ACTA NÚM. 11/12

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 19 de desembre
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-idues hores 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 FACTURES
1.1.- Relació de factures 19/2012.
1.2.- Relació de factures i justificants 20/2012.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 46/12 Josep Prat Frigolé.
2.2.- Exp. 07/12 - Canvi d’orientació productiva de l’activitat de la Granja Puigperrús. Annex III.
3.- PETICIÓ D’AJUTS
3.1.- Col·laboració econòmica. Germandat de Sant Pau de Segúries.
3.2.- Col·laboració econòmica. Llar de la Gent Gran.
4.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
4.1.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per disminució.
4.2.- Sol·licitud del senyor Ricardo Expósito López per obtenir bonificació en l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
4.3.- Comunicació de baixa d’activitat. Manuel Lage Meilan.
4.4.- PETICIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER
A LA CONFECCIÓ DE NÒMINES.
4.5.- PETICIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER LA
REDACCIÓ DE DOCUMENTACIÓ PEL PUOSC.
4.6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2013.

----------------------------------1.- APROVACIÓ DE FACTURES

1.1.- Relació de factures 19/2012.
Examinada la relació núm. 19/2012 de factures per import de 27.894,89 € 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.

1.2.- Relació de factures i justificants 20/2012.
Examinada la relació núm. 20/2012 de factures i justificants per import de 4.224,15 €
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.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 46/12 Josep Prat Frigolé.
Atesa la sol·licitud presentada pel senyor Josep Prat Frigolé, amb DNI núm.
40591946M, per a la concessió de llicència d’obres per la construcció d’un cobert i una
terrassa a l’edifici situat al C. Guàrdia núm. 5 de Sant Pau de Segúries, d’acord amb el
projecte presentat, redactat per l’arquitecte Xavier Sadurní Roqué.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 5 de desembre de 2012
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per la construcció d’un cobert i terrassa a l’edifici situat al
C. Guàrdia, 5 de Sant Pau de Segúries amb les condicions següents:
a) Condicions particulars :
a.1.- No es podran iniciar les obres fins haver aportat la designació de coordinador de
seguretat i salut o assumeix de la coordinació per part de la direcció facultativa.
a.2.- S’haurà de garantir el compliment de les condicions estètiques previstes en el
POUM de Sant Pau de Segúries, principalment els art. 53 sobre façana i 54 sobre la
coberta.
b) Condicions generals:
b.1.- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
b.2.- El termini per a l’execució de les obres és d’un any i el termini per acabar-les és
de tres anys
b.3.- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b.4.- Es complirà el que estableix el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió de residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de
Catalunya. D’acord aquest, per a una massa de residus de 32,88 tones l’import de la
fiança dels costos previstos de gestió de residus és de 361,68€ (Tres-cents seixantaun euros amb seixanta-vuit cèntims).
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 560,00 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 14.000 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Tercer.- Aprovar la liquidació, per import de 35,00 € en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.

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.- Exp. 07/12 - Canvi d’orientació productiva de l’activitat de la Granja
Puigperrús. Annex III.
Vista la documentació presentada per Ramaderes Mas Molí S.L. relativa a la
comunicació de canvi d’orientació productiva de l’activitat ramadera destinada a la cria
intensiva de bestiar porcí ubicada a la Granja Puigperrús, amb llicència número
GL20010088, que passa de 1300 porcs d’engreix a 900 llavores (femelles de recria).
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe dels serveis tècnics municipals.
Vist que aquest canvi de productivitat es considera un canvi NO SUBSTANCIAL
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement del canvi de l’orientació productiva de la Granja
Puigperrús 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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
3.- PETICIÓ D’AJUTS

3.1.- Col·laboració econòmica. Germandat de Sant Pau de Segúries.
Atesa la sol.licitud de la Junta de la Germandat de Sant Pau de Segúries de
col·laboració econòmica per al finançament de la representació d’una obra de teatre a
la població,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a Germandat de Sant Pau de Segúries un ajut per la quantitat de
600,00 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.
3.2.- Col·laboració econòmica. Llar de la Gent Gran.
Atesa la petició verbal del President de l’Associació “Llar de la Gent Gran de Sant Pau
de Segúries d’un ajut de 600 euros destinat a diverses activitats portades a cap a la
Llar de la Gent Gran al llarg de l’any 2012.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a la Llar de la Gent Gran de Sant Pau de Segúries un ajut per la
quantitat de 600,00 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.
4.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

