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ACTA NÚM. 9/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:

Quan són les 20:30 hores del dia 25 de setembre de
2013 es reuneixen els membres de la Junta de Govern
Local al marge consignats

Pep Palos i Sastre

Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler

Excusa:

M. Carme Simon i Orriols

Sessió ordinària, primera
Presidència del seu titular.

convocatòria

i

sota

la

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel SAT comarcal en funcions de Secretaria
Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el
següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 15/13. Factures de Caixa
2.2. Aprovació relació de factures 16/13. Factures pendents de pagar
2.3. Aprovació relació de factures 17/13. Factures domiciliades pagades
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Exp. LLO 2/13 Càmping els Roures
3.2. Exp. LLO 27/13 FXSV
3.3. Exp. LLO 29/13 GN
3.4. Exp. LLO 30/13 EE
Aprovació del document de compromís de reserves fustaneres amb al Diputació de
Girona
Aprovació del retorn de la fiança de les obres de soterrament de contenidors
Padrons tributaris:
6.1. Aprovació devolució parcial de l’impost de vehicles 2013 per baixa definitiva
6.2. Devolució parcial impost de vehicles per baixa definitiva
6.3. Sol·licitud exempció impost de vehicle de més de 25 anys
Ocupació de via pública: sol·licitud instal·lació d’una parada de pollastres a l’ast
Petició d’ajuts de l’Escola Pública els Pinets
Donar compte del Pirinexus
Donar compte del conveni d’agermanament del Consell Comarcal del Ripollès amb la
Comunitat de les Comunes del Conflent
Donar suport al Consell Comarcal del Ripollès per l’acció “Treball a les 7 comarques”
Regularització de complements del personal per endarreriments
Donar compte de l’escrit als veïns de la Ral per l’abocament de purins
Donar compte de l’estat del cobrament del deute amb Aquamarina Building SL

El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'acta núm. 8 de la sessió del dia 4 de setembre de 2013,
amb les esmenes introduïdes pel secretari.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures 15/2013
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Examinada la relació núm. 15/2013 de factures de Caixa de la corporació per import
de 76,43 €, 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.
2.2. Relació de factures i justificants 16/2013. Pendents de pagar.
Examinada la relació núm. 16/2013 de factures i justificants per import de 10.368,46
€, 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
2.3. Relació de factures i justificants 17/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 17/2013 de factures i justificants per import de 2.209,19
€, 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. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. LLO 13/13 Càmping els Roures
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. David Gómez Marco en representació de
Càmping Caravàning els Roures SA;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 25-09-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència d’obres majors per a
ADEQUACIÓ DE L’HOSTAL CÀMPING ELS ROURES PER CONVERTIR-LO EN
HOTEL, i es realitzen les següents provisions:
-

-

“...”

Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar a l’Ajuntament l’assumeix per part
del director de les obres i la designació de coordinador de seguretat i salut.
El pressupost d’execució material de les obres és de 100.900,31 €.
El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del 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. Es
dipositarà una fiança de 643,50 € que es retornarà quan s’aporti el certificat
emès pel gestor de residus al finalitzar les obres.
Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
La llicència es pot atorgar sens perjudici de la responsabilitat del titular de
l’activitat de comunicar la modificació de la mateixa, que haurà de ser previ a
la posada en funcionament de les instal·lacions, i aportar la documentació que
pertoqui en funció de la legislació vigent.

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics.
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2. Aprovar la liquidació, per import de 252,25 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 4.036,01 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la fiança de 643,50 en concepte de gestió de residus de la construcció.
RESUM de deures econòmics:
- Fiança:
- ICIO:
- Taxa llicència:
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565

643,50 €
4.036,01 €
252,25 €
4.931,76€

5. 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.
6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 29/13 GN
Atesa la sol·licitud de l’interessat GAS NATURAL per obtenir llicència d’obres menors
per a l’obertura de rasa sobre vorera i calçada del carrer Jacint Verdaguer, en una
longitud de 30 m. i 30 cm. d’amplada, per a un ramal i connexió de subministrament
de l’escola pública;
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
A tal efecte, informo favorablement a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada amb
les següents condicions:
1.

