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ACTA NÚM. 12/2013
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local
Assistència:

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries

President:
Pep Palos i Sastre

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

Regidors:
M. Carme Simon i Orriols
Dolors Cambras i Saqués
Joan Navarro i Soler
Excusa: cap

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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de factures i justificants:
2.1. Aprovació relació de factures 24/13. Factures pendents de pagar
2.2. Aprovació relació de factures 25/13. Factures domiciliades pagades
Sol·licituds de llicències d’obres i activitats:
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. LLO 34/2013 JFS
3.2. Exp. LLO 35/13 COSO ALTO SL
3.3. Exp. Llicència d’obres 36/2013. FZS
3.4. Exp. LLO 37/2013 JAR
Acta de SEPRONA per l’activitat d’abocament de purins
Atorgament de subvenció al alumnes matriculats a la Llar d’infants de
l’Ajuntament
Contractació d’obres menors del paviment de la Plaça del Pavelló municipal
Contractació de subministrament menor de la nova font de la Pl. ce la
Generalitat
Contractació d’obres menors de poda d’arbres al municipi
Petició de connexió de subministraments al Servei d’Aigües. Sr. JLLC
Petició de col·laboració econòmica Escola Els Pinets
10.1. Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar.
10.2 Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets despeses d’autocars de les
diferents sortides de la ZER.
Proposta de conveni de pas entre l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el
propietari de la finca del Prat
Varis

El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'acta núm. 11 la sessió del dia 30 d’octubre de 2013.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1. Relació de factures i justificants 24/2013. Pendents de pagar.
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Examinada la relació núm. 24/2013 de factures i justificants per import de 8.171,25 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les a4licacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent
2.3. Relació de factures i justificants 25/2013. Domiciliades pagades.
Examinada la relació núm. 25/2013 de factures i justificants per import de 564,33 €,
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent
3. Sol·licituds de Llicències d’obres i activitats
3.1. Sol·licitud de llicència d’obres. LLO 34/2013 Jordi Freixa Soler
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Freixa Soler, NRE 646, de 21-10-2013, en
el propi nom i representació;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 6-11-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de
llicència d’obres menors per a la REPARACIÓ DE TEULADA I SUBSTITUCIÓ DE CANALS
de la façana posterior de l’edifici està situat a la PLAÇA DE LA GENERALITAT, NÚM. 3
d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 6.586,01 euros.
2. Les obres requereixen d’ocupació de la via pública de 30 m² de superfície durant
10 dies.
3. Les obres hauran de tenir en compte les condicions generals de façana i coberta
establertes en l’article 53, façana i 54, coberta, del POUM i en concret:
a. La teula haurà de ser llisa de color vermell o groc (sense taques fosques o
esquitxades rústiques).
b. La canal i baixant haurà de ser de coure, zenc-titani o zenc. Es permet el ferro
al baixant de planta baixa.
c. La barbacana haurà de ser de fusta fosca o pintada.
4. Les obres es poden reprendre de forma immediata i finalitzar en un període de fins
a 6mesos des de la notificació de l’atorgament de la llicència d’obres.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17 i de 90 euros per l’ocupació de 30 m2. de via
pública durant 10 dies segons l’Ordenança 9 vigent.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 263,44 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:

