ACTA NÚM. 13/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre
de 2011.
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 vint
hores quaranta-cinc minuts del dia 16 de novembre de
2011 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. 45/11 - Inés Faulo Basegaña.
2.2.- Llicència de primera ocupació exp. LLPO 01/11 - Jardipark S.L.U.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 21/2011.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
5.- ACCEPTACIÓ DE L’ INCREMENT DE SUBVENCIÓ CONCEDIT PEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A LA LLAR
D’INFANTS EL PINET XIC, CURS 2010-2011.
6.- DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, FCLC 2011, PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE
SERVEIS.
7.- RENÚNCIA A UNA PART DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA INGRESSADA
INDEGUDAMENT.
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

8.1.- Petició del senyor Josep Casals Gumí de devolució parcial de l’import de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica 2011, per baixa temporal.
8.2.- Aprovació del protocol 2011 d‘informes municipals d’arrelament social.
----------------------------------1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 26 d’octubre de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 45/11 - Inés Faulo Basegaña.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de construcció d’una paret
de separació de l’hort amb els quarteres de la finca situada al C. La Ral número 17 de
Sant Pau de Segúries, presentada per la senyora Inés Faulo Basegaña.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“Que segons la normativa vigent en el municipi, la finca està qualificada com a 1c Casc
Antic, edificació alineada a vial, a la Ral.
Que segons l’article 114 es permetran tanques tipus “muret de façana” o “tanca de
façana” les característiques de les quals estan definides a l’art. 57.
-

Muret de façana: altura màxima de 60 cm. Podrà ser de pedra seca o
arrebossada.

-

Tanca de façana: altura màxima de 180 cm. Haurà de ser arrebossada.

Que complint les característiques anteriors s’informa favorablement la sol·licitud”
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.
- S’estableix un període de 6 mesos per començar les obres i un termini d’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.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 50,00 € 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.- Llicència de primera ocupació exp. LLPO 01/11 - Jardipark S.L.U.
Atesa la sol·licitud de llicència de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar, construït
amb 17 habitatges i garatge de 18 places, situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8 de Sant Pau
de Segúries, presentada pels senyors JARDÍPARK S.L.U.
Vist que han aportat la documentació que es requereix segons l’ordenança municipal
reguladora de l’atorgament de llicències de 1a. utilització o ocupació dels edificis,
aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 5 de novembre de 2004.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a JARDÍPARK S.L.U. la llicència de primera ocupació sol·licitada.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 2.176,50 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per llicències o comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
que hi poden interposar.”
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures i justificants 21/2011.
Examinada la relació núm. 21/2011 de factures i justificants per import de 4.026,05 €
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.
Vista la relació de les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys
de naturalesa urbana, números del 01/2011 al 4/2011 s’acorda la seva aprovació i
notificació a les persones interessades indicant els recursos que hi poden interposar.
5.- ACCEPTACIÓ DE L’ INCREMENT DE SUBVENCIÓ CONCEDIT PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB
DESTÍ A LA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC, CURS 2010-2011.
Atès que aquest Ajuntament per acord de Ple del dia 13 d’octubre de 2011 va acceptar
la subvenció concedida per Resolució de la Consellera d’Ensenyament, per import de
18.200,00 euros, destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar
d’Infants Municipal el Pinet Xic, per al curs 2010-2011,
Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 28 d’octubre de 2011 es
modifica la Resolució de juliol 2011 per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de Llar d’Infants i s’amplia la subvenció establerta en
1.300,00 euros per alumne equivalent fins a 1.600,00 euros per alumne equivalent.
Atès que l’import addicional atorgat a aquesta Corporació per a la Llar d’Infants el
Pinet Xic (170092229) és de 4.200,00 euros.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació del Ple (sessió de data 22 de juny de
2011, publicat al BOP núm. 130 de 8 de juliol de 2011) ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció addicional atorgada per import de 4.200,00 euros
per minorar les despeses de funcionament de la Llar d’Infants Municipal El Pinet Xic.
Segon.- ACCEPTAR les condicions fixades per a l’aplicació d’aquesta subvenció.
Tercer.- FACULTAR al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde per a les actuacions que
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.

6.- DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL INGRESSOS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, FCLC 2011, PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.
Vist que per Resolució GRI/2431/2011, de 10 d’octubre, es va aprovar la distribució als
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada
en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2011.
Atès que d’acord amb l’art. 52 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol la participació dels
municipis en els ingressos de la Generalitat finança la participació de lliure disposició i
la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis.
Vist que al municipi de Sant Pau de Segúries és beneficiari de 3.614,31 euros en
concepte de prestació supramunicipal de serveis.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer.- Destinar l’assignació en concepte de participació pel foment de la prestació
supramunicipal de serveis de l’exercici 2011, per import de 3.614,31 euros, a la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon.
7.- RENÚNCIA A UNA PART DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA INGRESSADA
INDEGUDAMENT.
Atès que per Resolució del director general d’Administració Local de data 26 d’abril
de 2011 es va concedir una compensació econòmica a favor de l’Ajuntament en
concepte de retribucions a càrrecs electes durant l’exercici 2011, per import de
17.505,72 euros, rebuda en data 30 de juny de 2011.
Atès que amb motiu de la celebració d’eleccions municipals s’han produït
variacions respecte a la disposició de la dedicació exclusiva dels càrrecs electes en
el sentit que les retribucions han quedat distribuïdes a favor del Sr. Joan Puigvert i
Delós pel període de 5 mesos i del Sr. Josep Palos i Sastre pel termini de 6 mesos.
Atesa la comunicació de la Subdirecció General de Cooperació Local registrada
l’entrada en data 09/11/11, en la que es demana el reintegrament de la part de les
compensacions indegudament percebudes, xifrada en 1.458,81 euros.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Segon.- RENUNCIAR a la diferència entre la compensació econòmica rebuda i la
despesa real a efectuar, per import de 1.458,81 euros, ingressada indegudament i
autoritzar la seva devolució a la Direcció General d’Administració Local.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Subdirectora general de Cooperació Local
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

8.1.- Petició del senyor Josep Casals Gumí de devolució parcial de l’import de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2011, per baixa temporal.
Atès que el senyor Josep Casals i Gumí ha sol·licitat la devolució de la part
corresponent de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2011 aplicat al
turisme, marca Suzuki Gran Vitara, matrícula 5223DNN, per baixa temporal en data
29 de març de 2011.
Vist que ha presentat la documentació que acredita el tràmit de baixa temporal del
vehicle davant la Direcció General de Trànsit.
S’acorda per unanimitat:
1r.- ACCEPTAR la petició de baixa temporal de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica entretant dit vehicle es mantingui retirat de la circulació.
2n.- APROVAR la devolució de la fracció de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica de l’exercici 2011, per import de 93,35 € de conformitat amb el que
estableix l’ordenança fiscal municipal número 3.
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement a la
intervenció municipal.
8.2.- Aprovació del protocol 2011 d‘informes municipals d’arrelament social.
D’acord amb el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat per Reial decret 2393/2004,
els tràmits a seguir per les persones immigrades per obtenir l’autorització de residència
per arrelament social implica la inclusió d’informes municipals.
Vist el protocol 2011 d’Informes municipals d’arrelament social elaborat pel Consorci
de Benestar Social del Ripollès.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar el Protocol 2011 i la seva aplicació en els informes d’arrelament
social.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les vint-i-una hores cinquanta-cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

