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ACTA NÚM. 11/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 17 de juliol
Inici: 20:00
Acabament: 21:00
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 l’Ajuntament.
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 relacions de factures
2.2. Aprovació d’una contribució excepcional pel projecte PATRIMC@T
2.3. Aprovació del pagament de la quota del CEINR 2017
2.4. Exp. 227/17. Alta de subministrament d’aigua. NSG.
2.5. Exp. 80/17. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM de tractor agrícola
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 225/17. Reserva gual. JBBC
3.2. Exp. 226/17. Reserva gual. SMM
3.3. Exp. LLO 59/2016. Alta activitat Vilalta Trans SL. MGP
4. Contractació:
4.1. Exp. 163/17. Contracte menor d’obres d’adequació a normativa de seguretat de les obertures del pavelló
municipal. Moncanut Serrallers.
4.2. Exp. 52/2017. Contracte menor de subministrament i col·locació d’una tanca de seguretat al Passeig
Costabona. Suinco, Catalana de tanques SL.
4.3. Exp. 162/17. Contracte menor de subministrament de recanvis del Parc de Salut. Lapset España.
4.4. Exp. 171/17. Contracte menor de subministrament de taules de pícnic. Jardinitis.
4.5. Exp. 187/17. Contracte menor d’obres de reparació de la vorera del C. Solana del Tell, segona fase. Xavier
Font SL.
4.6. Exp. 194/17. Contracte menor de serveis de neteja dels dipòsits municipals. Olot Net .
4.7. Exp. 203/17. Contracte menor del subministrament i col·locació de la cortina del teló de l’escenari. Cortitros,
Montserrat Osorio Suarez.
4.8. Exp. 48/16. Contracte menor de subministrament d’armaris per l’Escola. Leroy Merlin.
4.9. Exp. 181/2015. Contracte menor d’obres de reparació de la coberta del CEIP els Pinets
5. Autorització de pas pel municipi: Club Ciclista Ripoll
6. Sol·licituds de subvencions:
6.1. Associació de Comerc i Turisme de la Vall de Camprodon: Trenet Turístic
6.2. AMPA Escola Ramon Suriñach: Casal Estiu 2017
7. Sol·licituds d’una treballadora de compactació de lactància, excedència per cura de fill i baixa escolar de la seva
filla a la Llar d’Infants del mes de juliol de 2017. MCS.
8. Donar compte de l’aprovació del Pla de promoció del turisme de natura al Ripollès pel Consell Comarcal del
Ripollès.
9. Donar compte de la modificació del pla de serveis Beenergi de la Diputació de Girona.
10. Donar compte del pla de serveis d’expropiacions de la Diputació de Girona.
11. autoritzacions de la Festa Major de 2017.
12. 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. 10 de la sessió del 19 de juny de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
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Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-24: 15.235,23 € pendents
RF-25: 3.434,05 € domiciliades
RF-26:
138,75 € pagades per Caixa
S’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació d’una contribució excepcional pel projecte PATRIMC@T
Vist l’escrit del president de AECT País d’Art i Història Transfrontereres pels serveis que presta al
nostre Ajuntament;
Vist que l’Ajuntament forma part de l’entitat com a beneficiari del FEDER-POCTEFA amb el projecte
PATRIMC@T;
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 una contribució excepcional per 2017 per import de 182 € a l’AECT País d’Art i Història
Transfrontereres.
2. Comunicar aquest acord a l’AECT País d’Art i Història Transfrontereres.
2.3. Aprovació del pagament de la quota del CEINR 2017
Vist l’escrit del Consorci per la protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) del que
forma part l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries sobre pagament de les quotes de 2017;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de les quotes de 2017 per import de 241,99 € amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent.
Aquest import es farà efectiu abans del 1-09-2017
2. Notificar-ho al CEINR per a la seva deguda constància.
2.4. Exp. 227/17. Alta de subministrament d’aigua. NSG.
Atès que la Sra. Natàlia Soledad Gimènez sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al
seu habitatge de l’Av. de la Vall, 24-30, 1r., 4a.;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal núm. 17.
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
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
2.5. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM de tractor agrícola
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Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

