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ACTA NÚM. 10/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 de juny
Inici: 20:00
Acabament: 21:30
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: Cap

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures 20 A 23 de 2017
2.2. Aprovació de la tercera certificació de l’obra del PUOSC-2016
2.3. Liquidacions de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
2.4. Baixes de l’IVTM:
2.4.1. Baixa del padró de vehicles
2.4.2. Baixa tractor agrícola
2.5. Aprovació de la modificació de la previsió de costos del Servei de Residus Urbans de 2017 del
CCR.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 14/17. Retorn fiança residus. JCG
3.2. Exp. EDU 178/17. Ocupació via pública. Matioska
3.3. . Exp. EI 166/17. Inspecció prèvia per denúncia. AES
3.4. Exp. LLO 311/19. Ampliació llicència. JSG
3.5. Exp. LLO 158/17. Canvi fusteria exterior Escola els Pinets. Departament Ensenyament.
4. Contractació: Exp. 189/17. Contracte menor de subministrament de material informàtic.
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC pel XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC per dur a terme el programa marc cultural de
“Commemoració dels Centenaris”
7. Aprovació d’una aportació extraordinària a favor de la MVC per l’assistència a esdeveniments de promoció
turística pel 2017
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per al projecte ENGRESCA’T
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels
programes de diversificació curricular
9. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants
10. Sol·licitud sobre pagament de la Llar d’Infants al mes de juliol sense assistència.
11. Informes i propostes de la Àrees

L’alcaldessa presidenta 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. 9 de la sessió del 29 de maig de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures 20 A 23 de 2017
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-20:
RF-21:
RF-22:
RF-23:

12.876,49 € pendents
4.092,94 € domiciliades
529,70 € pagades per Caixa
1.005,24 € pagades a l’AEAT
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S’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de la tercera certificació de l’obra del PUOSC-2016
La Junta de Govern adjudicà en data 16-01-2017 el concurs de l'obra "projecte modificat
d’adequació del Centre Cívic el Molí, Fase 1", a l'empresa Construccions J. Geli SL per import de
163.444,41 € més l’IVA corresponent;
Vista la relació d’obra executada durant el mes de maig de 2017 per import de 55.353,40 €;
Vista la certificació d’obra 3 elaborada pel tècnic municipal que s’ajusta a l’adjudicació realitzada
i a les relacions d’obra executada;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 3, segons detall que consta a l’expedient per import de
55.353,40 €.
2. Aprovar el pagament de les corresponents factures pels imports certificats.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per EACAT a l’efecte corresponent, en
compliment de la normativa del PUOSC.
4. Notificar-ho a l’adjudicatari per al seu coneixement i a l’efecte corresponent
2.3. Liquidacions de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Vistes les liquidacions de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon següents:
-

Compra de sal: 340,35 € + 309,01 €
Reparacions camió neteja de neu: 23,40 € + 26,62 €

Atès que el municipi de Sant Pau de Segúries compra la sal pel seu compte i no rep cap quantitat
de sal de la Mancomunitat;
Atès que el camió llevaneus no actua al municipi de Sant Pau de Segúries;
En exercici de les facultats de la Junta de Govern Local i l’Alcaldia de conformitat a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Desestimar les sol·licituds de pagament de les liquidacions dalt referenciades per tractar-se
d’un servei que no tenim contractat ni conveniat amb la Mancomunitat.
2. Comunicar aquest acord a la MVC per a al seva constància
2.4. Baixes de l’IVTM
2.4.1. Baixa del padró de vehicles
Vist el rebut que es proposa donar de baixa pels motius que s’especifiquen en tractar-se d’una
exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

1701000819

Joan Clota Fosas

IVTM

6337GSV

Import (€) Motiu
143,88 Baixa definitiva

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1.
2.
3.
4.

