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ACTA NÚM. 12/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 28 d’agost
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 27 a 30
2.2. Exempcions de l’IVTM.MBM.
2.3. Baixa. IVTM. GTM.
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. Sol·licitud còpia resolució expedient de denúncia
3.2. Exp. LLA 317/16. Alta activitat taller mecànic JNS.
3.3. Exp. LLO 226/16. Reforma i ampliació d’habitatge. OSG
4. Donar suport al projecte PIRINNOWATT de l’ADR
5. Donar compte de nous serveis de la Diputació de Girona
6. Donar compte de dos decrets d’Alcaldia
7. Sol·licitud de subvenció de l’AMPA els Pinets pel taller del 29 de juliol.
8. Sol·licitud de col·laboració amb els veïns de l’Avda. Mariner, 14
9. Donar compte de l’aprovació del pla VENTCAT de la Generalitat de Catalunya
10. Donar compte de 39ena. edició del Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
11. Contractació educadora Llar Infants per necessitats del servei
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 17 de juliol de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures 27 a 30
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-27: 21.666,20 € pendents
RF-28: 3.151,44 € domiciliades
RF-29:
107,94 € pagades per Caixa
RF-30: 11.586,66 € pagades
S’APROVA i es ratifica per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents
del pressupost municipal vigent.
2.2. Exempcions de l’IVTM.
2.2.1 Sol·licitud d’exempció de l’IVTM de tractor agrícola
Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta:
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Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Domenec Palomeras Bossoms

IVTM

E6038BGT

Import (€) Motiu
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 l’interessat 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 l’interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
2.2.2 Sol·licitud d’exempció de l’IVTM per discapacitat
Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Marc Brosa Martret

IVTM

1600KBG

Import (€) Motiu
SANDERO-DACIA

Vist que l’interessat ha aportat la documentació pertinent;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar l’exempció del vehicle consignat.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
2.3. Baixa. IVTM. GTM.
Vista la sol·licitud de baixa definitiva del vehicle següent:
Rebut

Nom

Concepte

Gerard Teixidó Maranges IVTM

Matricula

Import (€) Motiu

B-8238WG

Baixa definitiva

Vist que l’interessat ha aportat la documentació pertinent;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa definitiva del vehicle referenciat amb efecte del 29 de juny de 2017.
2. Retornar la part proporcional del rebut de 2017 corresponent al segon semestre.
3. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme:
3.1. Sol·licitud còpia resolució expedient de denúncia
La Sra. Neus Gómez Segarra demana còpia de la resolució de l’expedient de denúncia urbanística
del carrer Major, 24.
Aquest expedient consisteix en un escrit que denuncia l’exercici d’una activitat il·legal a l’adreça
indicada.
La resolució de l’expedient va ser d’arxiu per falta d’acreditació de cap activitat a la Junta de Govern
de 19-06-2017.
L’Acta de la Junta de Govern és pública i consta a la Web municipal
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Fer saber a la interessada la resolució de l’expedient 166/2017
2. Notificar-ho per a la seva constància.
3.2. Exp. LLA 317/16. Alta activitat taller mecànic JNS.
Vist l’informe del tècnic municipal de 14 d’agost de 2017 següent:
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“...”

Antecedents
En data 21 de desembre de 2016, va tenir entrada en aquest Ajuntament, comunicació prèvia d’obertura
d’activitat de taller mecànic, i s’adjunta la següent documentació:
1. Model de Comunicació prèvia d’inici d’activitat.
2. Projecte d’activitat redactat per l’arquitecte tècnic Xavier Mas Soler
3. Declaració responsable del tècnic redactor del projecte.
4. Certificat de comunicació d’obertura de l’activitat a l’Oficina de Gestió Empresarial.
Característiques de l’activitat
Tipus d’activitat
Classificació
Situació
Representant
Data d’obertura
Superfícies
Ocupació màxima
Aforament màxim
Horari