170060588744

Monserrat Roure Soler

IVTM

GI23980VE

Import (€) Motiu
72,47 Tractor agrícola

Vist que la interessada ha aportat la Cartilla Agrícola vigent;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar l’exempció del tractor agrícola dalt consignat mentrestant la interessada acrediti
d’afectació del vehicle a una activitat agrícola o ramadera.
En el moment que es deixés de prestar l’activitat, aquesta exempció quedaria sense efecte.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. 225/17. Reserva gual. JBBC
Vista la sol·licitud de data 29-06-2017 del Sr. Joan Bosco Blanco Carrasco d’un gual al garatge del
carrer Pla del Serrat, 6, de la seva propietat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per l’interessat, amb número de placa 91, previ pagament
de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
3.2. Exp. 226/17. Reserva gual. SMM
Vista la sol·licitud de data 11-07-2017 del Sr. Santiago Morcillo Moliner d’un gual al garatge del carrer
Pla del Serrat, 6, de la seva propietat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’establiment del gual sol·licitat per l’interessat, amb número de placa 93, previ pagament
de les taxes vigents a les ordenances.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
3.3. Exp. LLO 59/2016. Alta activitat Vilalta Trans SL. MGP
Vist l’informe del tècnic municipal de 10 de juliol de 2017 següent:
“...”
Antecedents de fet
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del dia 1 de juny de 2017, va acordar
emetre informe favorable en relació a la sol·licitud d’usos i obres menors en un edifici industrial,
formulada per Vilalta-Trans SL, a l’efecte de l’article 54 del TRLUC, amb la condició que la
llic¡ència d’obres indiqui les condicions de l’article 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
2. El dia 7 de febrer de 2017, l’interessat va aportar la documentció complementària requerida,
conforme Decret d’Alcaldia 14 de novembre de 2016, i s’adjunta la següent documentació:
Annex de la memòria amb dades complementàries de l’activitat
Compromís exprés del caràcter de provisionalitat dels usos i obres.
Declaració responsable del titular de l’activitat
Qüestionari de l’acitivitat segons model de l’Ajuntament.
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3. En data 12 de setembre de 2016, va tenir entrada en aquest Ajuntament projecte d’activitat
esmenat segons informe tècnic municipal del 9 de maig de 2016.
4. La Junta de Govern Local va Iniciar el procediment administratiu a Vilalta-Trans SL d’esmena
de defectes o mancances de requisits legals de l’activitat que s’està duent a terme en els terrenys
referenciats, en base l’article 7 de la Llei 16/2015, i requerir al titular de l’activitat que en el
termini d’un mes esmeni les deficiències i compleixi els requisits exigits per la normativa sectorial
aplicable, per a l’inici de l’activitat, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini
de quinze dies a comptar de la notificació.
5. Atès que l’Ajuntament té la cessió d’ús de terrenys ocupats per l’activitat, segons conveni
sigant entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i l’INCASOL, a data 24 de febrer de 2009, de
modificació del pacte quart del conveni subscrit entre ambdues administracions en data 31 de
juliol de 2008; es cedeix anticipadament a favor de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, l’ús
de part dels terrenys qualificats per el POUM com a equipaments i zones verdes dins de l’àmbit
del PMU-1, per a facilitar la construcció d’un nou pavelló poliesportiu de 2081m² de superfície, i
la propietat de part dels terrenys que es desintin a residència geriàtrica municipal amb una
superfície de 1864m² (finca 1501 de Sant Pau de Seguries, data títol 19/10/2009), va instar al
titular a obtenir l’autorització d’ús dels terrenys per part de l’Ajuntament.
Analisi de la documentació
PROJECTE D’ACTIVITAT
ACTIVITAT: Magatzem d’eines i maquinària de moviments de terres i excavacions
CCAE: 5210 Dipòsit i emmagatzematge.
Segons la documentació complementària, es tracta d’un magatzem de maquinària i eines
vinculada al moviment de terres i excavacions, i es detalla la relació de maquinària que s’hi
estacionarà.
OBRES
Es comunica la necessitat de realitzar unes obres d’ampliació de l’obertura d’entrada a la façana
nord, i tancar les obertures que comuniquen amb la resta de l’edifici amb la finalitat de garantir
la sectorització de l’establiment i instal·lar un mòdul prefabricat a l’interior.
Vist l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, es considera favorable
la comunicació dels usos, i per tant, de forma simultània es pot atorgar la llicència d’obres, segons
article 77.4 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
NORMATIVA URBANÍSTICA
Els terrenys que s’estan ocupant estan inclosos en el PMU-1, Can Llaudet-Plaça de l’Era.
L’edificació de l’antiga fàbrica està afectada per l’obertura d’un vial, i els terrenys ocupats estan
previstos coma cessió gratuïta i obligatória per estar destinats a zona verda i equipament. El
sector de planejament derivat no ha iniciat la seva tramitació per a la transformació urbanística
dels terrenys, i no ha estat aprovat cap document de gestió urbanística. El sistema de gestió
previst per al polígon és per expropiació.
Conforme article 53, Usos i obres de caràcter provisional, del TRLUC, en els terrenys compresos
en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests
àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de
caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació,
d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els
afecta. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han
de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el
termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin
dret a percebre indemnització.
L’activitat d’emagatzematge està inclosa entre les que es poden autortizar com a usos
provisionals, en l’article 53.3.a/c del TRULC.
Es dóna compliment a les condicions dels articles 67 i 68 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
Es disposa d’informe favorable de la CTUG de sessió 1 de juny de 2017, en relació als usos i les
obres provisionals sol·licitats, i no s’han rebut al·legacions en el període d’informació pública de
vint dies.
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Conforme art. 53.6, l’autorització d’aquests usos per l’administració titular del domini públic no
comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel
planejament urbanístic.
OCUPACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL
L’activitat d’emmagatzematge de material o maquinària, s’està duent a teme en uns terrenys
sobre els que l’Ajuntament té la cessió d’ús, i no consta que s’hagi formalitazat l’autortizació del
titular del dret.
ACTIVITAT
L’activitat que s’està duent a terme no està inclosa en cap Annex de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, i té la consideració d’activitat innòcua amb el medi ambient,
tampoc està inclosa en l’annex de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat de matèria d'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Conclusions
Segons l’exposat en aquest informe, en relació la tramitació de l’expedient de la llicència d’obres
menors i comunicació d’inici d’activitat d’emagatzematge de maquinària i eines per a excavacions
i moviments de terres, com a usos provisionals i conforme el projecte presentat, situada a
l’Avgda. De la Vall, 23 (finca 1500 de Sant Pau de Segúries) d’aquest municipi a petició de VilaltaTrans, SL, s’informa favorablement al seu atorgament amb les següents condicions:
1. S’haurà de constituir una garantia de 825,00 € necessària per a assegurar la reposició de la
situació alterada al seu estat originari.
2. La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut
de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin, i en concret són:
a) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les
obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest
concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
b) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres
sol·licitats al seu estat originari.
3. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat
amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància
registral, en la finca registral 1500 de Sant Pau de Segúries, inscrita en el tom 1612, llibre 28, foli
97, inscripció 1era, amb referència cadastral: 7895102DG4779N0001XL.
4. Si duran el funcionament de l’activitat existeix el risc d’afectar a la salut de les persones, medi
ambient o benestar de la població, caldrà dur a terme les mesures correctores adequades, sens
perjudici de la responsabilitat que es pugui derivar al titular de l’activitat.
-