Donar de baixa el rebut dalt consignat i prendre nota en el corresponent padró fiscal.
Retornar l’import del 50% del rebut corresponent al segon trimestre de 2017
Comunicar aquesta Resolució al Consorci Servei de Recaptació “Cerdanya-Ripollès”
Notificar-ho a l’interessat a l’efecte corresponent.

2.4.2. Baixa tractor agrícola
Vist el rebut que es proposa donar de baixa pels motius que s’especifiquen en tractar-se d’una
exempció legalment establerta:
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Rebut

Nom

Concepte

Matricula

170060588744

Monserrat Roure Soler

IVTM

GI23980VE

Import (€) Motiu
72,47 Tractor agrícola

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Suspendre la resolució de la sol·licitud fins que la interessada acrediti d’afectació del vehicle a
una activitat agrícola o ramadera.
2. Notificar-ho a la interessada per tal que en el termini de 10 dies aporti la documentació
requerida.
2.5. Aprovació de la rectificació de l’estudi de costos del Servei de Residus Urbans de
2017 del Consell Comarcal del Ripollès.
Vista l’esmena de la previsió de l’estudi de costos de 2017 aprovada pel Ple del Consell Comarcal
del Ripollès de 20-06-2017, informat favorablement pel Consell d’Alcaldes de 9-05-2017;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
Únic. Donar-nos per assabentats de la rectificació de l’estudi de costos del Servei de RSU de
Consell Comarcal del Ripollès per EACAT per 2017.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 14/17. Retorn fiança residus. JCG
Vist l’informe del tècnic municipal d’11 de maig de 2017 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a la
instància certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 21 de març de 2017.
És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de 150,00 €,
dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de
Catalunya.
“...”
En exercici de les facultats de la Junta de Govern Local i l’Alcaldia de conformitat a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la devolució de la fiança de residus a l’interessat Sr. Josep Casals Gumí.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. EDU 178/17. Ocupació via pública. Matioska
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 de juny de 2017 següent:
“...”
Fets
El tècnic municipal, Xavier Rico, ha realitzat inspecció urbanística el dia 12 de juny de 2017, i
s’observa que el Passeig de Llaudet i Avinguda del Carburo hi ha acopi de material de bigues de
fusta i panells prefabricats de fusta, entre d’altres. Per altra banda, a causa d’aquesta ocupació o
possible treball efectuat en la fusta s’han causat danys en la plantació de gespa de la zona
enjardinada del Passeig Llaudet.
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Aquest material forma part dels processos productius de l’activitat que es du a terme en la
nau de Matioska Grup, situada en l’Avinguda del Carburo núm. 7 i Passeig de Llaudet, núm.
1 en el PI El Mariner d’aquest municipi.
No consta en aquest Ajuntament que el titular de l’activitat hagi sol·licitat una ocupació temporal
de la via, i en tot cas, el terrenys estan qualificats de sistema viari, i l’acopi de materials no
vinculats als propis del sistema viari, no és un ús autoritzable, per la qual cosa s’ha de requerir
al titular del material que el retiri i restableixi les condicions originàries de forma immediata,
especialment de la zona enjardinada a la que s’han causat danys.
Conclusions
Segons l’exposat en aquest informe, es proposa en relació als actes d’ocupació del sòl del sistema
viari, en el Passeig Llaudet i Avinguda del Carburo, per part del titular de l’activitat Matioska Grup,
el següent:
1. Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes duts a terme sense el títol administratiu corresponent,
conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
2. Requerir la persona interessada perquè, en el termini màxim de deu dies a comptar de la
notificació, retiri el material acopiat en la via pública i restableixi les condicions originàries; per
tal de garantir els usos adequats del sòl i les condicions del decòrum públic, ja que aquests usos
no són autoritzables, conforme art. 103.d) del POUM de Sant Pau de Segúries.
3. Ocupar la via pública sense el corresponent títol administratiu que habilitat per dur-les a terme,
i l’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els
rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i decòrum públic,
constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística i procediment de restauració de la
realitat física alterada en relació als actes duts a terme sense el títol administratiu corresponent,
conforme els articles 205 i 206 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
2. Requerir la persona interessada perquè, en el termini màxim de deu dies a comptar de la
notificació, retiri el material acopiat en la via pública i restableixi les condicions originàries; per
tal de garantir els usos adequats del sòl i les condicions del decòrum públic, ja que aquests usos
no són autoritzables, conforme art. 103.d) del POUM de Sant Pau de Segúries.
3. Informar que la manca dels títols administratius concrets que habiliten per dur a terme els
actes d’edificació o ús del sòl, constitueix una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o
lleu, segons que correspongui, en funció dels supòsits continguts en els articles 213, 214 i 215
d’aquesta Llei.
4. Ordenar el cessament dels usos il·legals de manera immediata.
5. Advertir que l’execució obres i usos sense el corresponent títol administratiu que habilitat per
dur-les a terme, i l’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum públic, constitueix una infracció urbanística, segons el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
6. Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies, sense perjudici de l’acompliment del requeriment.
7. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment que no procedeix cap recurs sense
perjudici que pot presentar al·legacions en el termini atorgat.
3.3. Exp. EI 166/17. Inspecció prèvia per denúncia. AES
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de juny de 2017 següent:
“...”
Fets
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La persona interessada ha presentat una denúncia sobre queixes de veïns relacionats amb una
possible activitat o feines vinculades a fusteria, que es durien a terme en la planta baixa de l’edifici
situat al carrer Major, 24.
El tècnic municipal, el dia 12 de juny, acompanyat de la persona propietària, té accés al local i no
s’observa que s’estigui duent cap activitat de fusteria, i les eines o material emmagatzemat esta
associat a bricolatge domèstic i ús propi.
No consta en aquest Ajuntament que s’hagi atorgat cap activitat econòmica que estigui en vigor,
a la data del present informe.
Conclusions
Segons l’exposat, i vist que no s’observa usos i activitats no legalitzades es proposa l’arxiu de
l’expedient.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Arxivar l’expedient d’investigació derivat de la denúncia interposada
2. Notificar-ho a la denunciant per a la seva constància
3.4. Exp. LLO 311/19. Ampliació llicència. JSG
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de juny de 2017 següent:
“...
Fets
La persona interessada aporta escrit en el que exposa que durant la realització dels treballs
d’arrebossat de façana, conforme llicència 125/2016, atorgada per aquest Ajuntament, exposa
que s’han hagut de dur a terme actuacions complementàries vist l’estat de l’edificació i que es
concreten en les següents obres:
Reparació de coberta, amb col·locació de teula àrab.
Substitució de bigues de coberta, per unes de metàl·liques.
En Junta de Govern Local del dia 29 d’agost de 2016 es va atorgar llicència d’obres per a
arrebossar façana posterior de l’edifici situat a la plaça Major, 18 d’aquest municipi. Aquesta
actuació consta amb autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, expedient
UDPH2016004121, de 25 de gener de 2017.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà- Casc Antic, clau 1a, i les obres són conformes
amb el planejament urbanístic.
L’estimació del cost de les obres, sens perjudici d’aportació d’informació que acrediti el cost real
de l’actuació, és de 50€/m² x 12.5m² = 625,00euros.
S’amplia el pressupost de les obres efectuades, amb l’aportació de la factura en relació a les
obertures per un import de 2.368,00 euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a l’ampliació de llicència d’obres
expedient 125/2016, per a efectuar la reparació d’estructura de coberta del cos posterior en
l’edifici situat a plaça Major, 18 de Sant Pau de Segúries.
-

-

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.
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.
El PEM de l’obra és de 2.993,00 euros.
El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és de dos anys.