TALLER MECÀNIC, SENSE INSTAL·LACIÓ DE PINTURA I
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE
Codi 12.18.B (Annex III Llei 20/2009)
ÚS INDUSTRIAL- 1A CATEGORIA (POUM)
AVINGUDA DEL MARINER, 2 – Local planta baixa
JOSEP NOGUÉ SERRAT
21 DE DESEMRE DE 2016
Su: 154,70m²
4 persones
4 persones
9:00-14:00h / 16:00-20:00h

Informe urbanístic
L’activitat està situada en un edifici de planta baixa en testera. Els terrenys estan classificats d’urbans,
zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Segons art. 115 del POUM de Sant Pau de Segúries.
L’ús de taller mecànic, s’inclou en els usos industrials de 1a categoria (annex III), per tant, és un ús
compatible amb el planejament en aquesta zona.
El projecte preveu un nivell de sorolls inferior al assenyalat a l’annex 1 del POUM, regulació de sorolls
i vibracions del POUM, i no està classificada com alguna de les activitats amb risc d’incendis i explosions
del mateix annex.
Informes sectorial
L’activitat està inclosa en l’annex III, codi 12.18.B, tallers mecànics que no disposa d’instal·lació de
pintura i tractament de superfície, segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Els tallers mecànics destinats a la reparació de vehicles automòbils, estan exclosos de les activitats
que és necessària la obtenció del permís d’abocament a la xarxa de clavegueram del Consell Comarcal
del Ripollès, conforme art. 18.1d del Reglament d’abocament d’aigües residuals de la comarca del
Ripollès, sens perjudici de que la xarxa de sanejament compleixi les disposicions d’aquest reglament.
Projecte d’activitat i documentació
El titular aporta el projecte d’activitat i la declaració de responsable de compliment de les normes
aplicables per aquesta activitat, signat per l’arquitecte tècnic Xavier Mas Soler, col·legiat 1076.
Certificat de comunicació prèvia d’inici d’activitat al Registre d’Agents de la seguretat industrial, amb
núm. RASIC-005007324, de 14 de desembre de 2016.
El projecte justifica el compliment de la normativa acústica, amb un nivell sonor màxim de 53,52dBA
durant l’horari d’obertura. Tot i que el projecte no en fa referència, es comprova que aquest valor
s’adequa a la zona A4 del Mapa de capacitat acústica del municipi.
En data 21 de març de 2017, per acord de la JGL de 20 de març de 2017, es va requerir a l’interessat
per tal de que completés la documentació segons l’informe tècnic anterior.
En data 12 de juny de 2017,la persona interessada presenta instància en la que sol·licita que s’adjunti
a l’expedient la documentació següent:
-

Projecte d’activitat Annex III de taller de reparació mecànic, redactat per l’arquitecte tècnic
Xavier Mas Soler, col·legiat 1076.
Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil de taller de reparació de vehicles i justificant de
pagament.
NIF del titular de l’activitat.
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-

Document de revisió dels elevadors en vigor.

Conclusions
Segons l’exposat, s’informa favorablement a la comunicació prèvia d’obertura de TALLER MECÀNIC,
SENSE INSTAL·LACIÓ DE PINTURA I TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE, codi 12.18.B de l’Annex III
de la Llei 20/2009, conforme les condicions establertes en la documentació aportada i que es
resumeixen seguidament:
Característiques de l’activitat
Taller mecànic, sense instal·lació de pintura i tractament de
Tipus d’activitat
superfície
Codi 12.18.b (Annex III - Llei 20/2009)
Classificació
Ús industrial- 1a. categoria (POUM)
Avinguda del Mariner, 2 – Local planta baixa
Situació
Josep Nogué Serrat
Representant
21 de desembre de 2016
Data d’obertura
Su: 154,70 m²
Superfícies
<54dba (s’hauran de mantenir les condicions de fusteries tancades)
Sorrol
4 persones
Ocupació màxima
4 persones
Aforament màxim
9:00-14:00h / 16:00-20:00h
Horari
Sant Pau de Segúries, 14 d’agost de 2017
“…”

Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la normativa vigent d’activitats, Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control

ambiental de les activitats, Llei d’Urbanisme de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del règim local,
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Sr. Josep Nogué Serrat la llicència d’activitats s sol·licitada de conformitat i
amb les condicions de l’informe del tècnic municipal dalt transcrit, pel que fa la comunicació d’inici
d’activitat de taller mecànic, conforme el projecte presentat, situada a l’Avgda. del Mariner, 2.
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació de la llicència d’activitat Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats. Epígraf 12.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats
sense incidència ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa llicència:
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

100,00 €
100,00 €

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

3. Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en especial
a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens
perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls
inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.
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52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta
sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta
prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
4. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitats per a la seva deguda constància.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 226/16. Reforma i ampliació d’habitatge. OSG
Vist l’informe del tècnic municipal de 14 d’agost de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
El dia 14 de juliol de 2017, va tenir entrada en aquest Ajuntament, documentació complementaria
per a l’expedient 226/2016, de sol·licitud de llicència d’obres.
-

Projecte bàsic i d’execució d’enderroc i construcció d’un habitatge unifamiliar en testera, ,
redactat per l’arquitecte Ferran Vila Franch, col·legiat núm. 44352-2, com a membre de la
societat professional Campdomus, SLP. El document no està visat per el corresponent col·legi
professional.

Es va emetre informe el dia 7 d’agost de 2017, amb requeriment d’esmenes de projecte i
documentació complementaria, que ha estat atès segons document presentat el dia 14 d’agost.
El dia 14 d’agost de 2017, s’ha aportat projecte bàsic i executiu, modificat, segons els requeriments
fet en informes anteriors, i es revisa la documentació:
1. El projecte inclou alçats de les edificacions veïnes, i la justificació de que no supera en 1m
aquestes.
2. S’aporta plànol de façana sud, num. 11 modificat, i s’ha corregit la proporció de finestra a una
de component vertical, en el mateix eix que la de planta superior.
3. El color de façana serà sorra clar, previst en la carta de colors del POUM.
4. Es modifica el plànol 14, i s’acota la barbacana amb la canal, amb una dimensió igual a 30cm,
del conjunt.
5. En la documentació gràfica s’incorpora el detall de tanques perimetrals de parcel·la, i aquestes
són del tipus muret de façana, conforme art. 114d POUM.
6. En el plànol 1d s’incorpora la previsió de connexió a serveis, i la necessitat de realitzar
escomeses en el carrer, per a clavegueram i aigua potable.
7. S’incorporen els plànols 1e i 1f, amb els alçats de murs del riu, i es proposa un acabat de ciment
pòrtland i color sorra clar.
8. El projecte incorpora l’estudi geotècnic.
9. S’incorpora estudi de gestió de residus de l’enderroc, amb una massa de 26,5T de residus
d’enderroc. El total de residus de la construcció i enderrocs és de 36,5T.
10. El Pressupost d’execució material modificat segons la naturalesa de l’obra és de 57.510,66€.
11. S’aporta la justificació del compliment del DB HE0 i HE1, i l’acusament de rebuda de presentació
de la certificació energètica a l’ICAEN, amb una qualificació de C.
12. S’aporta la justificació de DB HE-4, contribució solar, i es preveu la col·locació d’un col·lector
solar per a ACS.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
- Es justifica el compliment del Decret 141/2012, Annex 1, habitatges de nova construcció.
- El projecte conté la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i
en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per RD
314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013); excepte de HE1, només indica els paràmetres per al bàsic; HE-2, HE4 I HE-5
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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SERVEIS BÀSICS
El solar disposa dels serveis bàsics en el carrer Major, i la xarxa de clavegueram i subministrament
d’aigua és suficient per donar servei a l’habitatge.
FIANCES I GARANTIES
Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió dels 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 (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, es dipositarà una fiança que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de
residus d’instal·lació autoritzada, segons l’estudi que incorporar el projecte.
La façana a vial de la parcel·la és de és de 11,29 m. Es considera una afectació de 1 m. d’amplada
de vial afectada, a un cost de reposició de paviment de 90 euros/m², i per a les reposicions
d’escomeses, per tant la garantia a dipositar és la següent:
11,29m x 1,0m x 90,00euros = 1.016,10 euros.
Conclusions
Vista la documentació aportada, en relació a la sol·licitud de llicència d’obres d’enderroc d’edificació
actual i construcció d’habitatge unifamiliar en testera, situada en el Carrer Major, núm. 4 s’informa
favorablement a l’atorgament de la llicència d’obres, amb la següent relació de superfícies, i les
condicions que es detallen:
Planta