El pressupost d’execució material de les obres menors sol·licitades és de 3.532,00 €.

-

L’activitat d’emmagatzematge de material o maquinària, està en part duent-se teme en uns
terrenys sobre els que l’Ajuntament té la cessió d’ús, i s’haurà de formalitzar l’autorització del
titular del dret.

-

Arxivar procediment administratiu a Vilalta Trans SL d’esmena de defectes o mancances de
requisits legals de l’activitat, iniciat conforme art. 7 de la Llei 16/2015, per JGL del dia 14 de
novembre de 2016.
“…”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Sr. Miquel Gardell Palol en representació de Vilalta Trans SL, la llicència
d’activitats, així com les obres menors d’obres sol·licitades de conformitat i amb les condicions de
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit, pel que fa la comunicació d’inici d’activitat
d’emagatzematge de maquinària i eines per a excavacions i moviments de terres, com a usos
provisionals i conforme el projecte presentat, situada a l’Avgda. de la Vall, 23.

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

6
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 141,28 € 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.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de reposició per import de 825,00 € que serà retornada quan
s’acrediti la condició de llicència.
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

141,28
20,00
0,00
825,00
986,28

€
€
€
€
€

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.

5. Arxivar el procediment administratiu a Vilalta Trans SL d’esmena de defectes o mancances de
requisits legals de l’activitat, iniciat conforme art. 7 de la Llei 16/2015, per JGL del dia 14 de
novembre de 2016.
6. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat
amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància
registral, en la finca registral 1500 de Sant Pau de Segúries, inscrita en el tom 1612, llibre 28, foli
97, inscripció 1a., amb referència cadastral: 7895102DG4779N0001XL.
7. 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.
8. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Exp. 163/17. Contracte menor d’obres d’adequació a normativa de seguretat de les
obertures del pavelló municipal. Moncanut Serrallers.
Vist l’informe tècnic de 10-06-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Les obres que es descriuen s’executaran, en matèria de seguretat en els tancaments del pavelló
municipal d’esports, prevista en la línia A3 de les bases reguladores de la subvenció del servei
d’esports de la Diputació de Girona.
Les finestres de la façana que limiten la pista poliesportiva, són les originals i estan formades per
marcs quadrats de formigó formant gelosies de 2,40m d’ample per 1,20m d’alt, i a0.mb pany de
vidre senzill en l’interior.
Les obertures situades darrera les porteries normalment reben pilotades i de forma ocasional i
accidental trenquen algun vidre, caient els trossos a la pista i al carrer. Les obertures del pavelló
municipal no compleixen els paràmetres de seguretat establerts en la normativa del PIEC, en concret
art. 3.3.1.3t.
“Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que poden
rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill per als
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usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat la presència
de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o de protecció.”
L’actuació permetrà adequar part de les obertures, especialment les situades darrera la porteria (7
unitats), als criteris de seguretat del Consell Català de l’Esport, i en concret donar compliment en
part a l’article 3.3.1.3 t, del PIEC, i garantir la seguretat de l’envidrament en cas d’impacte durant
les pràctiques esportives.
Les obres queden justificades, per la necessitat d’executar-les de forma immediata per tal de que els
vidres i conseqüentment les obertures, siguin resistents als cops i no produeixin fragments tallants
en trencar-se.
L’actuació consistirà en la retirada, càrrega i transport de les finestres existents i en el
subministrament i col·locació de finestres de 2.40 x 1.20 m, amb vidres de seguretat tipus
4.4/16/4.4. Tres finestres es dividiran en 3 obertures de 0.80 m de longitud, sent 2 obertures fixes
i 1 obertura oscil·lobatent, per propiciar la ventilació natural quan calgui.
