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la campanya “Del
Pla a l’Acció” 2012.
5.3.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal any 2012.
5.4.- Aprovació de l’Addenda al conveni de cessió gratuïta de DIPSALUT d’un desfibril·lador a
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.2.- Servei Municipal d’Aigües. Reclamació de Dolors Guitart Batlle.
6.3.- Sol·licituds d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
6.4.- Petició d’ajut . Escola els Pinets.
6.5.- Col·laboració econòmica. AMPA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC.
6.6.- Col·laboració econòmica. AMPA CEE RAMON SURIÑACH.
6.7.- Peticions de col·laboració per fer una estada nocturna a la població.
6.8.- Acord de tramesa d’expedient, compareixença en judici i nomenament de lletrat.
Procediment abreujat 173/2012.

6.9.- Adhesió a la plataforma de serveis de contractació pública del Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC).

----------------------------------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 25 d’abril de 2012.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES i ACTIVITATS

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 19/12 Ramaderes Molí S.L.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en canviar les
parrilles per adaptar-se a la normativa europea de benestar animal, a la Granja
Puigparrús de Sant Pau de Segúries, presentada per Ramaderes Mas Molí S.L.
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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos 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.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 200,00 € 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.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 20/12 Josep Soler Padrós.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reforma a la cuina de
l’habitatge de la 2a. planta de l’edifici situat al C. del Freixa, 1 de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyors 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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos 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.- 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.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 21/12 Antonio Jimenez Puerma.
El senyor Antonio Jimenez Puerma ha sol.licitad autorització per pintar les façanes de
l’edifici situat al Passatge dels Avets, 3 de Sant Pau de Segúries, de color Terra
escudella (605) i blanc vell (009).
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR al senyor Antonio Jimenez Puerma llicència per pintar les façanes
de l’edifici situat al passatge dels Avets, 3 del color sol·licitat, d’acord amb l’informe
dels serveis tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a
tercers.
Segon.- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre,
sobre seguretat i salut a la construcció.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.4.- Exp. 7/08 - 22/12 llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
Atesa la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A. per obtenir
llicència d’obres per a l’obertura de dues cales de 2x0,3 metres quadrats per la

instal·lació de nous punts de subministrament al C. Pla del Serrat 15-17 (per Canigó)
de Sant Pau de Segúries
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, condicionada a :
a) Respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b) Cal que el titular de la llicència acompleixi els preceptes referits als dipòsits de
runes d’enderrocs en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.
c) Concedir el termini de tres mesos per començar les obres i de sis meses per
acabar-les.
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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 23/12 Maria Serra Pujol.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar
coberts i pavimentar part posterior de la finca situada al C. Mestre Francesc Sanz núm.
5 de Sant Pau de Segúries, presentada per Maria Serra Pujol
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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos 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.- 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: “ Taller de Serralleria i mecanitzat de peces
Exp. AIII 03/10.
Vista la documentació presentada pel senyor Josep Canal Font, en nom propi, relativa
a la comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat de Taller de Serralleria emplaçada
a la Nau 1-3, amb adreça Polígon el Mariner Illa II número 5 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.
Atès que per Resolució de la Gerència del Consell Comarcal del Ripollès de data 16
de maig de 2012, el senyor Josep Canal Font va obtenir el permís d’abocament
d’aigües residuals a la Depuradora de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement que el senyor Josep Canal Font portarà a cap l’activitat
de Serralleria i mecanitzat de peces, ubicada a la Nau 1-3 del Polígon el Mariner Illa II
número 5. 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.
2.7.- Comunicació prèvia de l’activitat: Compravenda de vehicles usats. (Exp. IN
02/12)
Vista la documentació presentada pel senyor Josep Nogué Serrat amb DNI núm.
90002081E relativa a la comunicació prèvia de l’activitat de compravenda de vehicles
usats que es portarà a terme al local situat a l’Avda. de la Vall, 16 baixos de Sant Pau
de Segúries, del que és arrendatari.
Vist que aquesta activitat no està inclosa en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant es tracta d’una activitat
innòcua.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe de l’enginyer tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Prendre coneixement que el senyor Josep Nogué Serrat exercirà l’activitat de
compra venda de vehicles usats al local de l’Avda. de la Vall, 16 baixos 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 el present acord a la persona interessada amb el indicació dels
recursos que hi pot interposar.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 09/2012.
Examinada la relació núm. 09/2012 de factures per import de 18.395,59 € 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 10/2012.
Examinada la relació núm. 10/2012 de factures i justificants per import de 15.824,41 €
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 DRET.

