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ACTA NÚM. 5/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de març
Inici: 19:00
Acabament: 21:30
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. Alta del Servei de subministrament d’aigua al C. Pompeu Fabra, 17, 1r.-2a.
2.2. Liquidació Xurreria Ramos Setmana Santa
2.3. Aprovació pagament taxes DIPSALUT
2.4. Aprovació de la quota 2017 i pagaments trimestrals a la Mancomunitat
2.5. Aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic grup Estabanell Energia
2.6. Aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic grup Endesa
2.7. Aprovació de les relació de factures F/2017/10. Caixa Corporació.
2.8. Aprovació de les relació de factures F/2017/11. Pendents
2.9. Aprovació de les relació de factures F/2017/12. Domiciliades
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LL0 217/2015. Mòdul prefabricat. JNS
3.2. Exp. LLA 317/2016. Alta llicència activitat taller mecànic. JNS
3.3. Exp. LLA 59/2016. Alta llicència activitat Magatzem eines i maquinària Vilalta Trans SL.
3.4. Exp. LLO 297/2016. Paviment planta 1a. i tancament porxo. NFC
4. Contractació:
4.1.Exp. 267.1.2017. Contracte menor serveis de legalització instal·lacions Centre Cívic el Molí. XRC
4.2. Exp. 68/2017. Contracte menor serveis de Jardineria. MAP
5. Contractació educadora Llar Infants per necessitats del servei
6.
7.
8.
9.

Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets per material de l’Escola
Autorització de pas pel municipi Motor Antic Garrotxa
Donar compte de les sol·licituds de subvencions
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. 4 de la sessió del 27 de febrer de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Alta del Servei de subministrament d’aigua al C. Pompeu Fabra, 17, 1r.,2a.
Atès que el Sr. Antonio Leoz Cuellar sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al
seu habitatge del C Pompeu Fabra, 17, 1r. - 2a.;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565
3. Notificar-ho per correu electrònic a l’interessat per a la sega deguda constància;
antonioleoz@hotmail.com.
2.2. Liquidació Xurreria Ramos Setmana Santa
Vist que el senyor Llorenç Ramos Suñer sol·licita permís per instal·lar una xurreria per Setmana
Santa, de dijous a dilluns Sant, tal i com fa habitualment;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el Sr. Llorenç Ramos Suñer la instal·lació de la xurreria durant els dies sol·licitats de
la Setmana Santa 2017 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública, per
import de 75,00 euros (1,5 m2/dia*10metres*5dies).
3. Notificar l’acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
2.3. Aprovació pagament taxes DIPSALUT
Vistes les resolucions del Dipsalut d’acceptació de la prestació de serveis demanada per
l’Ajuntament:
-

Resolució del gerent de 20-02-2017 (Pt02-Legionel·losi):
BR01 i BR02 Gratuïts
BR03: 43 €

-

Resolució del gerent de 16-02-2017 (Pt03- Abastament d’aigua):
ZS-A: 48 €
ZS-B: 112 €
ZS-C, ZS-D i ZS-E: Gratuïta
Ateses les competències de l’Alcaldia i 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. Aprovar la el pagament de les taxes liquidades per Dipsalut per a la prestació del Serveis i pels
imports dalt esmentats.
2. Comunicar aquest acord a Dipsalut per a la seva deguda constància.
2.4. Aprovació de la quota 2017 i pagaments trimestrals a la Mancomunitat
Vist l’escrit rebut de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la relació de quotes a pagar
cada membres;
Vist que a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries li correspon una quota anual de 7.589,62 € a
pagar trimestralment;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la quota anual de 2017 de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
2. Aprovar els pagaments trimestrals amb els terminis següents:
- Abans del 15 de març: 1.897,40 €
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- Abans del 15 d’abril: 1.897,40 €
- Abans del 15 de juny: 1.897,40 €
- Abans del 15 d’octubre: 1.897,42 €
3. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat i a la Tresoreria municipal.
2.5. Aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic del grup
Estabanell Energia.
Vistes les declaracions dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de
Segúries, durant l’any 2016 de les societats que es detallen del grup Estabanell Energia:
Nom Societat

ingressos bruts anuals

Estabanell y Pahisa Mercator, SA

132.173,33 €

Estabanell y Pahisa Energia, SA

330.096,00 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2016 presentada pel grup Estabanell Energia
segons detall expressat anteriorment.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats pel grup Estabanell Energia
segons detall que segueix:
Nom Societat

ingressos bruts anuals

taxa 1,5 %

Estabanell y Pahisa Mercator, SA.