263,44 €
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- Taxa llicència:
20,00 €
- Ocupació via pública
90,00 €
TOTAL:
373,44€
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
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 interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.2. Exp. LLO 35/13 COSO ALTO SL
Atesa la sol·licitud de l’interessat COSO ALTO SL de 18-10-2013, per obtenir llicència
d’obres menors per a la reparació de teulada, a l’edifici situat al carrer de les Fenoses,
núm. 1;
Vista la documentació complementària aportada en data 20-11-2013
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a TREBALLS DE REPARACIO DE TEULADA I CANAL per a
l’edifici situat al carrer de les Fonoses, núm. 1 de SANT PAU DE SEGÚRIES.
1. Les obres no poden suposar una alteració del volum de l’edificació, i la teulada
haurà de disposar de recollida d’aigües pluvials en totes les façanes que
confrontin amb els espais públics.
2. La xemeneia haurà d’ésser arrebossada amb morter clar o pintada, segons la
paleta de colors del POUM. Si el barret és inclinat s’haurà d’enrasar al volum de la
xemeneia, si és pla es permetrà la volada per sobre de les parets de la xemeneia.
3. La canal haurà de realitzar-se utilitzant els següents materials únicament: zenctitani, coure o zenc.
4. Si es substitueixen teules aquestes hauran de ser de teula àrab llisa de color
vermell o groc (sense taques fosques ni esquitxades rústiques), de zenc, coure,
de teula plana de color vermell o groc o de planxa metàl·lica de colors terrossos.
Es prohibeix la llosa de pedra, el fibrociment, la teula de ciment, la pissarra i la
planxa metàl·lica de color negre o colors vius.
5. 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.
6. 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.
Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 48,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
48,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
TOTAL:
68,00€
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
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 interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.3. Exp. Llicència d’obres 36/2013. Francesc Zanuy Sala
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Zanuy Sala, NRE 653, de 28-10-2013,
en el propi nom i representació;
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 6-11-2013 segons el qual:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a la REFORMA DE CUINA de l’edifici situat a l’Avinguda del
Mariner, núm. 19 de DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
1. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria
de seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
2. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de
construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya.
3. Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de
l’habitatge.
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 sis mesos.
“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 60,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
44,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
TOTAL:
64,00€
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
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 interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
3.4. Exp. LLO 37/2013 Jordi Aguilera Ruiz
Atesa la sol·licitud de l’interessat Sr. Jordi Aguilera Ruiz 20-11-2013, en el propi nom i
representació;
Vista la documentació complementària aportada en data 20-11-2013
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de
llicència d’obres menors per a TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA TEULADA, CANVI
DE RAJOLES DEL BANY I MOBLES DE CUINA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS per a
l’edifici situat a l’Avinguda de la Vall, núm. 18 de SANT PAU DE SEGÚRIES.
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 150,00 euros que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor de
residus de l’obra.
3. Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de
l’habitatge.
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 sis mesos.
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“...”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l'interessat la llicència per a l’execució de les obres sol·licitades,
salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, de conformitat i
condicionada a l'informe dels serveis tècnics.
2. Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 112,04 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Requerir el dipòsit d’una fiança en concepte de gestió de residus per import de 150
€.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
112,04 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus
150,00 €
TOTAL:
282,04€
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
5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è.7 de l’Ordenança Fiscal número
5, un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així
com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat interessat amb indicació dels recursos que hi
pot interposar.
4. Acta de SEPRONA per l’activitat d’abocament de purins
Per Denúncia de la Guàrdia Civil, NRE 659 de 29-10-2013, es va aixecar acta de
denúncia que s’ha presentat a l’Ajuntament per abocament de purins sense llicència
municipal a la finca de la Granja del Remei, situada al carrer del Roure;
No consta llicència d’activitats.
La Sra. Montserrat Roure Soler ha manifestat per escrit que l’explotació es troba al
terme de Camprodon;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient i requerir a la interessada l'acreditació de la legalització de
l’activitat D’ABOCAMENT DE PURINS AL TERME DE SANT PAU DE SEGÚRIES davant
l'Ajuntament en el termini d’UN MES.
2. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies per tal que la interessada al·legui allò que
al seu dret convingui.
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3. Notificar aquest acord a l’interessat a l’efecte corresponent.
5. Atorgament de subvenció al alumnes matriculats a la Llar d’infants de
l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament té aprovada l’ordenança reguladora de la taxa de la Llar
d’infants que preveu una matrícula per a la inscripció del alumnes;
Vist que en aquests temps de crisi es considera convenient pel benestar dels infants i
de les famílies que porten els nens i nenes a la Llar d’infants del poble no gravar
excessivament pèls serveis que presta l’Ajuntament;
Vist que aquells alumnes que van començar el curs al mes de setembre van veure