Sup. Construïda

Sup. Útil

Ús

Baixa

45,10m²
7,90m² (porxo)

37.96m²

Habitatge unifamiliar

Primera

45,10m²

33,09m²

Habitatge unifamiliar

TOTAL

90,20m²
+ Porxo: 7,90m²

71,05m²

1. La llicència ha d’estar subjecte al compliment de les següents condicions:
a. Les excavacions i moviment de terres hauran de realitzar-se amb control arqueològic, per
estar en la zona de nucli antic.
b. Els col·lectors solars de coberta s’hauran de col·locar en paral·lel al pendent de la teulada,
i garantint la màxima integració del conjunt.
c. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar el projecte executiu, visat per el
corresponent col·legi professional.
2. Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció
i gestió dels 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 (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, es dipositarà una fiança de 401,50 €, que es retornarà
quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada al finalitzar les obres.
3. La reposició del paviment per a les rases de les escomeses, serà en acabat equivalent a
l’originari, amb un gruix de 18 cm. de formigó, i 15 cm. de tot-u PM98%, amb connectors amb
el formigó existent. El reblert de rasa es realitzarà amb terra seleccionado o tot-u. Els conductes
estaran en envoltats de sorra (e: 10cm). S’haurà de comunicar a l’Ajuntament la ocupació de la
via per a la realització de les escomeses amb 48 h d’antelació.
4. Es dipositarà una garantia per a desperfectes que es puguin ocasionar en la urbanització,
mobiliari urbà i instal·lacions de la via pública de 1.016,10 euros.
5. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
6. El pressupost d’execució material de les obres és de 57.510,66 €.
7. Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització de l’edifici i aportar la següent
documentació:
a. Certificat final d’obra i d’habitabilitat, signat per la direcció facultativa i visat per el
corresponent col·legi professional, i els annexes al certificat.
b. Model 902N, d’alta urbana, presentat a la corresponent oficina del cadastral
c. Fotografies de l’obra acabada.
d. Document que acrediti el lliurament de les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici al
promotor.
e. Document d’obra executada, si hi ha hagut modificacions durant l’obra.
f. Certificat del gestor de runes (haurà d’indicar el número de llicència d’obres: 226/2016)
“...”
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Vist l’informe de Secretaria;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Atorgar a l’interessat, Sr. Oriol Serra Galceran, la llicència d’obres sol·licitades de conformitat i
amb les condicions de l’informe del tècnic municipal dalt transcrit.
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4% del
PEM), per import de 2.300,43 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 143,78 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 401,05 € (que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat) i una fiança en garantia de la urbanització de 1.016,10 €
(que s’ha deixat la urbanització en perfecte estat) que seran retornades quan el tècnic municipal
informi favorablement.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
2.300,43 €
- Taxa llicència:
143,78 €
- Fiança residus:
401,50 €
- Fiança urbanització
1.016,10 €
TOTAL:
3.861,80 €
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.
4. Donar suport al projecte PIRINNOWATT de l’ADR
Vist que a Sant Pau de Segúries som coneixedors que l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
actua com a entitat de concertació público-privada per als desenvolupament de polítiques de
promoció econòmica i de desenvolupament comarcal;
Atès que som coneixedors del projecte denominat “Pirinnowa’tt. Pirineu Sostenible”, que
objectius:
-

-

té per

Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies
innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin
ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a
mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector
d’instal·ladors especialitzats en energies renovables comarcal.
La dinamització del sector forestal comarcal i impuls la gestió forestal conjunta entre agents
públics i privats.
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-

Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la
fita de generar nous nínxols de mercat.