132.173,33

1.982,60

Estabanell y Pahisa Energia, S.A.

330.096,00

4.951,44

3. Notificar-ho a les empreses del grup per a la seva deguda constància
2.6. Aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic grup ENDESA.
Vistes les declaracions dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de
Segúries, durant l’any 2016 de les societats que es detallen del grup ENDESA:
Nom Societat

ingressos bruts anuals

Endesa Distribución Elèctrica SL

17.961,90 €

Endesa Energia SAU

5.533,02 €

Endesa Energia XXI, SLU

5.536,54 €

Endesa Energia SAU

1,5%
269,43 €
83,00 €
83,05 €

31,33 €

0,47 €

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la declaració dels ingressos bruts de 2016 presentada pel grup ENDESA segons detall
expressat anteriorment.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats.
3. Notificar-ho a les empreses del grup per a la seva deguda constància per via telemàtica.
2.7. Aprovació de les relació de factures F/2017/10. Caixa Corporació
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Examinada la relació núm. F/2017/10 de factures i justificants per import de 175,18 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
2.8. Aprovació de les relació de factures F/2017/11. Pendents
Examinada la relació núm. F/2017/11 de factures i justificants per import de 6.879,66 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.9. Aprovació de les relació de factures F/2017/12. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2017/12 de factures i justificants per import de 365,59 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLA 217/15. Modificació substancial activitat innòcua i legalització d’obres.
JNS
Vist l’informe del tècnic municipal de 14 de març de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Va tenir entrada en aquest Ajuntament la documentació requerida, i s’adjunta en la sol·licitud la
següent documentació:
- Projecte d’activitat innòcua de modificació de l’activitat de venda i lloguer de cotxes de segona
mà.
- Projecte de legalització de condicionament de solar i col·locació de mòdul prefabricat d’oficines.
- Model de comunicació d’obertura d’activitat innòcua degudament emplenat
L’activitat preveu zona d’exposició i venda el solar de 671,05m², i hi ha instal·lat un mòdul
prefabricat, compost de dues oficines i un lavabo, de 16,17m² de superfície. Es preveu la connexió
del mòdul a la xarxa pública de subministrament d’aigua potable, clavegueram i xarxa elèctrica.
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de maig de 2012, va donar conformitat a la
comunicació prèvia de l’activitat de compravenda de vehicles usats (Exp. IN02/12).
PLANEJAMENT
Analitzada la documentació aportada relativa a la llicència d’obres s’observa el següent:
1. L’edifici està situat en sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada (clau 2). L’edificació té
caràcter provisional. L’edificació esta situada en la zona destinada a pati, que pot ser ocupada en
planta baixa en un 30%, per tant s’ajusta l’ocupació del mòdul als paràmetres de zones.
2. El pressupost d’execució material indicat és de 4.247,15€.
Vista la documentació aportada relatiu a la comunicació modificació de l’activitat, s’informa el que
segueix:
1. L’ampliació es produeix en la utilització d’un solar sense edificar situat en la mateixa avinguda
de la vall, però sense continuïtat del recinte. L’ús comercial està admès per el planejament
urbanístic, sempre i quan no estigui per sobre d’un habitatge, i per tant, l’activitat que es pretén
dur a terme, que és a planta baixa, és compatible amb el POUM de Sant Pau de Segúries, i de la
mateixa manera les obres també ho són.
2. Conforme l’article 91, del POUM, s’ha de preveure una plaça d’aparcament per a clients, per
cada 60m² construïts, per a locals de superfície inferior a 200m². No es justifica en la
documentació aportada relativa.
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
Núm. activitat: IN12/02
Classificació: Innòcua
Règim: Comunicació prèvia
Activitat: Venda i lloguer de cotxes usats
Modificació: Ampliació de superfície d’exposició en solar 671,05 m² i creació de zona d’oficines de
16.71m².
Adreça: Avinguda de la Vall, 7
Aforament: 52 persones
Conclusions