4.1.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011 de l’empresa E-ON
Energia 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 el terme municipal de Sant Pau de
Segúries durant l’any 2011 presentada per l’empresa E-ON Energia S.L. Amb NIF
B39540760.
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 E-ON Energia S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 6,76 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats, base de la taxa (450,70 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.

4.2- Vista la relació de les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, números 05 a 11 que suma la quantitat de 1.355,59
euros s’acorda la seva aprovació i notificació a les persones interessades indicant els
recursos que hi poden interposar.
5.- SUBVENCIONS
5.1.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona. Fons de
subvencions 2012.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 3 de maig
de 2012 s’ha concedit a aquest Ajuntament un subvenció del Fons de Subvencions
2012 per despeses corrents per import de 19.812,00 euros.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció de dinou mil vuit-cents dotze euros concedida per la
Diputació de Girona.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació d’aquests
ajuts.
5.2.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la
campanya “Del Pla a l’Acció” 2012.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 15 de maig
de 2012 s’ha concedit a aquest Ajuntament un subvenció de 2.883,42 euros per
l’actuació: Instal·lació de balises per a la protecció del medi nocturn i substitució de
làmpades i equips de vapor de mercuri per sodi.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció de dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb quarantados cèntims concedida per la Diputació de Girona dins la campanya “Del Pla a l’Acció”
2012.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació d’aquests
ajuts.
5.3.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal any 2012.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 15 de maig
de 2012 s’ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció de 1.038,64 euros amb
destí a la campanya de suport als ajuntaments per a la prevenció i l’extinció d’incendis
forestals, línia 1.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció de mil trenta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims
concedida per la Diputació de Girona per l’actuació de desbrossament mecànic de
marges en 5,8 Km.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació d’aquesta
subvenció.

5.4.- Aprovació de l’Addenda al conveni de cessió gratuïta de DIPSALUT d’un
desfibril·lador a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local en la sessió del dia 20 de juliol de 2011 va aprovar el
conveni amb DIPSALUT per a la cessió gratuïta a aquesta Corporació d’un
desfibril·lador.
Vist que el Consell Rector de Dipsalut en la sessió del dia 21 de febrer de 2012 va
aprovar la modificació del paràgraf tercer de l’esmentat conveni en el sentit d’ampliar
de sis mesos a quatre anys les sol.lucions alternatives que oferix Dipsalut en matèria
de connectivitat de veu i dades de les cabines amb centres de control i d’emergències.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de cessió gratuïta d’un desfibril·lador a
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries que modifica el paràgraf tercer del pacte en els
termes exposats.
Segon.- Facultar al senyor Pep Palos i Sastre per a la signatura de l’addenda al
conveni i quantes actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que el senyor Joan Rodes Costa, amb DNI número 38711613Z sol·licita el dret
de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8,
1r. 4a. de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8,
1r. 4a.
Segon .- Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el
que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
6.2.- Servei Municipal d’Aigües. Reclamació de Dolors Guitart Batlle.
Atès que la senyora Dolors Guitart Batlle ha presentat reclamació sobre la taxa de
Subministrament d’aigua corresponent al 1r. Trimestre de 2012 per considerar
incorrecte el consum facturat.
Atès que fetes les comprovacions adients s’ha detectat un error en la lectura aplicada
pel càlcul de l’aigua consumida. .
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Anul·lar el rebut de subministrament d’aigua del 1r. Trimestre 2012 a nom de
Dolors Guitart Batlle, per import de 111,69 euros.
Segon.- Efectuar una nova liquidació de la taxa en base a la lectura esmenada.
(2.843).

