ACTA NÚM. 07/12

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 25 de juliol 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 deu 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 LES DUES SESSIONS ANTERIORS.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.
2.1.- Proposta d’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques d’interès públic en sòl
no urbanitzable a l’avinguda el Mariner, 34-36.
2.2.- Exp. 7/08 - 24/12 llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 25/12 Francesc Zanuy Sala .
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 26/12 Àngela Vilanova Pagés.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 27/12 Teresa Piella Oliveda.
2.6.- Petició de llicència d’obres. Exp. 28/12 Pascual Jordan Rodriguez.
2.7.- Petició de llicència d’obres. Exp. 29/12 Joan Hernández Asenjo.
2.8.- Petició de llicència d’obres. Exp. 30/12 Josep Nogué Serrat.
2.9.- Petició de llicència d’obres. Exp. 31/12 Miquel Duñach Vila.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 11/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 12/2012.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
5.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
5.2.- Sol·licituds d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa Major.
5.3.- Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per disminució.
5.4.- Club Ciclista Olot. Sol·licitud permís de pas, cursa ciclista II MEMORIAL XAVIER TONDO.
5.5.- Sol·licitud permís de pas del Club Ciclista Ripoll.
5.6.- TRADICAT. Petició col·laboració econòmica.
5.7.- Petició de la Delegació de la Vall de Camprodon de la Fundació Oncolliga Girona per a la
celebració del Torneig de golf benèfic a Camprodon.

-----------------------------------

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS.

Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessions que
varen tenir lloc, una el dia 30 de maig de 2012, i l’altra el dia 18 de juliol de 2012.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.

2.1.- Proposta d’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques d’interès
públic en sòl no urbanitzable a l’avinguda el Mariner, 34-36.
Atès que en data 13/02/2012, la mercantil CAMPING CARAVÀNING ELS ROURES,
S.A. va presentar la sol·licitud d’aprovació del projecte d’actuacions específiques
d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a l’avinguda
el Mariner, 34-36, qualificat com a sòl no urbanitzable, d’aquesta localitat i en el qual
es pretén construir una rasa pel pas d’instal·lacions i la instal·lació d’un armari TMF 10
del Càmping els Roures.
Atès que en data 15 de febrer de 2012, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 05/04/2012, els Serveis Tècnics Municipals van emetre l’informe
favorable.
Atès que en data 10/04/2012, es va admetre a tràmit i es va sotmetre a informació
pública durant un mes mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 76, de data 19/04/2012, DOGC núm. 6111, de
19/04/2012 i Diari de Girona de 18/04/2012.
Atès que en data 05/04/2012 es va sol·licitar informe al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que va informar favorablement amb
data 03/05/2012 amb les condicions que s’hi detallen.
Atès que en data 12/05/2012 es va demanar informe a:





Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Cultura
Institut Geològic de Catalunya
Agència Catalana de l’Aigua

Vist que s’han rebut els informes següents:




Departament de Territori i Sostenibilitat, favorable i condicionat, el
dia 03/07/2012.
Institut Geològic de Catalunya, favorable, el dia 28/06/2012.
Agència Catalana de l’Aigua, requerint més documentació, el dia
28/06/2012, aportada documentació el dia 17/07/2012.

Atès que en el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.
Vista la legislació aplicable, en concret:
— Els articles 47 a 51 del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
— L’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei Urbanística de Catalunya

— L’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuacions específiques d’interès
públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per
CAMPING CARAVÀNING ELS ROURES, S.A. i referit a la construcció d’una rasa pel
pas d’instal·lacions i la instal·lació d’un armari TMF 10 del Càmping els Roures a
l’avinguda el Mariner, 34-36, d’aquesta localitat.
SEGON. Una vegada diligenciat, elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial
d’Urbanisme a fi de resoldre sobre la seva aprovació definitiva.
TERCER. Simultàniament es tramita la llicència urbanística, si bé condicionada la seva
concessió a l’aprovació definitiva del projecte.
2.2.- Exp. 7/08 - 24/12 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 duna rasa de 58*0.3 metres quadrats per la
instal·lació de canonada amb un ramal a l’Avda. el Mariner s/n 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 137,90 € 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.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 25/12 Francesc Zanuy Sala .
El senyor Francesc Zanuy Sala ha sol·licitat autorització per pintar les façanes de
l’edifici situat a l’Avda. el Mariner, 19 de Sant Pau de Segúries, de color Terra
escudella fosc (605) i terra d’escudella clar (608).
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR al senyor Francesc Zanuy Sala llicència per pintar les façanes de
l’edifici situat a l’Avda. el Mariner, 19 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.- Petició de llicència d’obres. Exp. 26/12 Àngela Vilanova Pagés.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistent en arrebossar la
paret del pati de la finca situada al C. del Forn, 8 de Sant Pau de Segúries, presentada
per la senyora Àngel Vilanova Pagés.
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 24,00 € 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.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 27/12 Teresa Piella Oliveda.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en canviar
calces xemeneies de l’edifici situat al C. del Faig, 9 de Sant Pau de Segúries,
presentada per la senyora Teresa Piella Oliveda.
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.- Petició de llicència d’obres. Exp. 28/12 Pascual Jordan Rodriguez.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’instal·lació i muntatge
d’insert per la Llar de Foc de l’habitatge situat al Passeig Costabona 2B 2n. 4a. de
Pau de Segúries, presentada pel Sr. Pascual Jordan Rodriguez.
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 54,20 € 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.
2.7.- Petició de llicència d’obres. Exp. 29/12 Joan Hernández Asenjo.
El senyor Joan Hernández Asenjo ha sol·licitat autorització per pintar les façanes de
l’edifici situat al C. Solana del Tell A, 20 de Sant Pau de Segúries, de color Ocre de
Fang (607) i cendra (008).
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR al senyor Joan Hernández Asenjo llicència per pintar les façanes
de l’edifici situat al C. Solana del Tell A, 20 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.
2.8.- Petició de llicència d’obres. Exp. 30/12 Josep Nogué Serrat.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en engravar
solar i fer tanca amb tela metàl·lica, situat a l’Avda. de la Vall, 7 de Pau de Segúries,
presentada pel Sr. Josep Nogué Serrat.
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.
2.9.- Petició de llicència d’obres. Exp. 31/12 Miquel Duñach Vila.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en enrajolar el
garatge de l’edifici situat al C. La Barquera, 7 de Pau de Segúries, presentada pel Sr.
Miquel Duñach 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: 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 48,00 € 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.