Atès que el finançament per dur a terme aquest projecte serà sol·licitat per l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès a la convocatòria de subvencions per a projectes innovadors i
experimentals d’acord a la Resolució TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 regulada per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, compta amb el
suport del Consell Comarcal del Ripollès, per considerar-lo un projecte idoni per fomentar el
desenvolupament sostenible y responsable dels territoris on s’implementarà, així com per
desenvolupar noves línies de mercat i ocupació.
Atès que en vista dels bons resultats i acollida dels projectes que venen desenvolupant en aquestes
matèries considerem molt convenient avalar aquesta iniciativa per tal que es continuï la tasca
desenvolupada des de l’entitat
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar suport i avalar el projecte PirinnoWatt per tal que es continuï la tasca desenvolupada des
de l’entitat.
2. Comunicar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
3. Donar compte al Ple a la Propera sessió que se celebri
5. Donar compte de nous serveis de la Diputació de Girona
La Diputació ens ha comunicat l’aprovació del text refós del Pla de Prevenció d’incendis.
També ens comunica la prestació d’un nou servei de supervisió de projectes.
6. Donar compte de dos decrets d’Alcaldia
Decret de 31 de juliol: es va aprovar la certificació 4 del PUOSC de Reforma del Molí, obra
subvencionada per la Diputació de Girona.
Decret de 16 d’agost: s’ha contractat la treballadora que anualment substitueix la netejadora de
l’ajuntament.
7. Sol·licitud de subvenció de l’AMPA els Pinets pel taller del 29 de juliol.
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP els Pinets ha sol·licitat a l’Ajuntament
col·laboració econòmica amb motiu de la organització del taller de màscares, maquillatge i bombolles
del 29-07-2017;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’AMPA del CEIP els Pinets un ajut per la quantitat de 300,00 euros, destinat a la
activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 2016.230.48000 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.
8. Sol·licitud de col·laboració amb els veïns de l’Avda. Mariner, 14
Atès que els veïns de l’Avda. de la Vall, 14, per escrit d’11 de juliol de 2017, demanen diferents
ajuts:
Taules i cadires per a 90 persones pel 22 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. Atorgar un ajut econòmic de 100 € que s’haurà de justificar amb factures relacionades amb
l’activitat popular per l’import mínim de la subvenció.
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3. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.
9. Donar compte de l’aprovació del pla VENTCAT de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ens comunica que ha aprovat el VENTCAT.
Ens informe que el nostre ajuntament està obligat a redactar el Pla VENTCAT municipal dins del
Document Únic de Protecció Civil Municipal.
10. Donar compte de 39ena. edició del Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
L’Ajuntament de Ripoll ens informa que enguany se celebra la cursa de fons el 19 de novembre
La carretera estarà tancada des de poc abans de les 10 fins les 12 del matí.
11. Contractació educadora Llar Infants per necessitats del servei
Atès que acord de Junta de govern de 20-03-2017, desprès del procediment selectiu
corresponent, es va contractar la Sra. Marta Guillamet Gayolà per substituir la treballadora
de la Llar d’Infants Sra. Mireia Casas durant el curs escolar 2016-2017;
Vist que la Sra. Casas ha demanat diferents permisos de maternitat fins el 2 d’octubre;
Vist que cal cobrir la seva absència i que la Sra. Guillamet és la treballadora més indicada
per fer-ho;
D’acord amb el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, i de l’article 21.1.g), de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i en ús de les meves atribucions;
Ateses les competències de l’Alcaldia que forma part de la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el que preveu 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. Contractar l’aspirant amb DNI acabat en 2459X, Sra. Marta Guillamet Gayolà, per
necessitats del servei de Llar d’Infants del curs 2017-2018, amb les mateixes condicions i
drets que la treballadora substituïda , amb efectes de 6 de setembre fins el 30 de setembre
de 2017.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i a l’efecte corresponent, fent-li saber
que aquesta resolució posa fi a la via administrativa. S’hi pot interposar recurs de reposició
potestatiu en el termini d’un mes davant l’Alcaldia o bé recurs contenciós davant els jutjats
contenciosos de Girona en el termini de dos mesos. Sense perjudici de poder interposar
qualsevol altre recurs que sigui procedent en Dret.
3. Notificar-ho a la resta d’interessades per a la seva deg uda constància per via telemàtica.
4. Publicar-ho a l’E-TAULER per a general coneixement.
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,
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