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ACTA NÚM. 15/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 d’OCTUBRE
Inici: 19:00
Acabament: 22:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Sr. Adrià Gómez Marco
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.

Assisteixen com a convidats els col·laborador de l’equip de govern Sra. Gemma Galián, Sr. Jacint
Lapedra, Sr. Josep Clota i Sr. Pere Puigvert.
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. Nova proposta Jardineria MAP
3. Urbanisme:
3.1. LLO 247/15. JFF. Reformes interiors local bar restaurant can Baral·la
3.2. LLA 265/15. JCG. Activitat informàtica
3.3. LLO 165/14. SJS. Devolució fiança residus
3.4. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència.
4. Resposta dels SSTT Carreteres a la sol·licitud de millores
5. Donar compte de la sol·licitud de subvenció INTERREG V- PROCTEFA
6. Petició d’ajut de la ZER Vall del Ter
7. Reclamació de quotes de l’AECT País d’Art i Història
8. Informes i propostes de la Àrees

La presidenta declara oberta la sessió i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 15 de la sessió del dia 19 d’octubre de 2015.
2. Nova proposta Jardineria MAP
3. Urbanisme:
3.1. LLO 247/15. JFF. Reformes interiors local bar restaurant can Baral·la
Atesa la sol·licitud de 21-09-2015, de l’interessat Sr. Josep Ferrer Freixa en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
“...”
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:
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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 dalt transcrit.
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 182,40 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la garantia de residus per import de 150,00 € que es retornarà quan s’acrediti la
disposició en lloc legalment habilitat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
182,40 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
352,40 €
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

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.
3.2. LLA 265/15. JCG. Activitat informàtica
3.3. LLO 165/14. SJS. Devolució fiança residus
3.4. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència.

3.2. LLO 243/15. Comunitat Propietaris. Rampa accés
Atesa la sol·licitud de 29-09-2015, de la Comunitat de Propietaris del c. Pompeu Fabra, 26, en el
propi nom i representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a creació de rampa en l’accés a l’edifici, que inclou els treballs
d’enderroc de replà actual, formació de pendents i pavimentació de rampa. S’adjunta pressupost
de Xavier Font Soms, per un import de 320,00euros.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2,
conforme el POUM de Sant Pau de Segúries.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres per
a la CONSTRUCCIÓ DE RAMPA EN L’ACCÉS A L’EDIFICI situat en el carrer Pompeu Fabra, 33 DE
SANT PAU DE SEGÚRIES amb les condicions següents:
1. L’obra requereix de l’ocupació de via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització.
2. 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.
3. 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.
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4. El PEM de l’obra és de 320,00 euros.
5. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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. 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 dalt transcrit.
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 12,80 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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

12,80 €
20,00 €
00,00 €
00,00 €
32,80 €

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. LLO 246/15. EGF. Reparar terrassa
Atesa la sol·licitud d’1-10-2015, de la interessada Sra. Esperança Geli Fiol en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la reparació de
terrat, substituïnt el paviment. S’aporta pressupost de Construccions Grs. Maragall, per un import
de 1.890,00euros. La sol·licitud té l’acceptació del constructor.
Els terrenys estan en sòl urbà qualificat de clau 3b, edificació unifamiliar alineada. Les obres són
de reforma d’una terrassa existent. Les cobertes tipus terrasses són compatibles amb el
planejament en aquesta zona, en els cossos auxiliars, i es tracta d’una coberta preexistent.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres
menors per a la REPARACIÓ DE TERRASSA de l’edifici està al carrer SOLANA DEL TELL, 10 b
d’aquest municipi.
1. El pressupost d’execució material de les obres és de 1.890,00euros.
2. Si les obres requereixen d’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar prèviament.
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3. Les obres hauran de tenir en compte les condicions generals coberta establertes en l’article
54, coberta, del POUM.
4. S’haurà de complir les condicions del Codi Tècnic de l’Edificació en quan al tipus de
paviment, DB SUA 1, seguretat enfront de caigudes, i al DB HS1, protecció enfront les
humitats.
5. 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, en concepte de gestió
de residus, que es retornarà quan s’aporti el certificat del gestor dels residus de l’obra.
6. 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.
“...”
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. Atorgar a la interessada 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 dalt transcrit.
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 75,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la garantia de residus per import de 150,00 € que es retornarà quan s’acrediti la
disposició en lloc legalment habilitat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
75,60 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
00,00 €
TOTAL:
245,60 €
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