“...”
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Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Sr. Joan Solà Galceran l’ampliació de la llicència d’obres sol·licitada de
conformitat i amb les condicions de l’informe del tècnic municipal dalt transcrit. Aquesta
autorització s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 119,72 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

119,72
20,00
0,00
0,00
139,72

€
€
€
€
€

Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de demora.

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.
3.5. Exp. LLO 158/17. Canvi fusteria exterior Escola els Pinets. Departament
Ensenyament.
Vist l’informe del tècnic municipal de 19 de juny de 2017 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la substitució parcial de fusteria exterior de l’Escola Els Pinets,
a petició del Departament d’Ensenyament i s’adjunta projecte redactat per l’arquitecte Joan
Padrosa i Hereu. La superfície afectada d’uns 63,50 m², la fusteria prevista dóna compliment al
CTE, amb una U=3,1W/m²K, amb vidre de 3+3/16/3+3.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i qualificat de sistemes d’equipaments comunitaris
(clau E), subsistema d’usos docents (E2). Els treballs són de reparació d’elements de façana, i
s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM. El pressupost de les obres és de
22.761,52euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència
d’obres per a la substitució parcial de fusteria exterior a l’Escola Els Pinets, de Sant Pau de
Segúries, conforme al projecte presentat.
-

La fusteria haurà de ser lacada segons paleta de colors, conforme art. 53 del POUM de Sant
Pau de Segúries.
- 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 residus de 150,00 euros, que es
retornarà al finalitzar-les i s’aporti el certificat del gestor de runes.
- El PEM de l’obra és de 22.761,52 €.
- El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de la llicència d’obres
sol·licitades de conformitat i amb les condicions de l’informe del tècnic municipal dalt transcrit.
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar l’exempció de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), així com de la
taxa de llicència, per tractar-se d’obres de l’Escola pública Municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 150,00 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