5

Segons l’exposat en aquest, en relació a l’activitat de venda i lloguer de cotxes usats, amb nom
comercial Pep Cars, expedient municipal IN12/02; s’informa favorablement a la comunicació
prèvia de la modificació substancial de l’activitat per ampliació de superfície d’exposició a l’aire
lliure en solar no contigu situat a l’avinguda de la Vall, 7 cantonada carrer del Ter i creació de
zona d’oficines en mòdul prefabricat, conforme a la documentació tècnica i declaració responsable
aportada.
Núm. activitat: IN12/02
Classificació: Innòcua
Règim: Comunicació prèvia
Activitat: Venda i lloguer de cotxes usats
Modificació: Ampliació de superfície d’exposició en solar 671,05m² i creació de zona d’oficines de
16.71m².
Adreça: Avinguda de la Vall, 7
Aforament: 52 persones

-

S’informa favorablement a la legalització de les obres d’instal·lació de mòdul prefabricat i
condicionament del solar per adequació de la zona d’exposició per a l’exercici de la modificació de
l’activitat comunicada (IN12/02), de instal·lació de mòdul prefabricat i condicionament del solar,
i haurà de tenir en compte les següents condicions:
El color de les façanes s’atendrà al criteri de colors de la carta de colors del POUM
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia que forma part de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que preveu 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 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%), per
import de 169,89 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Donar-nos per assabentats de la modificació substancial de l’activitat innòcua i la liquidació per
import de 100 € per l’assabentat de la modificació conforme l’ordenança fiscal número 18.
L’activitat registrada queda de la manera següent:
Núm. activitat: IN12/02
Classificació: Innòcua
Règim: Comunicació prèvia
Activitat: Venda i lloguer de cotxes usats
Modificació: Ampliació de superfície d’exposició en solar 671,05m² i creació de zona d’oficines de
16.71m².
Adreça: Avinguda de la Vall, 7
Aforament: 52 persones
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
169,89 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0€
- Fiança urbanització
0
- Llicència d’activitats innòqües
100 €
TOTAL:
289,89 €
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:
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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.

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.
3.2. Exp. LLA 317/2016. Llicència activitat taller mecànic. JNS
Vist l’informe del tècnic municipal de 13 de març de 2017 següent:
“...”

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 desembre de 2016
Sc: 101,95 m² / Su: 64,52 m²
4 persones
4 persones
9:00-14:00 h / 16:00-20:00 h

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.
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Conclusions
Vista la documentació que consta en l’expedient en relació a la comunicació de l’obertura de taller
mecànic a l’avinguda del mariner, 2 es proposa requerir a l’interessat que completi l’expedient amb
la següent documentació:
1. El projecte hauria d’estar visat per el corresponent col·legi professional.
2. El local no disposa de sortida d’emergència, que compleixi les condicions del DB SI, s’haurà de
completar o justificar el compliment de l’exigència de seguretat en cas d’incendi, i documentació
gràfica amb els mitjans d’evacuació i extinció.
3. Justificació de l’annex I del POUM en matèria de sorolls i incendis.
4. Justificació del compliment del Reglament d’abocament d’aigües residuals de la comarca del
Ripollès.
5. Justificació dels residus no assimilables a domèstics de l’activitat, classificació i destinació.
6. Justificació del compliment de la normativa de seguretat laboral.
7. Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica (electricitat, elevadors, etc.) o butlletí de reconeixement signat per instal·lador autoritzat.
8. La documentació gràfica hauria d’incloure totes les instal·lacions que donen servei a l’activitat.
9. La memòria ha de contenir la relació de maquinària instal·lada i potències elèctriques.
10. Assegurança de responsabilitat civil que dóna cobertura a la responsabilitat de l’activitat, i rebut
de pagament.
11. Fotocopia del CIF de la empresa i/o NIF del representant/interessat.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia que forma part de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que preveu 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 a l’interessat que completi l’expedient amb la documentació citada pel tècnic municipal