2.
3.

4.

S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992,
de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel
qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i
complir amb les disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD
842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les
companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar
que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat
públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal
comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i
l’empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els
serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la via
pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha d’utilitzar
contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes
de sanejament d’aigües pluvials. Els materials procedents d’enderrocs i excavacions
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han de ser transportats directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb
sorra a l’espera de la reposició definitiva.
5. La reposició dels paviments es realitzarà de la manera següent:
La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que permeti
la formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de gruix i la
col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la vorera han de ser
d’unes característiques idèntiques a les existents. La reposició es realitzarà amb
peces completes i s’hauran de col·locar a truc de maceta amb morter pastat i
rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la vorera existent. En cas
de rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot
o l’enllosat, així com de les façanes i calçada.
En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en unes
condicions equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del paviment
tallant el paviment amb serra radial, assegurant un tall recte, de tal manera que
hi hagi un sobreample mínim de 10 cm a cada costat. Ell rebliment de la rasa,
amb tot-u compactat al 98% del PM i, amb un gruix mínim de 20cm de formigó i
de 12cm d’asfalt, quedant enrasat amb els perímetres de la rasa.
6. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar
accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les
condicions de seguretat, i en compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut de les obres.
7. S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un
import de 6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels
serveis de gas canalitzat en relació als vials i serveis públics afectats. Per aquestes
obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment seria de 1.766,70€, comptats per un import de 90€/m² de cost de
restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de 19,63m².
8. L’import d’execució de les obres és de 1.783,20€
9. Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la finalització
d’aquestes. Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari presentat en relació a
l’execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el període
de garantia d’1 any.
10. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per
acabar les obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent a la data de
notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta llicència
caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé
sense haver-les acabat.
“...”
Vist que les obres es realitzen a instància de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades a
instància de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, salvaguardant el dret de propietat
i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis
tècnics.
2. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.3. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. LLO 27/13 FXVS
Atesa la sol·licitud del Sr. Francisco Xavier Vilalta Sala per obtenir llicència d’obres per
substitució de fusteries al C. de la Ral, 19, 2a.;
Vist l’informe favorable amb condicions emès pels serveis tècnics municipals:
“...”
Conclusions
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Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de
substitució de fusteries i s’haurà de complirà la següent condició estètica:
Condicions de fusteries, article 53, façana, del POUM: Podrà ser de fusta (segons
paleta de colors), metàl·lica (anoditzada fosca o lacada mate segons paleta). Es
prohibeix el PVC. S’utilitzarà la persiana de llibret (mallorquina) o el porticó
interior. Només es permetran els colors de la carta de colors.
La porta haurà de quedar retirada del pla de façana, i no podrà quedar vista la
caixa de la porta.
1. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria
de seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del 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.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l’informe
tècnic dalt consignat.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 60,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- Fiança:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Drets de connexió
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries
2100 8200 82 2300027565