Les altres quatre finestres quedaran dividides en 3 obertures de 0.80 m. de longitud, sent les 3 fixes.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Moncanut Serrallers que inclou les tasques dels industrials necessaris per
a la bona execució de les obres. El pressupost d’execució material d’aquestes obres urgents per al
compliment de normativa del PIEC en seguretat en les obertures del pavelló municipal de Sant Pau
de Segúries és de 10.050,00€, i el pressupost d’execució per contracte és de 12.160,50 € (DOTZE
MIL CENT-SEIXANTA EUROS, AMB CINQUANTA CÈNTIMS D'EURO), considerant el 6% de benefici
industrial, el 13% de despeses generals i el 21% d’IVA.
“...”
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 Moncanut Serrallers el contracte menor d’obres pel preu de 10.050,00 €
més 2.110,50 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 12.160,60, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
info@moncanut.com.
4.2. Exp. 52/2017. Contracte menor de subministrament i col·locació d’una tanca de
seguretat al Passeig Costabona. Suinco, Catalana de tanques SL.
Vist l’informe tècnic de 13-06-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
Primer.- El passat 13 de febrer es va realitzar visita in situ pel Passeig Costabona. Es comprova que
hi ha zones amb perill de caiguda pels vianants, segons les fotografies següents.
Segon.- Segons la secció 5.2- Disposicions comuns a totes les categories de sòl no urbanitzable, del
Capítol 5: Regulació del Sòl No urbanitzable del POUM:
Els tancaments, tant a les llindes com a l’interior de les finques, podran ser de diferents tipus:
Massissos (...)
Bardisses (...)
Filats. Només es permet el suport de fusta tractada en pals verticals d’un màxim de 5 cm de
diàmetre. Només s’admeten tanques de filat ecològic amb una altura màxima d’1.5 m. El filat
ecològic és el que disposa d’una malla anonada de forma rectangular, amb distància entre
filferros horitzontals variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el
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pas de micromamífers (30 cm entre un i altre), i una menor distància en les parts superiors per
permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm entre un i altre). La seva base es podrà fixar directament
a terra, sempre que no impedeixin el pas de la fauna.
Per determinar les opcions disponibles, s’ha demanat pressupostos a diferents empreses: Pregola i
Suinco.
Tercer.- La tanca Campestre de la empresa Pregola segons la experiència és un model de tanca amb
dificultat de manteniment, doncs la longitud dels pals horitzontals es llarga i propicia el trencament.
Per tot això, es recomana el model de tanca Texana de la casa Suinco per a una longitud de 300 ml.,
amb un pressupost sense IVA de 7.800,00€ i pressupost amb IVA de 9.438,00 €.
Val a dir que el tècnic-comercial de la empresa Suinco ha visitat i verificat el pressupost final de la
instal·lació. Dintre dels materials disponibles ens ofereix fer-la amb acacia i amb pi, recomanant
l’acàcia com a fusta més duradora.
“...”
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 Suinco el contracte menor d’obres pel preu de 7.800,00 € més 1.638,00 €
d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 9.438,00, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
info@suinco.com.
4.3. Exp. 162/17. Contracte menor de subministrament de recanvis del Parc de Salut.
Lapset España.
Vist l’informe tècnic de 10-07-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
A partir de la subvenció sol·licitada amb número d’expedient 113/2017, es vol reparar algunes peces
del Parc de Salut, doncs un cop supervisat l’estat dels aparells, es detecten algunes deficiències.
L’actuació consisteix en la substitució de 4 mànecs a la zona del Mig Cercle.
Es sol·licita pressupost a la empresa LAPPSET ESPAÑA, amb CIF B60961554.
Els pressuposto rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa LAPPSET ESPAÑA pel subministrament de quatre mànecs
blancs per a barra corba conforme al pressupost amb referència 171063 de data 16/06/2017, i per
un import, IVA inclòs, de 183,92 €.
“...”
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 LAPPSET ESPAÑA el contracte menor de subministrament dalt consignat pel
preu de 152,00 € més 31,92 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 183,92, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
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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
espana@lappsetespana.es.

