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ACTA NÚM. 12/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’11 de juliol
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
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 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 F/2016/25. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/26. Domiciliades
2.3. Aprovació de les relació de factures F/2016/27. Pagades per caixa corporació
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LA 109/2016. Allotjament turístic
3.2. Exp. LLO 176/2016. JNS
3.3. Exp. Registre Propietat 201/2016. JPL
4. Contractacions:
4.1. Exp. 208/16. Contracte menor de subministrament bombetes
4.2. Exp. 214/16. Contracte de serveis premsa i publicitat. El PuntAvui
4.3. Exp. 217/16. Contracte menor d’obres d’adequació zona de bany Pla del Serrat
5. Sol·licitud d’ajuts del veïns de l’Avda. Mariner, 14
6. Permís de pas pel municipi:
6.1. Josep M. Coll Merino
6.2. Clàssic Motor Club del Bages
7. Escrit de l’Ajuntament de Ripoll sobre afectacions del 38è Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
8. Informe sobre la modificació, millora i increment del servei de TEISA
9. Escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre el PO FEDER Catalunya 2014-2020
10. Escrit sobre accident de trànsit provocat per una veïna de la població a tres ciclistes
11. Aprovació de la suspensió del conveni d'assistència tècnica amb el Consell Comarcal del Ripollès
per a la prestació del servei tècnic d’arquitecte.
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. 11 de la sessió del dia 20 de juny de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2016/25. Pendents
Examinada la relació núm. F/2016/25 de factures i justificants per import de 14.369,63 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2016/26. Per caixa corporació
Examinada la relació núm. F/2016/26 de factures i justificants per import de 183,12 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
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2.3 Aprovació de les relació de factures F/2016/27. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2016/27 de factures i justificants per import de 3.667,23 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LA 109/2016. Allotjament turístic
Vist l’informe del tècnic municipal de 13 de juny de 2016 següent:
“...”
Antecedents de fet
El serveis tècnics municipals comproven que es publicita un allotjament turístic a l’habitatge de
referència, a través del web www.airbnb.es, el dia 16 de maig a les 10.56 h, s’adjunta en
aquest informe captura de pantalla amb l’anunci. No consta en aquest ajuntament, l’alta
d’aquesta activitat, tampoc s’ha pogut accedir a l’interior de l’edifici per tal de verificar si està
essent ocupat.
Per a la implantació de l’activitat no sembla haver-se dut a terme cap obra o instal·lació.
NORMATIVA URBANÍSTICA
L’edifici esta inclòs en la Clau 1a, Casc Antic del POUM, segons l’article 114. L’ús residencial està
admès pel POUM, segons article 114 del mateix.
Els usos que sembla que s’estan duent a terme, són legalitzables i per tant s’ha de requerir al
titular per tal de que obtingui l’autorització i la documentació corresponent segons llei, que li
permeti dur a terme l’activitat.
L’arquitecte municipal en les atribucions de l’administració local per a la verificació del
compliment de requisits legals de les activitats, conforme article 6 de la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, constata que no consta en aquest Ajuntament, com a caràcter general, segons article 5
de la Llei 16/2015, la declaració responsable, la comunicació prèvia, ni el pagament de la taxa
corresponent, sobre aquesta 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
L’activitat no comporta cap risc per a les persones, els béns o el medi ambient, ni sembla
prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de la
normativa sectorial aplicable, per la qual cosa no és necessari ordenar a suspensió cautelar de
manera immediata.
S’ha d’iniciar Procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals,
en base l’article 7 de la Llei 16/2015, ja que amb la comprovació efectuada es constata
l’incompliment d’aquesta llei o de la normativa sectorial aplicable per a iniciar o exercir una
activitat econòmica. L’inici d’aquest procediment no comporta la suspensió de l’activitat per tal
d’adequar-la a la legalitat vigent. L’òrgan competent ha de designar un instructor com a
responsable de l’expedient i notificar-ho als interessats.
Conclusions
Segons l’exposat en aquest informe, en relació a l’activitat d’habitatge d’ús turístic situat a
l’Avinguda de La Vall, 1, es proposa
1. Iniciar el procediment administratiu a Roger Clapés Fernàndez d’esmena de defectes o
mancances de requisits legals de l’activitat que s’està duent a terme en l’habitatge referenciat,
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.
