ACTA NÚM. 15/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 30 de desembre
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 19
hores del dia 30 de desembre 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 - APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2012.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES.
Petició de llicència d’obres. Exp. 47//11 - Manuel Mateo Rojas.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
Relació de factures i justificants 24/2011.
5.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRA.
-----------------------------------------

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 21 de desembre de 2011.
2 - APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2012.
Vista la proposta de calendari fiscal presentada pel Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès, per a l’any 2012.
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 2012:

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 2011.

2n. Període de cobrament (16 d’abril a 18 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 2012

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 2012,
Taxa pel subministrament d’aigua consum 3r. Trimestre 2012.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
deixant constància, tal com es va fer l’any 2011, 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.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES.
Petició de llicència d’obres. Exp. 47//11 - Manuel Mateo Rojas.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de pavimentació de
l’entrada de la façana principal de l’edifici situat al C. Jacint Verdaguer, 3 B de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Manuel Mateo Rojas.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 28 de desembre
de 2011.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol.licitada d’acord amb l’informe de la tècnica
assessora municipal, 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 39,44 € 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.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
Relació de factures i justificants 24/2011.
Examinada la relació núm. 24/2011 de factures i justificants per import 22.285,64 €,
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.
5.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRA.
5.1.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 i última de l’actuació: Modificat
del Projecte de reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
Vista i examinada la certificació d’obra número 3 i última junt amb la fra número A-105
corresponent a l’execució de l’actuació “Modificat del projecte de reparació de la xarxa
de clavegueram de les façanes del riu Ter”, per la quantitat de cinquanta un mil siscents noranta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims més nou mil tres-cents quatre
euros amb quaranta-vuit cèntims d’IVA (51.691,58+9.304,48 €), lliurada pel tècnic
director de l’obra, Sr. Jordi Planadecursach Mir.
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra núm. 3 i última i factura de l’actuació esmentada, per
import total de seixanta mil nou-cents noranta-sis euros amb sis cèntims (60.996,06
€), que serà abonada d’acord amb la previsió i disponibilitats de la Tresoreria
Municipal.
5.2.- Aprovació de la certificació d’obra 1 i fra. A-59 de les millores del modificat
del projecte de reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter.
Vista i examinada la certificació d’obra 1 junt amb la fra número A59 corresponent a
l’execució de millores del “modificat del projecte de reparació de la xarxa de
clavegueram de les façanes del riu Ter”, per la quantitat de divuit mil euros més tres
mil dos-cents quaranta euros d’IVA (18.000,00+3.240,00), lliurada pel tècnic director
de l’obra, Sr. Jordi Planadecursach Mir.

La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra 1 i factura de l’actuació esmentada, per import total de
vint-i-un mil dos cent quaranta euros (21.240,00), que serà abonada a l’empresa
contractista de l’obra Construccions Icart S.A., d’acord amb la previsió i disponibilitats
de la Tresoreria Municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les dinou hores vint minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