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 la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. LLO 253/15. FFM. Pintar façana
Atesa la sol·licitud de 19-09-2015, de l’interessat Sr. Francisco Ferrer Miguel, en el propi nom i
representació, per obtenir llicència d’obres;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres menors per a PINTAR FAÇANA DE LA PLAÇA DE L’ERA, NUM.3. Es
sol·licita pintar amb el color 615, blau de costa, el parament, i 609, gris boira, les finestres. El
colors sol·licitats estan inclosos en la carta de colors del POUM.
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Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de cas antic, nucli de Sant Pau de Segúries,
clau 1b. Els treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53 del POUM.
Si l’obra requereix d’un elevador mòbil o bastida s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització
d’ocupació de via pública.
El pressupost de les obres és de 600,00euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres
menors per a PINTAR LA FAÇANA DE LA PLAÇA DE L’ERA, 3 DE SANT PAU DE SEGÚRIES, i es
tindrà en compte:
1. Es pintarà el parament de la façana amb el color 615, ocre tallat, de la carta de colors del
POUM.
2. Les obertures es pintaran amb el color 609, gris boira, de la carta de colors del POUM.
3. L’obra requereix de l’ocupació de via pública i s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
4. 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.
5. 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.
6. El PEM de l’obra és de 600,00 euros.
7. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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. 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 dalt transcrit.
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 24,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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

24,00 €
20,00 €
00,00 €
00,00 €
44,80 €

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. EDU 213/15. MSF. Neteja pati
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

6

Per acord de data 14-09-2015 es va requerir a la interessada les actuacions que la Llei preveu
que són d’obligació dels propietaris respecte el pati d’illa del c. de l’Àngel i c. Major;
Vist l’informe del tècnic municipal conforme la interessada ha atès el requeriment i proposa l’arxiu
de l’expedient;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
Únic. Arxivar l’expedient sense més tràmit i notificar-ho a la interessada.
3.6. EDU 141/15. Criteria Caixaholding SAU. Neteja solar
Atès que per acord de 13-07-2015 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6 consistents en la neteja i condicionament, pròpies de
les obligacions de qualsevol propietari;
Vist que per informe d’avui, el tècnic municipal constata la desatenció del requeriment efectuat
en data 20-07-2015;
Atès que en l’informe de Secretaria es conclou en la procedència d’incoar expedient d’imposició
de multes coercitives.
Examinat l'expedient, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment del requeriment.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra Criteria Caixaholding SAU.
3. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi que pugui al·legar
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’efecte corresponent.
3.7. LLO 2/2013. Càmping els Roures. Aprovació liquidació definitiva
Vist que consta la liquidació provisional de la llicència d’obres de l’expedient 3/2013 a Càmping
els Roures sobre un pressupost de 34.023,21 €;
Vist que l’interessat acredita obres de més per 8.122,93 € pel fet que l’import total de les obres
executades va ser de 42.166,14 €;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació definitiva de les obres de l’expedient 3/2013 sobre un PEM de 42.166,14
€ que suposa:
- Impost de Construccions, instal·lacions i Obres (4%) sobre 34.023,21 €= 1.360,93 €
- Impost de Construccions, instal·lacions i Obres (4%) sobre 42.166,14 €= 1.686,65
- Diferència: 325,72 €
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos procedents en Dret
3.8. LLO 274/2014. Càmping els Roures. Aprovació liquidació definitiva
Vist que consta la liquidació provisional de la llicència d’obres de l’expedient 274/2014 a Càmping
els Roures sobre un pressupost de 269.858,89 €;
Vist que l’interessat acredita que les obres executades han tingut un import de 212.534,28 €;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació definitiva de les obres de l’expedient 274/2014 sobre un PEM de
269.858,89 € que suposa:
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- Impost de Construccions, instal·lacions i Obres (4%) sobre 269.858,89 €= 10.794,36 €
- Impost de Construccions, instal·lacions i Obres (4%) sobre 212.534,28 €= 8.501,37 €
- Diferència: 2.292,98 €
2. Aprovar la compensació de la liquidació de l’expedient 3/2013 (+325,72 €) amb liquidació
d’aquesta expedient (-2.292,98 €) que resulta la procedència de la devolució a l’interessat de la
diferència per import de 1.967,26 €.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos procedents en Dret
4. Contractació
4.1. Contracte menor d’obra de pintura de la caseta de la Ral
Vist el pressupost del Sr. Josep Boixaderas Miranda per pintar la caseta de la Ral per import de
90 € més l’IVA;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe del tècnic municipal, 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 local per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar al Sr. Josep Boixaderas Miranda el contracte menor per a l’execució dels treballs de
pintura de la caseta del dipòsit d’aigua de la Ral.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 90 € més l’IVA corresponent per import de
18,90 € (total 108,90 €).
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. Contracte menor d’actuacions de control de plagues i implementació
Vist l’informe del tècnic municipal per a la implementació del programa de Control integral de
Plagues:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per a la implementació del programa de Control Integrat de Plagues cal valorar la estratègia de
control a seguir, així com les mesures de precaució i seguretat que s’han de portar a terme, el
seguiment d’inspecció continua i el calendari d’actuació.
Per tot això, s’han demanat tres pressupostos per al control quatre cops l’any dels següents
edificis:
Escola/ Llar d’Infants
Pavelló/ Aula de Psico
Casal del poble El Molí
Local de joventut
Ajuntament i Llar d’Avis
Rebent els pressupostos que es relacionen a continuació:
EDIFICIS