4.4. Exp. 171/17. Contracte menor de subministrament de taules de pícnic. Jardinitis.
Vist l’informe tècnic de 13-06-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Primer.- Que s’ha sol·licitat pressupost per a l’adquisició de taules de pícnic. Que s’han demanat
diferents pressupostos, rebent les següents ofertes:
JARDINITIS
Taula de pícnic fusta per a exteriors, d’avet nòrdic amb tractament autoclau de dimensions
179x75,5 cms Desmuntada
198,95 €/ut
https://botiga.jardinitis.com/productos/casitas-de-madera/palmako---casas-demadera/functional-line/mesa-picnic-table-ruby-palmako
FUNDICION BENITO
Taula picnik de fusta de pi tractada en autoclau, acabat color verdós. Dimensions 194,40 x
76,50 cms. Desmuntada.
291,44 €/ut
CHAPER
Taula pícnic de fusta de pi tractada autoclau. Desmuntada

239,46 €/ut

DISSENY BARRACA
Taula pícnic de fusta de pi tractada autoclau. Desmuntada

211,75 €/ut

Segon.- Que després d’estudiar les diferents opcions, tipus de fusta, dimensions i acabats es
recomana l’adquisició de sis taules de pícnic a la empresa Jardinitis (Jardinitis, SL, CIF B-65460412,
Telèfon 902 109 841, Carrer Pujadas 68-72, 2n 2ª 08005 Barcelona (Espanya)
El preu d’adquisició serà doncs, 1.193,70 € IVA inclòs.
“...”
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 Jardinitis, SL el contracte menor de subministrament de sis taules de pícnic
pel preu de 986,53 € més 207,17 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.193,70, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
info@jardinitis.com.
4.5. Exp. 187/17. Contracte menor d’obres de reparació de la vorera del C. Solana del Tell,
segona fase. Xavier Font SL.
Vist l’informe tècnic de 25-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
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S’ha procedit a la sol·licitud de pressupostos per la reparació de la vorera del Carrer Solana del0Tell
A pendent d’executar, pel seu mal estat.
Els pressupostos inclouen la demolició de la vorera existent amb el transport de les runes a
l’abocador, fer la vorera amb paviment de formigó i construir 15 guals per a les entrades dels vehicles
als aparcaments.
Els Serveis Tècnics han sol·licitat pressupost a la empresa Construccions Llorenç Rigat, SL i Xavier
Font. Es reben pressupostos, que reflexa les tasques sol·licitades per un import de 7.030,00 € i
6.870,25 €, sense IVA i respectivament.
Vist els pressupostos rebuts s’observa que s’ajusten als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de Xavier Font, S.L., per a la realització
de les tasques de demolició i construcció de vorera, segons pressupost rebut de data 5 d’abril de
2017, per un import de 6.870,25 € sense IVA i 8.313,00 € IVA inclòs.
“...”
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 Xavier Font SL el contracte menor d’obra per la reparació de la vorera del
Carrer Solana del Tell A pel preu de 6.870,25 € més 1.442,75 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 8.313,00, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.6. Exp. 194/17. Contracte menor de serveis de neteja dels dipòsits municipals. Olot Net .
Vist l’informe tècnic de 20-06-2017 que es transcriu següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de
l’aigua del consum humà, l’article 10, té per objecte establir els criteris sanitaris que han de complir
les aigües de consum humà i les instal·lacions que permetin el seu subministrament des de la captació
a l’aixeta del consumidor i el control d’aquestes, garantint la seva salubritat, qualitat i neteja amb la
finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol contaminació
de les aigües, tractament de potabilització de l’aigua de consum humà.
La xarxa d’aigua municipal disposa de quatre dipòsits d’acumulació d’aigua, que es detallen
seguidament:
1. Dipòsit gran. capacitat 1.500 m3.
Referència cadastral 17186A002000820000RM/ 17186A002000760000RL
2. Dipòsit petit. Capacitat 50 m3. Ubicació
Referència cadastral 17186A009000070000RF
3. Dipòsit Nucli Urbà. Capacitat 70 m3. Ubicació C/ Mestre Sanz- C/ Guàrdia.
Referència cadastral 7692101DG4779S0001FR
4. Dipòsit La Ral. Capacitat 18 m3. Ubicació
Referència cadastral 17186A002000010000RH
Per aquesta raó, es considera, necessari procedir a la neteja del dipòsits d’acumulació d’aigua
potable.
Segons ja es va executar l’any 2015, llavors es van demanar 4 pressupostos, dels quals se’n va rebre
una única oferta de la empresa OLOT-NET.
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La oferta rebuda aquest any 2017 manté els mateixos preus que l’any 2015 segons expedient
257/2015, amb el detall del següent cost, conforme pressupost 2017-077 , que s’ajusta als treballs
sol·licitats:
1.
2.
3.
4.