dalt relacionada.
2. Atorgar un termini de dos mesos per completar la documentació.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLA 59/2016. Llicència activitat Magatzem eines i maquinària Vilalta Trans SL.
Vist l’informe del tècnic municipal de 14 de març de 2017 següent:
“...”
Antecedents de fet
1. El dia 7 de febrer de 2017, l’interessat va aportar la documentció complementària requerida,
conforme Decret d’Alcaldia 14 de novembre de 2016, i s’adjunta la següent documentació:
- Annex de la memòria amb dades complementàries de l’activitat
- Compromís exprés del caràcter de provisionalitat dels usos i obres.
- Declaració responsable del titular de l’acitivitat
- Qüestionari de l’acitivitat segons model de l’Ajuntament.
2. En data 12 de setembre de 2016, ha tingut entrada en aquest Ajuntament projecte d’activitat
esmenat segons informe tècnic municipal del 9 de maig de 2016.
3. El dia la Junta de Govern Local es va Iniciar el procediment administratiu a Vilalta-Trans SL
d’esmena de defectes o mancances de requisits legals de l’activitat que s’està duent a terme en
els terrenys referenciats, en base l’article 7 de la Llei 16/2015, i requerir al titular de l’activitat
que en el termini d’un mes esmeni les deficiències i compleixi els requisits exigits per la normativa
sectorial aplicable, per a l’inici de l’activitat, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en
el termini de quinze dies a comptar de la notificació.
4. Atès que l’Ajuntament té la cessió d’ús de terrenys ocupats per l’activitat, segons conveni
sigant entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i l’INCASOL, a data 24 de febrer de 2009, de
modificació del pacte quart del conveni subscrit entre ambdues administracions en data 31 de
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juliol de 2008; es cedeix anticipadament a favor de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, l’ús de
part dels terrenys qualificats per el POUM com a equipaments i zones verdes dins de l’àmbit del
PMU-1, per a facilitar la construcció d’un nou pavelló poliesportiu de 2081m² de superfície, i la
propietat de part dels terrenys que es desintin a residència geriàtrica municipal amb una superfície
de 1864m² (finca 1501 de Sant Pau de Seguries, data títol 19/10/2009), va instar al titular a
obtenir l’autorització d’ús dels terrenys per part de l’Ajuntament.
Analisi de la documentació
PROJECTE D’ACTIVITAT
ACTIVITAT: Magatzem d’eines i maquinària de moviments de terres i excavacions
CCAE: 5210 Dipòsit i emmagatzematge.
Segons la documentació complementària, es tracta d’un magatzem de maquinària i eines
vinculada al moviment de terres i excavacions, i es detalla la relació de maquinària que s’hi
estacionarà.
-

OBRES
Es comunica la necessitat de realitzar unes obres d’ampliació de l’obertura d’entrada a la façana
nord, i tancar les obertures que comuniquen amb la resta de l’edifici amb la finalitat de garantir
la sectorització de l’establiment.
En cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la
referent a l’activitat, segons article 77.4 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
NORMATIVA URBANÍSTICA
Els terrenys que s’estan ocupant estan inclosos en el PMU-1, Can Llaudet-Plaça de l’Era.
L’edificació de l’antiga fàbrica està afectada per l’obertura d’un vial, i els terrenys ocupats estan
previstos coma cessió gratuïta i obligatória per estar destinats a zona verda i equipament. El
sector de planejament derivat no ha iniciat la seva tramitació per a la transformació urbanística
dels terrenys, i no ha estat aprovat cap document de gestió urbanística. El sistema de gestió
previst per al polígon és per expropiació.
Conforme article 53, Usos i obres de caràcter provisional, del TRLUC, en els terrenys compresos
en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests
àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de
caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació,
d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els
afecta. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han
de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el
termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin
dret a percebre indemnització.
L’activitat d’emagatzematge està inclosa entre les que es poden autortizar com a usos
provisionals, en l’article 53.3.a/c del TRULC.
Per a l’autorització d’usos provisionals en un polígon d’actuació s’haurà d’aportar la documentació,
i s’ha d’elaborar amb el grau de detall suficient per comprovar el caràcter provisional dels usos i
les obres de conformitat amb el règim d’ús provisional del sòl, segons art. 64 del D 64/2014
següent:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les
obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels
pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició. S’indica un cost de 825 euros.
La finca afectada per els usos provisionals és la finca 1500 de Sant Pau de Segúries, tom 1612,
llibre 28, foli 97, amb referència cadastral: 7895102DG4779N0001XL.
Es descriuen els serveis urbanístics existents i incloses les obres de connexió corresponents.
A més dels documents referenciats anteriorment, amb la sol·licitud s’han d’aportar els escrits dels
titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals,
en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:
L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així
com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant,
sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels
contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que
s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en
virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les
obres provisionals que s’autoritzin.
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7.

El document adjunta un escrit signat per el promotor que accepta l’exposat anteriorment.