CLAVEGUERAM

CONTROLS/ANY

BCN PLAGAS

EMPRESA

SI

SI

4

1.616,00 €

TOTAL

GESTIOR QUIMICS
ECADE

SI
SI

NO
SI

4
4

1.691,85 €
1.020,00 €

Conclusions
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Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per a la CONTRACTACIÓ
DEL PLA DE CONTROL DE PLAGUES I IMPLEMENTACIÓ, l’oferta de l’empresa ECADE és la més
avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les partides sol·licitades, per un
pressupost de 1.020,00 euros sense IVA, i de 1.234,20 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya 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 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL, Can Casarramona
(Pol. Ind. Matabosch), 51, 08570 TORELLÓ, BARCELONA, el contracte menor per a l’execució dels
treballs d’implementació del Programa de Control de Plagues a Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.020,00 € més l’IVA corresponent per import
de 214,20 (total 1.234,20 €).
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari amb advertiment dels recursos pertinents
5. Donar compte de l’atorgament de subvencions
Es fa saber que la Diputació de Girona ens han atorgat una subvenció de 11.142,04 € per fer
front a l’actuació de recuperació del camí Ral per a l’accés a les restes arqueològiques del Pont
Medieval sobre el riu Ter que té un pressupost de 13.548,34 €.
6. Informes i propostes de la Àrees
Seguidament els responsables de les àrees expliquen temes de les respectives matèries:
Alcaldia:
- Divendres 23 hi ha el sopar de la Fundació Oncolliga a Molló. Es farà el joc de la Comarca en
benefici de la Fundació.
Hauríem d’estudiar alguna activitat pel 2016 al municipi en benefici de la Oncolliga.
- Proper Ple el dia 2 de novembre: Pressupost de 2016, ordenances i modificació del pressupost
de 2015 com a temes més rellevants.
Regidor Sr. Gabriel Barba:
- Proposa millores a la zona de les escoles que ha quedat separada del trànsit rodat: treure
pilones innecessàries i posar-hi un banc.
Col·laborador Sr. Jacint Lapedra:
- Proposa que es recuperi la figura del veí encarregat de treure neu dels carrers amb la pala de
l’Ajuntament. Així en cas que nevi tindrem un responsable a punt.
- També proposa estudiar el tema de la senyalització cultural del patrimoni del poble com han fet
a Setcases i Molló.
L’alcaldessa explica el pressupost que ens ha fet l’empresa Culturània. Com que és molt elevat
(27.000 €) hem demanat un altra pressupost. Quan tinguem més d’una proposta les estudiarem.
Col·laborador Sr. Josep Clota:
- Recorda que tenim pendent tornar a instal·lar el banc del carrer Canigó a petició dels veïns.
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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El secretari,

L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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