Dipòsit
Dipòsit
Dipòsit
Dipòsit

gran. Capacitat 1.500 m3 ................................................... 1.450,00 €
petit. Capacitat 50 m3 .......................................................... 375,00 €
Nucli Urbà. Capacitat 70 m .................................................... 460,00 €
La Ral. Capacitat 18 m3 ........................................................ 950,00 €

Total neteja tots els dipòsits ............................................................ 3.235,00 €
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa OLOT NET, per a la neteja i desinfecció dels dipòsits
d’acumulació d’aigua per al subministrament humà de la xarxa municipal, conforme al pressupost
2017-077, per un pressupost de 3.235,00 euros sense IVA i el total del contracte amb IVA inclòs, és
de 3.914,35 euros.
“...”
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 OLOT NET el contracte menor de serveis de neteja de dipòsits d’aigua
municipals pel preu de 3.235,00 € més 679,35 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.914,35 IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
info@olotnet.cat.
4.7. Exp. 203/17. Contracte menor del subministrament i col·locació de la cortina del teló
de l’escenari. Cortitros, Montserrat Osorio Suarez.
Vist l’informe tècnic de 3-07-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Durant la obra de reforma del Centre Cívic El Molí, es creu convenient la contractació del cortinatge
del teló de l’escenari amb roba de loneta ignífuga, que inclou la confecció i la guia.
Es demana pressupost a Cortitros- Montserrat Osorio Suarez amb DNI 40602771-C que inclou les
partides de subministrament de roba loneta ignífuga, confecció i subministrament de la guia.
Segons el Document Bàsic SI els elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc
compliran Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textils i productes tèxtils.
Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació”
Caldrà l’ajuda per a la col·locació de la guia a la zona superior de l’escenari.
El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació Cortitros- Montserrat Osorio Suarez pel subministrament i col·locació de
la cortina del teló de l’escenari al Centre Cívic El Molí de Sant Pau de Segúries, conforme el pressupost
amb de data 01/06/2017, per un import, IVA inclòs, de 1.888,00€.
“...”
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Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò 2que
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 Cortitros- Montserrat Osorio Suarez el contracte menor de subministrament
de les cortines del teló de l’escenari del Molí pel preu de 1.560,00 € més 327,60 € d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.888,00, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.8. Exp. 48/16. Contracte menor de subministrament d’armaris per l’Escola. Leroy Merlin.
Vist l’informe tècnic de 22-06-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
En inspecció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per part del Sr. Joan Rius i Rius i posteriors
visites i gestions, se’ns sol·licita un espai adequat, tancat i protegit per tal de dipositar la vaixella un
cop esta higienitzada. Així com un lloc adequat per emmagatzemar els estris de neteja, armari
tancat.
Es proposa la compra de dos armaris de resina, similars als existents de les següents
característiques:
Ref. 18902016. Armari alto con baldes C-Wood 2680 de dimensions 60x170x39 cms.
Ref. 18902023. Armari escobero C-Wood 3680 de dimensions 68x170x39 cms.
Demanats pressupostos a diverses empreses, la empresa Leroy Merlin és la que s’ajusta a les
condicions i preus del armaris necessaris.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa Leroy Merlin per al subministrament i transport dels armaris
enumerats per un import, IVA inclòs, de 179,85 €.
“...”
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 Leroy Merlin el contracte menor de subministrament d’armaris pel preu de
148,64 € més 31,21 € IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 179,85 IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació a l’adreça
tiendaonline@leroymerlin.es.
4.9. Exp. 181/2015. Contracte menor d’obres de reparació de la coberta del CEIP els Pinets
Vist l’informe tècnic de 17-07-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
La coberta d’un dels mòduls de serveis (el segon des de la C-38), costat façana parc, presenta filtracions d’aigua
cap a l’interior. Aquest episodi s’ha anat repetint després de pluges més o menys intenses.
Analitzada la coberta s’observa que aquesta ha patit diferents intervencions al llarg del temps, especialment de
creuament d’instal·lacions que han perforat la coberta, i s’observa una degradació dels materials que conformen
el sistema.