L’autorització de l’ús provisional s’ajustarà al previst en els articles 67 i 68 del Decret 64/2014,
de 13 de maig:
- Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de sotmetre al
tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies.
- S’ha de sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme competent sobre els aspectes
de legalitat dels usos i les obres provisionals interessades.
Conforme art. 53.6, l’autorització d’aquests usos per l’administració titular del domini públic no
comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel
planejament urbanístic.
OCUPACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL
L’activitat d’emmagatzematge de material o maquinària, s’està duent a teme en uns terrenys
sobre els que l’Ajuntament té la cessió d’ús, i no consta que s’hagi formalitazat l’autorització del
titular del dret.
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.
Conclusions
Segons l’exposat en aquest informe, en relació la tramitació de l’expedient de comunicació d’inici
d’activitat d’emagatzematge de maquinària i eines per a excavacions i moviments de terres, com
a usos provisionals situada a l’Avgda. De la Vall, 23 d’aquest municipi a petició de Vilalta-Trans,
SL, s’informa:
1. S’informa favorablement a la tramitació de l’expedient com usos provisionals per estar inclosos
en un polígon d’actuació, conforme arts. 67 i 68 del Decret 64/2014, i es sotmeti:
- Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de sotmetre al tràmit
d’informació pública durant el termini de vint dies.
- S’ha de sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent sobre els aspectes de
legalitat dels usos i les obres provisionals interessades.

2. De forma simultània requerir a l’interessat per que aporti la següent documentació, en el
termini de deu dies:
1. CIF de l’empresa, NIF del representat i escriptura de poders.
2. Contracte de lloguer o escriptura de les finques que ocupa l’activitat.
3. L’acceptació expressa del titular de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que
s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa
la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual
estiguin vinculats.
4. Assegurança que cobreixi la responsabilitat derivada de l’exercici de l’activitat.
“...”
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Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia que forma part de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que preveu 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 a l’interessat l’aportació de la documentació següent:
1. CIF de l’empresa, NIF del representat i escriptura de poders.
2. Contracte de lloguer o escriptura de les finques que ocupa l’activitat.
3. L’acceptació expressa del titular de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que
s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa
la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual
estiguin vinculats.
4. Assegurança que cobreixi la responsabilitat derivada de l’exercici de l’activitat.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies
3. Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent sobre els aspectes de
legalitat dels usos i les obres provisionals interessades.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 297/2016. Paviment planta 1a. I tancament porxo. NFC
Vist l’informe del tècnic municipal de 20 de març de 2017 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament la documentació requerida, segon Junta de Govern Local
del dia 19 de desembre de 2016, i s’adjunta:
- Projecte tècnic per ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, redactat per APB tècnics i signa
l’arquitecte tècnic Albert Bosch Plana, i el document està visat per el corresponent col·legi
professional.
- Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres
- Assumeix de la direcció de les obres
- Designació de la coordinació de seguretat i salut.
El projecte preveu tancar el porxo d’una façana amb fusteria exterior, situada en l’edifici del carrer
Pompeu Fabra, núm. 28, i enderrocar la façana existent que quedaria en l’interior; incorporant
l’espai alliberat a l’habitatge.
Anàlisi de la proposta
En la memòria s’observa la realització d’un tancament de fusta, una part massissa revestida amb
fusta semblant a la de la resta de fusteria; i una finestra tipus balconera; i la incorporació d’aquest
espai del porxo a l’interior de l’habitatge.
Per tal d’evitar l’alteració de conjunt de forma substancial, i permetre la repetició de la solució,
s’ha atès la recomanació i no s’altera els buit de façana, i es realitzarà tot el tancament de la
obertura amb fusteria.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, i zona de edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
El volum previst està dins del gàlib edificable segons els plànols d’ordenació per la qual cosa, les
obres són compatibles amb el planejament urbanístic. La solució que es presenta manté
l’estructura dels buits existents, per la qual cosa no altera la unitat de la filera de cases.
El projecte justifica el compliment de les normatives sectorials que li són aplicables.
Conclusions:

1. Vista la documentació aportada, i segons l’exposat en aquest informe, s’informa
FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres d’ampliació de 3,23m² de la planta primera
de l’habitatge unifamiliar en filera situat al carrer Pompeu Fabra, núm. 28 de Sant Pau de Segúries.
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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 150,00 euros, que es retornarà al finalitzar
les obres quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació autoritzada.
3. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
4. El pressupost d’execució material de les obres és de 2.915,00 euros.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia que forma part de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que preveu 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 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%), per
import de 116,60 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
116,60 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
286,60 €
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
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.