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
Quart.- Donar-ne compte al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès als
efectes adients.
6.3.- Sol·licituds d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa
Major.
El senyor José Antonio Dos Anjos ha sol·licitat permís per instal·lar, els dies de la
Festa Major 2012, dues atraccions: a) Pesca infantil.
b) Rampa inflable de 5x9 m.
S’acorda per unanimitat:
1r.- Autoritzar la instal·lació de dites atraccions els dies de la Festa Major d’enguany.
2n.- 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 instal·lades.
3r.- Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
6.4.- Petició d’ajut . Escola els Pinets.
Atès que el Sr. Joan Busquets Tenas, director de l’Escola els Pinets de Sant Pau de
Segúries ha sol·licitat, per acord del Consell Escolar del mes d’octubre de 2011 una
subvenció de 300,00 €, destinada a pagar les despeses d’autocars de les diferents
sortides de la ZER de la Vall del Ter, pel curs 2011-2012.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Concedir l’ajut econòmic sol·licitat amb càrrec a l’aplicació 2012.3.480.02 del
pressupost municipal.
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 compte a
tresoreria i intervenció.
6.5.- Col·laboració econòmica. AMPA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC.
Atès que la Tresorera de l’Associació de Mares i Pares i de la Llar d’Infants el Pinet Xic
ha sol·licitat a l’Ajuntament una aportació de 200,00 euros per realitzar una sortida
programa a Barcelona en aquest curs.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’AMPA Llar d’Infants el Pinets Xic un ajut per la quantitat de
200,00 euros per la finalitat exposada, amb càrrec a l’aplicació 2012.3.480.02 del
pressupost municipal.
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 compte a
tresoreria i intervenció.
6.6.- Col·laboració econòmica. AMPA CEE RAMON SURIÑACH.
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEE Ramon Suriñach ha
sol·licitat a l’Ajuntament col·laboració econòmica amb motiu de portar a cap un any
més, el Casal d’Estiu de l’Escola.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’AMPA CEE Ramon Suriñach un ajut per la quantitat de 300,00
euros, destinat a la manifesta activitat, amb càrrec a l’aplicació 2012.3.480.02 del
pressupost municipal.
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 compte a
tresoreria i intervenció.
6.7.- Peticions de col·laboració per fer una estada nocturna a la població.
Ateses les peticions de:
a) Agrupament Escolta Jaume Vicens Vives representat per Marc Vives.
b) Centre d’Esplai “Casal al Vent”del barri de Bellvitge de l’hospitalet de Llobregat
En les que, ambdós grups sol·liciten un espai per pernoctar-hi, en els dies de pas per
aquesta població en el seu recorregut a peu per la zona.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar a l’ Agrupament Escolta Jaume Vicens l’ús del Casal del Poble el
Molí les nits del 30/06 i del 01/07
Segon.- Autoritzar al Centre d’Esplai “Casal al Vent” l’ús del Casal del Poble el Molí la
nit 19 al 20 de juliol.
6.8.- ACORD DE TRAMESA D’EXPEDIENT, COMPAREIXENÇA EN JUDICI I
NOMENAMENT DE LLETRAT. PROCEDIMENT ABREUJAT 173/2012.
Atès que s’ha rebut comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu 3 Girona, en el
què trasllada la demanda i requereix l’expedient administratiu en el Procediment
Abreujat 173/2012 interposat per France Telecom España S.A.U., contra la resolució
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de data 22 de
febrer de 2012, que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació
tributària núm. TAEDP02/11 per la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general corresponent a l’exercici 2011.
Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus
drets mitjançant l’exercici de les accions pertinents.
Atès el que disposa l’article 78 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA:
1r.- COMPAREIXER I OPOSAR-SE al procediment abreujat 173/2012 interposat per
France Telecom España S.A.U. davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 Girona.
2n.- REMETRE al Jutjat còpia compulsada de l’expedient administratiu corresponent.
3r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, l’assistència jurídica consistent en la
defensa en judici, en l’esmentat procediment, i DESIGNAR com a lletrat el que
nomeni la Diputació.
4t.- FACULTAR I INSTAR a l’alcalde Sr. Pep Palos i Sastre , per tal de què en nom i
representació d’aquest Ajuntament formalitzi la petició aprovada i efectuï quantes
actuacions consideri necessàries al respecte.
5è.- CONSTATAR que no han concorregut a l’expedient altres persones interessades
que hi apareguin identificades, a les quals, s’hagi de citar perquè puguin comparèixer a
les actuacions en el termini de nou dies.
6è.- SUSPENDRE les actuacions administratives fins que recaigui la resolució judicial
en el recurs interposat.
7è.- CONSTATAR que no consta en els arxius municipals l’existència d’altres recursos
contenciosos administratius en el quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació
que preveu l’Art. 38 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
6.9.- Adhesió a la plataforma de serveis de contractació pública del Consorci
Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Atès que els òrgans de contractació de l’administració pública han de difondre,
mitjançant Internet el seu perfil de contractant d’acord amb el que estableix l’’article 53
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el Consorci Administració Oberta de Catalunya disposa d’una plataforma de
serveis de Contracció que permet crear un espai únic d’informació global i integrat per
la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions
públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels
seus òrgans de contractació tal com preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la plataforma de serveis de contractació pública del Consorci
Administració Oberta de Catalunya.
Segon.- Acceptar les condicions que regulen la prestació del servei per part de l’AOC.
Tercer.- Instar a l’alcalde perquè porti a cap les actuacions 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 21.30 hores i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