4.1.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
disminució.
Atesa la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del
turisme matrícula GI-0218-BJ presentada pel senyor Josep Cels Vila amb motiu de
tenir reconegut un grau de disminució superior al 33%.
Vist que acompanya a la sol·licitud la documentació que ho justifica.
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i l’article 94.1 de LRHL.
S’acorda per unanimitat:
1r.- APROVAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del turisme
Audi A4, matrícula GI-0218-BJ d’acord amb el que estableix la normativa que ho
regula, amb efectes a partir de l’exercici 2013.
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
4.2.- Sol·licitud del senyor Ricardo Expósito López per obtenir bonificació en
l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Atesa la sol·licitud presentada pel senyor Ricardo Expósito López a l’efecte que se li
apliqui la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per raó
d’antiguitat, al vehicle de la seva propietat matrícula B-0686-EC.

Atès que ha presentat la documentació que acredita l’antiguitat del vehicle esmentat.
Atès el que disposa l’art. 5.2 de l’ordenança fiscal número 3 de l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica vigent.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la petició del Sr. Ricardo Expósito López i aplicar la bonificació del
75% de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent al vehicle matrícula
B-0686-EC, amb efectes a l’exercici 2013.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
4.3.- Comunicació de baixa d’activitat. Manuel Lage Meilan.
Atesa la comunicació del senyor Manuel Lage Meilan, de cessament de l’activitat de
lloguer d’esquis en data 30/04/12, ubicada al local de l’Avda. de la Vall, 16 de Sant
Pau de Segúries, classificada innòcua i sotmesa a règim de comunicació prèvia, exp.
7/03.
Atesa la petició de devolució de la taxa pel servei de recollida d’escombraries
corresponent al segon semestre de 2012 període en el que no es desenvolupa
l’activitat i per tant no es fa ús del servei.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Prendre coneixement del tancament en data 30/04/12, de l’activitat de lloguer
d’esquís, situada al local de l’Avda. de la Vall, 16 de Sant Pau de Segúries, comunicat
pel seu titular Manuel Lage Meilan.
Segon.- Aprovar la devolució de l’import de la taxa de recollida d’escombraries de
2012 corresponent a un semestre (96,40 €).
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada indicant les recursos que hi
pot interposar.
4.4.- PETICIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PER A LA CONFECCIÓ DE NÒMINES.

Atesa la necessitat de comptar amb el servei de confecció de nòmines del personal
assalariat de la plantilla d’aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1er.- SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Ripollès la prestació del servei de
confecció de nòmines del personal de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la major
brevetat possible.
2n.- INSTAR i facultar al Sr. Alcalde per l’exercici de quantes actuacions consideri
necessàries pel bon fi del present acord.

4.5.- PETICIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER
LA REDACCIÓ DE DOCUMENTACIÓ PEL PUOSC.

Atesa la necessitat de disposar de la documentació tècnica que ha d’acompanyar les
sol·licituds d’actuacions a incloure en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) 2013-2016.
Ateses les dificultats al respecte.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1er.- SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Ripollès la prestació d’assistència tècnica
consistent en la redacció de la documentació tècnica a presentar al PUOSC.
2n.- INSTAR i facultar al Sr. Alcalde per l’exercici de quantes actuacions consideri
necessàries pel bon fi del present acord.
4.6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2013.

Vista la proposta de calendari fiscal presentada pel Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès, per a l’any 2013.
Atès que l’article 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix als municipis les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i preus públics la
titularitat dels quals els correspon, i que aquestes han estat delegades al Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, per acord de Ple del dia 25 de novembre de
2009.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR el següent calendari fiscal per a l’exercici 2013:
1r. Període de cobrament (1 de febrer a 2 d’abril):



Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Taxa pel subministrament d’aigua consum 4t. Trimestre 2012.

2n. Període de cobrament (15 d’abril a 17 de juny):





100% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
100% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
urbans.
Taxa subministrament aigua consum 1r. Trimestre 2013

3r. Període de cobrament (17 de setembre a 19 de novembre):



Impost sobre activitats econòmiques.
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.




Taxa pel subministrament d’aigua consum 2n. Trimestre 2013,
Taxa pel subministrament d’aigua consum 3r. Trimestre 2013.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
deixant constància, tal com es va fer l’any 2012, que en coincidir la recaptació de dos
trimestres de la taxa de consum d’aigua, en el mateix moment, es proposa que el 2n
trimestre es posi al cobrament entre juliol i setembre.
Tercer.- Donar-ne publicitat pels mitjans que siguin adients.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-dues hores vint minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