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Es proposa com a reparació les següents actuacions:
Formació d’un acabat nou coberta, de característiques equivalents, coberta invertida amb acabat de
graves
Formació el morrió de 50cm d’alçada, tipus caixa d’acer perforada.
Sectorització de la coberta, deixant la zona exposada com a coberta única, separada de la zona que
queda tapada amb la coberta inclinada, i que té les instal·lacions de calefacció.
Eliminació de les instal·lacions exteriors, per traslladar el seu traçat per l’interior, eliminant els
creuaments a través seu.
S’ha demanat pressupost a diferents industrials per a la realització dels treballs indicats i en resum és el que
segueix:
1. Pressupost de paleteria, Xavier Font Soms, de data 10/07/2017, per un import de 3.196,76 €, IVA no inclòs.
Es detallen els següents treballs, que són els sol·licitats per aquests serveis tècnics: Treure peces de formigó
sobre mur de pedra, gravillo i tela asfáltica. Fer paret d’obra de fàbrica al final del mòdul. Subministrament
i col·locació de làmines separadores, capa de formigó, aïllament i acabar amb graveta, incloses reixes de
desguàs i manta PDM. Finalment, es col·locaran les peces noves de formigó similars a les existents. S’ha
rebut el pressupost de Xavier Font Soms que inclou les tasques dels industrials necessaris per a la bona
execució de les obres.
2. Pressupost de Comercial Pirenne, núm. 3415, per un import de 1.048,52 €, IVA no inclòs, que preveu els
treballs de refer la instal·lació exterior del local d’instal·lacions de l’escola.
Els pressupostos tenen els preus detallats, i l’amidament corresponent a cada partida.
Vistos els pressupostos, es considera que aquests estan ajustats a les condicions habituals del mercat, i per tant
es proposen les següents contractacions:
-

Xavier Fonts Soms, pressupost de 10-07-2017, per un import de 3.868,07 € (TRES MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS, AMB SET CÈNTIMS D'EURO), considerant el 21% d’IVA.
Comercial Pirenne SL, pressupost 3415, per un import de 1.268,71 € (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB SETANTA UN CÈNTIMS), considerant el 21% d’IVA.

“...”
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 Xavier Fonts Soms el contracte menor d’obra pel preu de 3.196,75 € més
671,32 € d’IVA i a l’empresa Comercial Pirenne SL el contracte menor d’obra per import de 1.131,17
€ més 237,55 € d’IVA.
2. Aprovar les despeses corresponents per import de 3.868,07, IVA inclòs i 1.368,72 € IVA inclòs,
respectivament.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
5. Autorització de pas pel municipi: Club Ciclista Ripoll
Atès que el Club Ciclista Ripoll autorització de pas per la “64ena. Gran Premi Ripoll, 23è Memorial
Fermí Pujol-Vallter 2000” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que se celebra el 19 d’agost
de 2017, amb sortida de Ripoll fins a Vallter 2000;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
Es fa saber que el carrer Major del nucli urbà de Sant Pau de Segúries està tallat per una esllavissada
del pont de la Palanqueta, la qual cosa no afecta la Ctra. General C-38.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
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6. Sol·licituds de subvencions:
6.1. Associació de Comerc i Turisme de la Vall de Camprodon: Trenet Turístic
Atès que l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon, en el seu escrit de data 3 de juliol
de 2017, demanen la col·laboració de l’Ajuntament per a l’activitat del Trenet Turístic de la Vall de
Camprodon, per un import de 500 euros;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la col·laboració amb l’Associació de comerç i turisme de la Vall de Camprodon de 300,00
euros destinat a la activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 2017.337.48001 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 el present acord a les persones interessades i donar-ne compte a Tresoreria i intervenció.
6.2. AMPA Escola Ramon Suriñach: Casal Estiu 2017
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEE Ramon Suriñach ha sol·licitat a l’Ajuntament
col·laboració econòmica amb motiu de portar a cap un any més, el Casal d’Estiu de l’Escola;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’AMPA CEE Ramon Suriñach un ajut per la quantitat de 300,00 €, destinat a la activitat
esmentada, amb càrrec a l’aplicació corresponent 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 el present acord a les persones interessades i donar-ne compte a Tresoreria i intervenció.
7. Sol·licituds d’una treballadora de compactació de lactància, excedència per cura de fill i
baixa escolar de la seva filla a la Llar d’Infants del mes de juliol de 2017. MCS.
Vist l’escrit de la treballadora Sra. Mireia Casas Simon que demana:
-