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.
4. Contractació:
4.1.Exp. 267.1.2017. Contracte menor serveis de legalització instal·lacions Centre Cívic
el Molí. XRC
Vist l’informe tècnic de 14-03-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la contractació dels projectes de legalització
corresponents a gas, calefacció, ACS i baixa tensió així com la direcció facultativa d’aquestes
tasques per al Centre Cívic El Molí.
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Aquestes tasques consistiran en la redacció del projecte tècnic de legalització de la instal·lació
receptora de gas natural per a una potència de 100kw, de la calefacció i ACS per una potència de
100kw i de baixa tensió per una potència màxima admissible de 43.64 kw. També inclou els
honoraris de realització de l’estudi bàsic de seguretat i salut, la certificació final d’obra, inclosos
visats oficials i drets col·legials i la tramitació de l’expedient a l’EIC corresponent, incloses taxes
a satisfer a l’EIC i al Departament d’Indústria. Aquests honoraris també inclouen la direcció
facultativa.
El pressupost aportat per Xavier Riera Canadell, enginyer industrial amb número de col·legiat
17.305 per un import de 3.678,00 euros sense IVA pels projectes de legalització, i un import de
2.200,00 euros sense IVA per la direcció facultativa sumant un total de contracte de 7.112,38
euros.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació del Sr. Xavier Riera Canadell, per un
import de 7.112,38 euros, 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 al Sr. Xavier Riera Canadell el contracte menor de serveis per a la redacció dels
projectes de legalització corresponents a gas, calefacció, ACS i baixa tensió així com la direcció
facultativa d’aquestes tasques per al Centre Cívic El Molí per un import total de 5.878,00 € sense
IVA i 1.234,38 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 7.112,38 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.2. Exp. 68/2017. Contracte menor de Jardineria. MAP
Vist l’informe tècnic de 14-03-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
Es va fer una reunió i visita in situ de la localitat, per concretar les zones on s’havia d’actuar en
tema de jardineria. De les tasques vistes, es creu convenient executar les següents, en una
primera fase:
1. C-38, a l’alçada de la Fàbrica. Transplantament d’arbustos al Carrer Fonoses, on es van treure
les soques dels arbres, en un total de 8 uts. Els sobrants es col·locaran al parterre del C/
Fonoses amb la C-38 després de treure les plantes reptants davanteres i la tuia del costat de
la farola. Als espais del davant de la Fàbrica es deixarà, de moment, sense plantar.
o Cost MAP (oferta 96) .............................................................................. 265,50€
o La brigada treurà prèviament la tuia i les plantes reptants
2. Carrer Fonoses. Al final del carrer Fonoses, la brigada obrirà l’escocell 50 cms per cada lateral
i es plantarà una Tilia Tomentosa 14/16 (Tell argentat)
o Cost MAP (oferta 66) .............................................................................. 139.35 €
3. Treure cirerers de la rotonda d’entrada a Sant Pau i rebaixar la cota actual de la terra.
Prèviament es parlarà amb carreteres per a rebre l’autorització corresponent
4. Podar plàtans escola. Els del costat del Carrer Ter es deixaran créixer naturalment. Els de la
zona de la llar d’infants es podaran, tasca que s’ha de fer immediatament, abans del brot de
l’arbre. En cas contrari, s’hauran de podar al novembre.
o Cost MAP (oferta 62) .............................................................................. 341.32 €
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5. Plaça Estabanell. Treure els dos arbres del costat de la font així com les plantes reptants. La
brigada netejarà la petanca i es mantindrà néta.
o Cost MAP (oferta 63) ................................................................................ 99,00 €
6. Torrent Caganell. La brigada tallarà arbre (no s’arrencarà per ajudar l’estabilitat del marge)
de davant de la farola i el del costat.
7. Es plantarà un avet blau al Passeig LLaudet, Abies Concolor 350/400 cms cont 350 litres
o Cost MAP (oferta 68) ............................................................................. 1.155,00 €
8. Plaça Generalitat. Feines de neteja, aportació de substrat i plantació de 180 uts de flors de
temporada
o Cost MAP (oferta 65) ................................................................................ 436.32 €
Es recomana la contractació de la Fundació MAP per l’execució de les tasques enumerades amb
un total de pressupost d’execució 2.215,00 € i un pressupost de contracte de 2.436,49 € (10%
IVA).
“...”
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l‘empresa Fundació MAP el contracte menor se serveis de jardineria per a la
realització de les tasques dalt enumerades per un import total de 2.215,00 € sense IVA i 221,50
€ d’IVA.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.436,50 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
5. Contractació educadora Llar Infants per necessitats del servei
Atesa la convocatòria del procés selectiu aprovada per la Junta de Govern de 12 de juny
de 2014 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 116, de data 18-06-2014; a
la Seu Electrònica de l’Ajuntament i E-Tauler, per a la provisió interina en d’una plaça
d’Educadora de la Llar d’infants municipal, en règim laboral per necessitats del servei;
Per Resolució d’1 d’agost de 2014 es va
per millor puntuació. De conformitat
convocatòria va reconèixer el dret dels
l’Ajuntament per a futures necessitats
puntuació obtinguda;