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2. L’activitat no comporta cap risc per a les persones, els béns o el medi ambient, ni sembla
prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de la
normativa sectorial aplicable, per la qual cosa no és necessari ordenar a suspensió cautelar de
manera immediata.
3. L’inici d’aquest procediment no comporta la suspensió de l’activitat per tal d’adequar-la a la
legalitat vigent.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) 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. REQUERIR al Sr. Roger Clapés Fernández la legalització de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
que s’està duent a terme en l’habitatge a l’Avda. de la Vall, 1,
2. REQUERIR al titular de l’activitat per tal 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, en
base l’article 7 de la Llei 16/2015, d’esmena de defectes o mancances de requisits legals de
l’activitat.
3. Advertir que l’incompliment suposarà la incoació i imposició de multes coercitives, a més de
l’expedient sancionador per exercici d’activitats sense llicència o comunicació municipals.
4. Atorgar un termini de 15 dies per presentar les al·legacions que consideri pertinents.
5 Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 176/2016. JNS
Vist l’informe del tècnic municipal de 20 de juny de 2016 següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a LLOSA RENTAT COTXES. En la sol·licitud es detalla la
realització d’una llosa de formigó de dimensions 7x10 m amb un gruix de 0.25 m i amb pendent
d’un 2% cap al centre de la mateixa, per recollir les aigües mitjançant una arqueta d’obra de
separació d’hidrocarburs.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Les obres no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. no és necessari la
redacció d’un projecte. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic, conforme art. 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost, estan
subjecte a comunicació prèvia.
El pressupost de les obres és de 1.060,45euros, i les obres tenen l’acceptació per part del
contractista: Construccions J. Geli, S.L.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia de les obres
de LLOSA RENTAT COTXES a l’Avinguda de La Vall, 9- cantonada Carrer del Ter, de SANT PAU
DE SEGÚRIES, amb les següent condicions:
Es connectarà la xarxa de sanejament de la instal·lació al separador d’hidrocarburs
indicat en la memòria, abans de la sortida a la xarxa pública.
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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. Es dipositarà una fiança de 150,00euros en concepte de gestió de
residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus un cop finalitzades les
obres.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 1.060,45euros.
4. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
5. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és dotze mesos.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) 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. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de les obres.
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 (4%),
per import de 42,42 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la constitució de fiança de residus per import de 150 € que es retornarà quan
s’acrediti la disposició en centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
42,42 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0€
TOTAL:
212,42 €
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
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. 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 amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. Registre Propietat 201/2016. JPL
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Vist l’escrit del Registre de la Propietat de Ripoll de 23-06-2016, NRE 568,;
Vist l’informe del tècnic municipal de 5 de juliol de 2016 següent:
“...”
Els serveis tècnics han rebut certificat del Registre de la Propietat de Ripoll per a la
representació
gràfica
georreferenciada
de
la
finca
amb
referència
cadastral
17186A007000180000RP.
Els
serveis
tècnics
han
comprovat
la
representació
gràfica
a:
https://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idvisor=2&idufir=17022000483935
I han realitzat la visita in situ.
Es comprova que la finca limita amb un camí propietat de l’Ajuntament que no queda afectat
per la inscripció de la finca de referència.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21. 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. Informar favorablement la representació gràfica que es vol inscriure pel que fa la
competència municipal i la propietat pública veïna
2. Notificar aquest acord al Registre de la Propietat de Ripoll per a al seva deguda constància.
4. Contractacions
4.1. Exp. 208/16. Contracte menor de subministrament bombetes
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORMA
Primer.- Que la brigada necessita tenir en provisió bombetes per a diverses destinacions
municipals.
Que s’ha demanat pressupost a les empreses Novelec, Saltoki, Comsa i SEITSA rebent totes les
ofertes a dia d’avui. De les quatre ofertes, dues s’ajusten a les quantitats i condicions
sol·licitades, les quals son les rebudes per la empresa Novelec i Saltoki.