3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 11/2012.
Examinada la relació núm. 11/2012 de factures per import de 39.658,27 € 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 12/2012.
Examinada la relació núm. 12/2012 de factures i justificants per import de 21.516,04 €
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

Vistos i examinats els padrons fiscals corresponents a:
-

Taxa entrada de vehicles, exercici 2012

-

Taxa subministrament aigua 2012

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals relacionats.
Segon.- Sotmetre’ls a exposició pública pel termini d’un mes als efectes de consulta i
possibles reclamacions.
5.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

5.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que la senyora Maria Planas Casadesús, amb DNI número 78021524G sol·licita
el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall,
24-30 2a. planta porta 14 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 a l’Avda. de la Vall, 24-30
2a. planta porta 14
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.
5.2.- Sol·licituds d’autorització per a la instal·lació d’atraccions per la Festa
Major.

La senyora Elena Aurora Pereira amb DNI 40337144C ha sol·licitat permís per
instal·lar, els dies de la Festa Major 2012, una parada de creperia, amb una ocupació
de la via pública de 3 x 2 metres
S’acorda per unanimitat:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública sol·licitada.
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.
5.3.- 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 8170DWP presentada pel senyor Juan Manuel Maestre Ayen 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
Renault Kangoo matrícula 8170 DWP 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.
5.4.- Club Ciclista Olot. Sol·licitud permís de pas, cursa ciclista II MEMORIAL
XAVIER TONDO.
Vista la sol·licitud presentada pel Club Ciclista Olot en la que demana permís de pas
de la cursa ciclista II Memorial Xavier Tondo, el dia 22 de setembre vinent, pel que
afecta a aquest municipi.
La Junta de Govern ACORDA:
ATORGAR el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions.
5.5.- Sol·licitud permís de pas del Club Ciclista Ripoll.
Atès que el Club Ciclista Ripoll té previst portar a cap el dia 18 d’agost de 2012 el 59é
Gran Premi Ripoll 18è Memorial Fermín Pujol, sol·licita l’autorització de pas de la
Marxa en el tram que afecta al terme municipal de Sant Pau de Segúries
La Junta de Govern ACORDA:

Primer.- Atorgar el permís sol·licitat condicionant la seva efectivitat a l’obtenció de les
autoritzacions dels organismes competents en la matèria.
Segon.- Comunicar aquest acord al Club Ciclista Bas amb indicació del recursos que
hi poden interposar.
5.6.- TRADICAT. Petició col·laboració econòmica.
Vista la petició del Sr. Josep Costa Ramisa, president de l’entitat TRADICAT en la que
demana la col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes
d’Arribada de la Flama del Canigó a les comarques d’Osona, Ripollès i Moianès, dins
la Festa de Sant Joan 2012.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 100,- € a TRADICAT, amb destí a
l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 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 l’interessat i donar-ne compte a tresoreria i
intervenció.
5.7.- Petició de la Delegació de la Vall de Camprodon de la Fundació Oncolliga
Girona per a la celebració del Torneig de golf benèfic a Camprodon.
Atès que la presidenta de l’Associació Oncolliga de la Vall de Camprodon demana
col·laboració a l’Ajuntament per a la celebració del torneig de Golf a benefici de
l’associació que representa.
La Junta de Govern Local ACORDA: Atendre la sol·licitud de la presidenta de
l’Associació Oncolliga de la Vall de Camprodon i col·laborar amb l’aportació del cost
d’un trofeu.
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