resoldre la contractació de la primera classificada
amb les bases aprovades la resolució de la
aspirants a formar part de la bossa d’interins de
de contractació de personal municipal segons la

Desprès de la renúncia de la primera treballadora contractada, i la renúncia de la segona
i la tercera, es va contractar la quarta classificada, Sra. Mireia Casas, pel curs escolar
2015-2016 que actualment ocupa interinament el lloc de treball pel curs 2016 -2017. La
Sra. Casas ha causat baixa per malaltia prèvia a la seva maternitat i cal substituir -la de
manera urgent per atendre el servei de Llar d’Infants;
Per anunci de 6 de febrer de 2017 es va obrir la convocatòria per contractar de manera
urgent una substituta pel curs escolar 2016-2017. Vistes les sol·licituds presentades,
resultà que al única candidata que complia els requisits genèrics i específics de la
convocatòria és la Sra. Neus Marsal Coma per la qual cosa es va dictar al Resolució de
13-03-2017 per a la seva contractació. No obstant la Sra. Marsal ha comunicat, a l’Alcaldia
el 14-03-2017 i al secretari el 15-03-2017, que renuncia a la plaça per motius personals
i laborals;
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Vist que s’ha convidat la resta de candidates a l’esmena de documentació genèrica i a una
entrevista que es va dur a terme el 20 de març de 2017;
Vista l’acta de Valoració dels mèrits realitzada pel Tribunal en data 20 amb el resultat
següent:

Vista la selecció i les valoracions de mèrits realitzades, resulta que candidata amb més
puntuació és la Sra. Marta Guillamet Gayolà;
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, de
conformitat a les bases de la convocatòria, per necessitats del servei de Llar d’Infants pel
curs 2016-2017 amb les mateixes condicions i drets que la treballadora substituïda amb
efectes de 27 de març de 2017 fins l’acabament del curs escolar 2016 -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 re curs 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 deguda constància per via
telemàtica.
4. Publicar-ho a l’E-TAULER per a general coneixement.
6. Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets per material de l’Escola
Vist l’escrit NRE 239, de 7-3-2016, del Sr. Albert Coma Vila, com a president de l’AMPA de l’escola
CEIP els Pinets, què sol·licita un ajut de 400 € pels alumnes en concepte de material escolar;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut als alumnes del CEIP de Sant Pau de Segúries de 400 € en concepte de material
escolar.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la despesa
realitzada dins l’exercici de 2017.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a l’AMPA del CEIP els Pinets.
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7. Autorització de pas pel municipi Motor Antic Garrotxa
Atès que el Motor Antic Garrotxa, sol·licita autorització de pas per un recorregut turístic no
competitiu que és un esdeveniment no esportiu, que se celebra el dia 20 de maig de 2017,
anomenat XIII Clàssic dels Volcans amb la participació de més de 100 vehicles;
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.
8. Donar compte de les sol·licituds de subvencions
Es fa saber que s’han demanat a la Diputació de Girona les subvencions següents:
1.
2.
3.
4.

Per la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial
Per actuacions en camins rurals i en matèria forestal
Fons de Cooperació Econòmica i Cultura
Noves tecnologies

18.244,71
2.114,48
32.299,00
730,92

€
€
€
€

La Junta en queda assabentada
9. Informes i propostes de la Àrees
Els assistents comenten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal:
Possibilitat de contractar un reforç per la Brigada
Oferiment del servei de jardineria de la MAP
Contractació substituta per la Llar d’Infants
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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