Fer vacances el mes d’agost
Compactació de lactància de l’1-09-2017 a 20-09-2017
Excedència per cura de la filla del 21 al 30 de setembre
Reincorporar-se el 2 d’octubre de 2017 al seu lloc de treball a la Llar d’Infants;

Vist un altra escrit que demana la baixa de la Llar d’Infants del mes de juliol de 2017;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar les vacances, la compactació i l’excedència sol·licitades, així com al reincorporació a partir
del 2 d’octubre de 2017 de la treballadora.
2. Aprovar la baixa del mes de juliol de la filla de la treballadora.
3. Notificar-ho a la interessada per via telemàtica per a la seva deguda constància.
8. Donar compte de l’aprovació del Pla de promoció del turisme de natura al Ripollès pel
Consell Comarcal del Ripollès.
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Es fa saber que el Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el Pla de promoció del turisme de natura
al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntica que està subvencionat pel FEDER 2014-2020,
Eixos Prioritaris 4 i 6.
Es tracta d’un projecte de 2 ME amb una subvenció del 50% que ha de beneficar tots els municipis.
9. Donar compte de la modificació del pla de serveis Beenergi de la Diputació de Girona.
Es fa saber que la Diputació de Girona amplia el servei d’assistència tècnica als municipis amb dos
nous serveis:
-

1.6 Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert (open data)
1.7. Assessorament financer per a inversions de projectes d’eficiència energètica i altres
energies renovables

10. Donar compte del pla de serveis d’expropiacions de la Diputació de Girona.
Es fa saber que la Diputació de Girona ofereix un pla de Serveis per la gestió expropiatòria als
ajuntaments.
11. Autoritzacions de la Festa Major de 2017.
11.1. Sol·licitud del Sr. Llorenç Ramos Suñer d’autorització d’ instal·lació d’una xurreria
durant la Festa Major 2017
Vist que el senyor Antoni Ramos Sànchez sol·licita permís per instal·lar una xurreria els dies de la
Festa Major 2017 que ocupa una superfície de 5x2 metres;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el Sr. Antoni Ramos Sánchez la instal·lació de la xurreria durant els dies de la Festa
Major 2016 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública, per import
de 40,00 euros.
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
11.2. Sol·licitud del Sr. Pere Planchart Torné d’autorització per a la instal·lació d’atraccions
per la Festa Major.
Vist que el Sr. Pere Planchart Torné, sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major 2017,
les atraccions de cavallets, castell inflable, i màquina de cotó.
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar al Sr. Pere Planchart Torné la instal·lació de les atraccions de cavallets, castell inflable,
i màquina de cotó, durant els dies de la Festa Major 2017 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública durant
quatre dies, per import de:
Cavallets: 6 m2
Castell: 4x4: 16 m2
Màquina cotó: 1 m2
TOTAL: 23 m2
Tarifa 1€/m2/dia: 92 €
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
11.3. Autorització Atraccions Aurora per la Festa Major 2017
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Vist que la Sra. José Antonio Dos Anjos Auroa, sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa
6
Major 2017, les atraccions de Rampa inflable i Pesca infantil;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar a l’interessat la instal·lació de les atraccions durant els dies de la Festa Major 2017 al
lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública durant
quatre dies, per import de:
Rampa inflable: 15 m2
Pesca infantil: 8 m2
TOTAL: 23 m2
Tarifa 1€/m2/dia: 92 €
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
12. 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,