El material sol·licitat és el següent:
Bombetes 150W- 1 caixa de 24 uts Referència MST-SON-T PIS PLUS 150W E40 SLV/1
Bombetes 70W-1 caixa de 24 uts Referència MST-SON-T PIS PLUS 70W E27 SLV/12
Master TL-D Super 80 58W/840 SLV/25 10 uts
Lampara reflectora R-90 LED 12W 230V E-27 3000K 10 uts
LDN LED 40W E27840 A60 ND 10 uts
Les ofertes rebudes dintre de les característiques i unitats demanades son:
NOVELEC
1.191,52 € + IVA
SALTOKI
1.718,54 € + IVA
Segon.-Que l’import del subministrament es de 1.191,52 € sense IVA i de 1.441,74 € IVA
inclòs, pel que s’informa favorablement l’adquisició d’aquest material.
Tercer.-Es proposa la compra del subministrament de les bombetes enumerades per import de
1.191,52 € sense IVA i de 1.718,54 € IVA inclòs, pel que s’informa favorablement l’adquisició
d’aquest material.
“...”
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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 NOVELEC, amb CIF B55149934, el contracte menor dalt especificat per
un import de 1.718,58 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.718,58 euros, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4.2. Exp. 214/16. Contracte de serveis premsa i publicitat. El PuntAvui
Vista la proposta de serveis de premsa i publicitat amb l’empresa HERMES COMUNICAICONS SA
següent:

• Publicitat en paper per valor tarifa de 12.980 € (IVA no inclòs)
• Publicació de tots els edictes sense càrrec
• 1 subscripció en paper i digital a El Punt Avui
• 12.980 impressions a les webs
“...”

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 HERMES COMUNICAONS SA, amb CIF A17374547, el contracte menor
dalt especificat per un import de 1.298,00 €/any, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.298,00 €/any, IVA inclòs que es faran
efectiu de la manera següent:

- Hermes girarà a la data de 18 de juliol una factura de CINC-CENTS DISSET EUROS AMB
SEIXANTA CENTIMS EUROS (517,60€, IVA inclòs) en concepte de subscripció.
• Hermes facturarà a I'Ajuntament, a partir de la signatura d'aquest conveni, el dia 30 de cada
mes, la quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS (65,03€, IVA inclòs) en
concepte de publicitat.
• L'Ajuntament es compromet al pagament de les corresponents factures, mitjançant rebut
bancari al compte ES18 2100 8200 8223 0002 7565.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
3. Notificar telemàticament la resolució a l’adjudicatari en el termini màxim de deu dies.
4.3. Exp. 217/16. Contracte menor d’obres d’adequació zona de bany Pla del Serrat
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
S’ha procedit a la sol·licitud de pressupostos per la neteja, tallat d’arbrat sec dins i fóra de la
llera del riu, així com la càrrega i transport a l’abocador i la formació de resclosa. També es
valora la col·locació de senyal amb indicació de senyal triangular i caixetí de “riuades sobtades” i
un caixetí inferior de “gossos lligats”.
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Els Serveis Tècnics han sol·licitat pressupost a la empresa Vilalta-Trans, S.L. Es rep pressupost
número 205/16 de data 7 de juliol del 2016, que reflexa les tasques sol·licitades per un import
de 4.905,00 €, sense IVA i 5.935,05 € IVA inclòs.
En referència a la senyalització indicada es sol·licita pressupost a la empresa Chaper, S.L.,
rebent el pressupost número 2965 de data 8 de juliol de 2016, el qual puja a la quantitat de
210,67 € sense IVA i 254,91 € IVA inclòs.
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 les empreses Vilalta-Trans, S.L. i
Chaper, S.L., per a la realització de les tasques de neteja, tallat arbrat, formació de resclosa i
senyalització per un import de 5.115,67 € sense IVA i 6.189,96 € 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 Vilalta-Trans, SL, el contracte menor dalt especificat per un import de
5.935,05 € IVA inclòs.
2. Adjudicar a l’empresa CHAPER SL el contracte menor dalt referenciat per import de 254,91 €
IVA inclòs
3. Aprovar les despeses corresponents per import total de 6.189,96 € IVA inclòs.
Una vegada realitzades les prestacions (informades correctament pels serveis tècnics),
incorporació de les factures i tramitació dels pagaments si escau.
4. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
5. Sol·licitud d’ajuts del veïns de l’Avda. Mariner, 14
Atès que els veïns de l’Avda. de la Vall, 14 demanen diferents ajuts:
-

Taules i cadires per a 90 persones pel 23 de juliol
Ajut econòmic com cada any

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús del mobiliari que disposa l’ajuntament per a celebració d’aquets
esdeveniments.
2. Autoritzar l’ús de l’equip de música, llums, i la col·locació del gegant de Sant Pau al carrer
que es celebra la festa.
3. Autoritzar el tancament de l’Av. Mariner per a celebració del sopar.
4. Denegar l’ajut econòmic per manca de consignació pressupostària.
5. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Permís de pas pel municipi:
6.1. Josep M. Coll Merino
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès de 29-06-2016, NRE 582, sobre una autorització
de pas pel municipi;
Atès que el Sr. Josep M. Coll Merino sol·licita autorització de pas per a la “2a, travessia dos
Mars, del Mediterrani al Cantàbric” que és un esdeveniment esportiu, que se celebra els dies 24
i 25 de juliol de 2016;
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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 l’activitat dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6.2. Clàssic Motor Club del Bages
Atès que el Clàssic Motor Club del Bages, Secció Porsche, sol·licita autorització de pas per un
recorregut turístic no competitiu que és un esdeveniment no esportiu, que se celebra el dia 24
de setembre de 2016;
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 l’activitat dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
7. Escrit de l’Ajuntament de Ripoll sobre afectacions del 38è Campionat d’Atletisme de
Fons de Ripoll
Es fa saber l’escrit de l’Ajuntament de Ripoll sobre l’afectació del trànsit el proper 13 de
novembre de 2016 pel 38è Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll:
Es tancarà a les 10:00 fins a les 12:00 del matí
8. Informe sobre la modificació, millora i increment del servei de TEISA
El Departament de Territori i Sostenibilitat en escrit de 15-06-2016, NRE 555, ens demana que
informem sobre la proposta de millores i increment del Servei Públic de transport regular de
viatgers entre Camprodon-Ripoll- Vic.
Vist que la proposta suposa una millora per les comunicacions comarcals que beneficia el nostre
municipi;
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril LRBRL;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Informar favorablement la proposta de TEISA
2. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini de deu dies
a partir de la data de la signatura de la Resolució.
9. Escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre el PO FEDER Catalunya 2014-2020
S’informa sobre l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès que ha presentat un projecte turístic
comarcal de quasi tres milions d’euros i demana la complicitat de tots els ajuntaments.
10. Escrit sobre accident de trànsit provocat per una veïna de la població a tres
ciclistes
En un correu electrònic, ens fas saber que tres noies ciclistes de Campdevànol van tenir un
accident provocat per una dona a l’alçada de la rotonda del municipi. No en sabem res més.
Li hem contestat que és un tema molt greu que s’ha de denunciar al Mossos d’Esquadra.
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11. Aprovació de la suspensió del conveni d'assistència tècnica amb el Consell
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei tècnic d’arquitecte.
Vist el conveni signat i vigent amb el Consell Comarcal del Ripollès per la prestació del servei de
tècnic municipal;
Vist que l’arquitecte Sr. Xavier Rico Miró, que ve prestant el servei a l’Ajuntament, ha concursat
i obtingut una plaça a l’Ajuntament de Ribes de Freser amb efecte d’1 de juliol de 2016 i
causarà baixa del Consell Comarcal del Ripollès;
Vist que aquesta corporació està interessada a contractar els serveis tècnics propis d’arquitecte
municipal, consistents en la dedicació de 7 hores setmanals (18,66 % de jornada);
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia del legislació vigent;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Comunicar al Consell Comarcal del Ripollès la voluntat municipal de suspendre temporalment
el conveni d’assistència tècnica amb efectes d’1 de juliol de 2016.
En cas que l’Ajuntament necessiti els serveis d’un tècnic comarcal en el futur, ho comunicarà
amb suficient antelació a la Presidència o conseller corresponent, per tal d’aixecar la suspensió
del conveni.
2. Agrair el servei prestat pel Consell Comarcal del Ripollès al llarg d’aquest anys
3. Ratificar aquest Decret pel Ple a la propera sessió que se celebri.
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
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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