duplicat el rebut d’aquell mes i en conseqüència, l’Alcaldia considera convenient el
retorn de la quantitat abonada en concepte de matrícula;
En canvi aquells alumnes matriculats que no van començar el curs tenen la plaça
reservada gràcies a la matrícula que van abonar, per la qual cosa no han pagat el mes
de setembre i no se’ls pot retornar la matrícula.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la subvenció de l’import de la matrícula de la llar d’infants que van abonar
les famílies d’aquells alumnes que van començar el curs el mes de setembre i van
pagar l’import d’aquell mes
2. Ordenar el pagament de l’import corresponent a les famílies beneficiàries.
3. Comunicar aquest acord als interessats, a Tresoreria i a la Intervenció a l’efecte
corresponent.
6. Contractació d’obres menors del paviment de la Plaça del Pavelló municipal
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a l’execució d’obres de reforma de
la Plaça del Pavelló municipal;
Vistes les ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
Vist el pressupost que ha presentat l’empresa Aplicacions i Manteniments DABAU, (P125/13) per realitzar les obres per un import de 3.900,00 €, de preu base més 819,00
€ corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 4.719,00 €, IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Aplicacions i Manteniments DABAU,
per realitzar les obres, per un import de 4.719,00 €, IVA inclòs. La factura dels treballs
realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Aplicacions i Manteniments
DABAU, amb CIF núm. B17558446, i domicili a C. Holanda, parcel·la G-23; Polígon
industrial firal 17600 Figueres, Girona.
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3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
7. Contractació de subministrament menor de la nova font de la Pl. ce la
Generalitat
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a l’execució d’obres de reforma de
la Plaça de la Generalitat que inclou el subministrament d’una nova font per la xarxa
d’aigua municipal;
Vistes les ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
Vist el pressupost que ha presentat l’empresa Santa&Cole (P-SCN-PR-OF13-2808) pel
subministrament per un import de 1.398,00 €, de preu base més 293,58 €
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 1.691,58 €, IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Santa&Cole, per realitzar el
subministrament per import de 1.691,58 €, IVA inclòs. La factura dels treballs
realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa Santa&Cole, amb CIF núm.
B63879597, i domicili a Parc de Belloch, Ctra.C-351, E-08430 La Roca.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
8. Contractació d’obres menors de poda d’arbres al municipi
Vista la proposta dels serveis tècnics municipals per a l’execució d’obres de poda
d’arbres al municipi;
Vistes les ofertes que consten presentades a l’Ajuntament;
Vist el pressupost que ha presentat la Fundació MAP, (P-310/13) per realitzar les
obres per un import de 1.834,40 €, de preu base més 183,44 € corresponent al 21 %
d’IVA, i que resulta un import total de 2.017,84 €, IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 21200 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Fundació MAP, per realitzar les
obres, per un import de 2.017,84 €, IVA inclòs. La factura dels treballs realitzats o
còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a la Fundació MAP, amb CIF núm.
G17414905, i domicili a Pol. Industrial Els Pintors, c. Dalí, 6-8, 17500 Ripoll, Girona.
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3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
9. Petició de connexió de subministraments al Servei d’Aigües. Sr. José Luís
López Carballo
Atès que el Sr. José Luís López Carballo, amb domicili a C. Ferran Tume, 12, 08027
Barcelona, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’immoble situat
a C. Pompeu Fabra, 41, 2n., 7a., de Sant Pau de Segúries;
Vist que CONSTA l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el que
estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
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.
10. Petició de col·laboració econòmica Escola Els Pinets
10.1. Petició de col·laboració econòmica per la redacció d’una revista escolar.
Atès que l’Escola Pública Els Pinets de Sant Pau de Segúries sol·licita un ajut destinat
en l’edició de la revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2013-2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR una aportació econòmica de 100,00 euros per tal de col·laborar en el
finançament de la redacció de la Revista de la ZER la Vall del Ter, curs 2013-2014.
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 tot indicant els recursos que
hi poden interposar
10.1. Petició d’ajut de l’Escola Pública els Pinets despeses d’autocars de les
diferents sortides de la ZER.
El Sr. Joan Busquets Tenas, director de l’Escola Pública els Pinets de Sant Pau de
Segúries ha sol·licitat a aquest Ajuntament, una aportació de 300 € per finançar les
despeses d’autocars de les diferents sortides de la ZER la Vall del Ter en el curs 20122013.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Concedir un ajut econòmic per import de 300,00 € a l’Escola Pública els Pinets de
Sant Pau de Segúries destinat a l’activitat esmentada, amb càrrec a la partida
2013.3.48002 del pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que
va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els
justificants que garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades tot indicant els recursos que hi
poden interposar.
A petició de l’alcalde, la regidora Sra. Cambras fa constar que l’Escola s’ha compromès
a col·laborar amb l’Ajuntament, dins de les seves possibilitats, en l’organització d’actes
de l’Ajuntament, en agraïment pel bon tracte que rep del consistori.
11. Proposta de conveni de pas entre l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries i
el propietari de la finca del Prat
Vista la minuta de conveni amb el propietari del Prat Sr. Enric Palau Homs que consta
a l’expedient;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni de cessió en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui per a la seva signatura i per a dictar les
resolucions que siguin necessàries per a la seva efectivitat.
3. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que se celebri.
12. VARIS
L’alcalde i els regidors comenten diferents temes que s’estan tramitant des de
l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
22:15 s’estén aquesta acta, de la qual jo, en dono fe.
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