0,00
0,00
150,00
0,00
150,00

€
€
€
€
€

Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
Exp. 189/17. Contracte menor de subministrament de material informàtic.
Vist que l’Ajuntament té anualment una subvenció de la Diputació de Girona per adquisició i
renovació dels serveis i maquinària informàtics;
Vistes les Bases reguladores publicades al BOP de Girona núm. 7, de 13 de gener de 2016 de
subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar
projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies amb destí a:
- Millora del material informàtic de les dependències municipals.
- Millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
- Millora del programari amb les limitacions especificades a l’apartat 4 d’aquestes bases.
Vist que enguany l’Ajuntament ha prioritzat l’adquisició d’una impressora, dos monitors i un
portàtil;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa TIC Empresa el contracte menor de subministrament de material
informàtics pel preu de 1.029,00 € sense IVA i 1.245,26 € IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.245,26, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a
l’adreça info@ticempresa.com.
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC pel XVIII Festival de Música de la
Vall de Camprodon.
Vista la minuta de conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i
els ajuntaments participants del XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon, entre
els quals enguany hi és el nostre;
Vist que els Ajuntaments de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
tenen com a principals objectius establir un programa cultural i musical que tingui abast
intermunicipal preveient la realització d’almenys una activitat per a cada municipi participant;
Vist que enguany hi ha una previsió de costos del Festival de Música que ascendeixen
prudencialment en l’import de 23.066,88 €;
Vist que els costos previstos per a l’any 2017 derivats de la programació del Festival de Música
de la Vall de Camprodon es finançaran amb les aportacions econòmiques realitzades pels
ajuntaments que hi participen i amb les subvencions sol·licitades i que els ajuntaments
participants faran una aportació sobre el cost total del Festival de Música, en la part que no quedi
coberta per les subvencions que, efectivament, es concedeixin a la Mancomunitat per aquest
concepte;
Vist que la Mancomunitat retornarà a cada Ajuntament participant l’import íntegre recaptat per
les entrades de les actuacions que se celebrin al seu respectiu municipi, amb la finalitat de reduir
l’aportació municipal dels costos del FMVC;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcaldessa o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per a l’adopció de
les resolucions que siguin necessàries per a la bona fi de l’activitat
3. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb la MVC per dur a terme el programa marc
cultural de “Commemoració dels Centenaris”
Vista la minuta de conveni de col·laboració per dur a terme el programa marc cultural de
“Commemoració dels Centenaris” durant sis anys;
Vist que els Ajuntaments de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
tenen com a principals objectius establir un programa cultural que tingui abast intermunicipal
preveient la realització d’almenys una activitat per a cada municipi participant;
Vist que hi ha una previsió anual de costos per l’import màxim de 2.400,00 € amb una aportació
de 400 €/membre;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcaldessa o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per a l’adopció de
les resolucions que siguin necessàries per a la bona fi de l’activitat
3. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
7. Aprovació d’una aportació extraordinària a favor de la MVC per l’assistència a
esdeveniments de promoció turística pel 2017.
Vist que els Ajuntaments de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
tenen com a principals objectius establir un programa turístic que tingui abast intermunicipal;
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Vist que hi ha una previsió anual de costos per l’import màxim de 3.000,00 €/any amb una
aportació de 500 € anuals/membre;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcaldessa o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per a l’adopció de
les resolucions que siguin necessàries per a la bona fi de l’activitat
3. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i per al
projecte ENGRESCA’T d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació
secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular
Atès que l’article 14.1 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que el Departament d’Ensenyament
podrà autoritzar programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular
i un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat
ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats
que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.
Que l’acord amb l’article 14.7 de l’esmentat Decret, del Departament d’Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels
programes de diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre, que
en cap cas podran ser de tipus laboral ni professional.
Atès que l’Institut Germans Vila Riera ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el
marc dels programes de diversificació curricular, amb el nom de Engresca’t. L’objecte principal
d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària
obligatòria que presten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
Vist l'informe de Secretaria que consta a l'expedient.
D'acord amb les competències d'aquesta Alcaldia,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el Conveni per establir els termes de la col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en matèria d’atenció educativa a la
diversitat de l’alumnat d’educació primària, a través del projecte ENGRESCA’T.
2. Comunicar aquest acord a l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia del Conveni, perquè en tinguin
constància.
4. Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.
9. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants
Atès que per escrit NRE 449, de 10-05-2017, de la Sra. Ester Bou Parera, com a tresorera de
l’AMPA de la Llar d’Infants El Pinet Xic, què sol·licita un ajut de 250 € en concepte col·laboració
amb les despeses puntuals i extraordinàries de la Llar d’infants dels mesos de febrer i març de
2017;
Vist que l’Ajuntament col·labora econòmicament amb l’AMPA de la Llar d’Infants per altres
activitats anualment (300 € per sortides i 400 € per material) i mensualment amb un import de
149,37 € per fer front al pagament del suport de menjador;
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Vist que l’Ajuntament assumeix anualment més del 65% del cost de la Llar d’Infants i les
famílies paguen menys del 35% del cost:
Vista la reunió mantinguda per l’alcaldessa amb l’AMPA sobre la situació econòmica de l’AMPA;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Fer una aportació extraordinària a l’AMPA de la Llar d’Infants Municipal per import de 250 € en
concepte de col·laboració econòmica pel correcte funcionament de l’entitat.
2. Notificar aquest acord a l’AMPA per tal que no traslladin a les mares i pares afectats.
10. Sol·licitud sobre pagament de la Llar d’Infants al mes de juliol sense assistència
Vista la sol·licitud de la Sra. Marta Roca Rabaneda, NRE 571 de 20-06-2017, sobre el pagament
del mes de juliol tenint en compte que el nen no assistirà a la Llar d’Infants;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la sol·licitud de la interessada i en conseqüència no girar-li el rebut del mes de juliol
si el nen no assisteix a la llar d’Infants.
2. Notificar aquest acord a la interessada a l’efecte corresponent
11. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi han
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe

Vist i plau