0€
39,00 €
20,00 €
0€
59,00 €

4. 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.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
3.4. Sol·licitud de llicència d’obres. Exp. 30/13 Estabanell
Atesa la sol·licitud de ESTABANELL ENERGIA per obtenir autorització i llicència d’obres
per neteja dels marges de la línia elèctrica que passa pels Comunals de l’Ajuntament
per encàrrec de la Federació d’ADF d’Osona;
Vist que es tracta d’una actuació de prevenció d’incendis d’interès general pel
municipi;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. AUTORITZAR la neteja forestal de comunals al pas de la línia elèctrica
2. ATORGAR a l’interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
hi poden interposar.
4. Aprovació del document de compromís de reserves fustaneres amb la
Diputació de Girona
Vist el document tramés per la Diputació de Girona per tal de formalitzar la subvenció
atorgada a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per la reserva de 10 peus grans o
extrafusters drets per hectàrea, en una superfícies de 10,60 ha. dins el Rodal 3c;
En exercici de la delegació del Ple a la Junta de Govern publicada al BOP de Girona
núm. 130 de 8-07-2011 ;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el document de compromís tramés per la Diputació de Girona per tal de
formalitzar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per la
reserva de 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea especificament marcats,
en una superfície de 10,60 ha. en el Rodal 3c.
2. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui per dur a terme l’efectivitat d’aquest
acord, si s’escau, i expressament per a la signatura del document d compromís.
3. Ratificar-ho pel proper Ple ordinari que se celebri previst pel mes de novembre.

5. Aprovació del retorn de la fiança de les obres de soterrament de
contenidors
Vista la sol·licitud del Sr. Pau Vega Plazas en representació de GRAMANSA-INDOVE;
Vist l’informe favorable amb condicions emès pels serveis tècnics municipals:
“...”
Es sol·licita el retorn de l’aval de les obres de SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS del
municipi. Aquestes obres van ser recepcionades el 15 de juliol de 2011, van tenir un
cost total de l’obra de 65.022,13euros i l’aval dipositat és de 2.755,18euros.
Havent passat el període de garantia de dotze mesos que fixa el plec de clàusules del
contracte, i havent-se subsanat la col·locació de les gomes de la tapa que presentaven
anomalies, s’informa que no s’observa l’existència de danys, vicis o defectes en els
béns subministrats durant aquest període, i per tant, s’informa FAVORABLEMENT, al
retorn de l’aval dipositat.
“...”
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la devolució de l’aval Registre Especial d’Avals núm. 0845/000153 per
import de 2.755,18 € del Banc Popular de Tona.
2. Comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria
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3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància juntament amb l’aval
original, deixant-t’hi còpia a l’expedient.
6. Padrons tributaris
6.1. Aprovació devolució parcial de l’impost de vehicles 2013 per baixa
definitiva
Vista la instància NRE 588, de 17-9-2013, presentada pel Sr. Antonio Jimenez Puerma
de devolució de l’impost de vehicles per baixa definitiva del vehicle Audi A-4, GI-1501AZ;
Vist que adjunta un document de baixa de data 13-09-2013 per la qual cosa no és
procedent la devolució de l’impost de tot l’any 2013 que es devenga a 1 de gener de
cada any i es gestiona per trimestres segons la Llei reguladora (Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):
Artículo 96 Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos
en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se
produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1.
2.

Aprova la devolució de l’Import de vehicles del quart trimestre de 2013 per import
de 32,91 €.
Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància

6.2. Devolució parcial impost de vehicles per baixa definitiva
Vista la instància NRE 585, de 17-9-2013, presentada pel Sr. Francisco Bermúdez Ruiz
de devolució parcial de l’impost de vehicles per baixa definitiva del vehicle Ford
Mondeo, GI-1195-BK;
Vist que adjunta un document de baixa de data 24-06-2013 per la qual cosa és
procedent la devolució del segon semestre de l’impost de 2013;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1.
2.

Aprovar la devolució parcial de la meitat de l’import en voluntària de l’impost de
vehicles de 2013 dalt esmentat per import de 65,83 €.
Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància

6.3. Sol·licitud exempció impost de vehicle de més de 25 anys
El Sr. Joan Puigvert Delòs demana que les ordenances recullin l’exempció de l’IVTM
per a vehicles de més de 25 anys;
7. Ocupació de via pública:
Sol·licitud instal·lació d’una parada de pollastres a l’ast
Vista la sol·licitud d’instal·lació de pollastres a l’ast tots els diumenges el polígon el
Mariner presentada pel Sr. Josep Heras Parera, NRE 595, de 20-09-2013;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la parada de xurreria sol·licitada per la interessat.
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2. Aprovar la liquidació per ocupació de l’espai públic de 16 m2. segons l’ordenança
fiscal 12: 1,50 €/m2/dia.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
8. Petició d’ajuts de l’Escola Pública els Pinets
Vist que el Sr. Joan Busquets Tenas, director de l’Escola Pública els Pinets de Sant Pau
de Segúries ha sol·licitat en data 23-9-2013 a aquest Ajuntament, una aportació de
100 € per finançar les despeses d’autocars de les diferents sortides de la ZER la Vall
del Ter en el curs 2012-2013 i una aportació de 50 € per finançar la revista de la ZER
del mes de juny de 2012;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 150,00 € a l’Escola Pública els Pinets de
Sant Pau de Segúries destinat a les activitats esmentades, amb càrrec a la partida
2013.3.48002 del pressupost municipal.
2. 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.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi
poden interposar.
9. Donar compte del Pirinexus
L’alcalde explica l’escrit i el CD Rom promocional del Pirinexus que participa a nivell
europeu en la difusió de rutes de bicicleta als Pirineus.
El projecte Enllaç: Xarxa transfronterera de vies verdes a Catalunya, ha associat
entitats de Catalunya i els Pirineus Orientals per desenvolupar de forma conjunta una
xarxa cicloturista contínua entre ambdós costats de la frontera, la ruta Pirinexus de
351 km de recorregut.
10. Donar compte del conveni d’agermanament del Consell Comarcal del
Ripollès amb la Comunitat de les Comunes del Conflent
L’alcalde explica l’escrit rebut de Consell sobre la proposta d’agermanament de les
dues comarques transfrontereres del Conflent i el Ripollès:

11. Donar suport al Consell Comarcal del Ripollès per l’acció “Treball a les 7
comarques”
L’alcalde explica que s’ha signat l’escrit de suport al Consell per la iniciativa de Treball
a les 7 comarques. En anys anterior ja s’havia participat en aquesta activitat de
foment de l’ocupació:
El Servei d'Ocupació de Catalunya amb el Projecte "Treball a les 7 comarques" promou la
realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local en que tenen una major
necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica
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i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic
que afavoreixi la permanència de la població al territori.
Amb aquest objectiu, el Servei d'Ocupació de Catalunya dona suport a les comarques de l'Anoia,
el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, a projectes
de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de
desenvolupament local dirigides a:
-Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que
es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania
-Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.
-Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificats de cada territori.

12. Regularització de complements del personal per endarreriments
Vist que el Sr. Joan Geli i Font ha vingut desenvolupant unes jornades ampliades
durant els mesos d’abril de juliol de 2013 a conseqüència de la jubilació de l’anterior
administrativa;
Vistes les tasques extraordinàries desenvolupades per les dues treballadores de la Llar
d’Infant i el treballador de la Brigada Sr. Jordi Martí durant ells mesos de juliol i agost;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un incentiu al Sr. Joan Geli i Font de 420,96 en concepte d’indemnització
per raó del servei.
2. Atorgar sengles incentius personals a la Sra. Maria Pilar Martínez i Sra. Maria Jesus
Rubio de 71,60 € cadascuna, en concepte d’indemnització per raó del servei.
3. Atorgar un incentiu personal al Sr. Jordi Martí de 53,88 € en concepte
d’indemnització per raó del servei
4. Efectuar el pagament a les nòmines del mes de setembre, sempre que les
disponibilitats de Tresoreria ho permetin
5. Notificar aquest acord als interessats en la part que els afecta a cadascun
13. Donar compte de l’escrit als veïns de la Ral per l’abocament de purins
L’alcalde explica la carta que ha preparat pels veïns de la Ral per tal de tranquilitzarlos en el tema dels abocaments de purins.
14. Donar compte de l’estat del cobrament del deute amb Aquamarina
Building SL
L’alcalde explica les gestions fetes pel consorci de Recaptació en el cobrament del
deute.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:00 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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