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ACTA NÚM. 7/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 25 d’abril
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: CAP

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Sol·licitud de retorn de l’IVTM per baixa definitiva del vehicle. JLLS
2.2. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM per antiguitat. Transports Eupons SL
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LL0 226/16. Reforma i ampliació edifici per habitatge. OSG
3.2. Exp. LLO 5/17. Rehabilitació per turisme rural. DGM
3.3. Exp. LLO 7/17. Reforma sostre. JBP
3.4. Exp. LLO 62/17. Porta taller. JNS
3.5. Exp. LLO 87/17. Arrebossat i paviment garatge. AAN
3.6. Exp. LLO 88/17. Instal·lació ascensor. MSC
3.7. Exp. LLO 106/17. Repàs teulada i façana. CSS
3.8. Exp. LLO 116/17. Rampa accés. JGT
3.9. Exp. LLO 83/17. Reparació teulada. JBP/MBM
3.10. Exp. EDU 245/15. Tanca il·legal. Building Center SAU
3.11. Exp. EDU 276/16. Compliment ordre d’execució. SAREB
4. Contractació:
4.1. Contracte menor tanques de seguretat al Passeig Costabona
4.2. Contracte menors de serveis del Casal d’Estiu 2017
4.3. Contracte menor de subministrament d’un tractor tallagespa
5. Autorització de pas pel municipi
5.1. Club Ciclista Transpyr
5.2. Club Esportiu Bike Catalunya
6. Resolució definitiva del concurs de provisió de la plaça d’arquitecte municipal
7. Modificació del conveni comarcal sobre recollida de gossos
8. Aprovació addenda Itinerannia 2017-2018
9. Acceptació de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès:
9.1. Cooperació cultural: per la trobada sardanista
9.2. Fons de Cooperació Econòmica comarcal: per activitats o serveis obligatoris
10. Sol·licitud ajuts AMPA Llar d’Infants
11. 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. 6 de la sessió del 3 d’abril de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
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2.1. Sol·licitud de retorn de l’IVTM per baixa definitiva del vehicle
Vista la sol·licitud de baixa definitiva del padró de l’IVTM per baixa del padró de Tráfico del vehicle
amb matrícula GI99978P amb efecte del 27-03-2017;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la baixa del padró fiscal de l’impost de vehicles de tracció mecànica amb efecte del 28
de març de 2017.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació
3. Retornar l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2017 a l’interessat
4. Notificar-hi a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància
2.2. Sol·licitud d’exempció de l’IVTM per antiguitat. Transports Eupons SL
Vista la sol·licitud d’exempció del padró de l’IVTM per antiguitat del vehicle amb matrícula
GI02173R amb efecte del 19-04-2017;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM, article 5.3:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
3. S’estableixen les següents bonificacions en funció de l’antiguitat del vehicle:
- del 25 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 20 i fins a 25 anys
- del 50 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 25 i fins a 30 anys
- del 75 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 30 anys.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 50% de l’impost de vehicle de tracció mecànica amb efecte següent
trimestre a la sol·licitud.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació
3. Retornar l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2017 a l’interessat
4. Notificar-hi a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LL0 226/16. Reforma i ampliació edifici per habitatge. OSG
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Va tenir entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per al CANVI D’ÚS
I AMPLIACIÓ D’EDIFICACIÓ EXISTENT PER DESTINAR-LA A HABITATGE, situada en el CARRER
MAJOR, NÚM. 4 D’AQUEST MUNICIPI.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
Projecte bàsic de reforma i ampliació d’edificació existent, redactat per l’arquitecte Ferran
Vila Franch, col·legiat núm. 44352-2, com a membre de la societat professional Campdomus,
SLP.
Full d’estadística d’edificació i habitatge.
El projecte conté l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de construcció, redactat per
el mateix arquitecte.
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En data 22 de novembre de 2016, es va requerir documentació complementària a la presentada
fins el moment, conforme informe de qui subscriu del dia 7 de novembre de 2016.
El dia 17 de març de 2017, es va entrar en aquest Ajuntament la següent documentació:
Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d’edifici, visat i redactat per l’arquitecte
Ferran Vila Franch, col·legiat núm. 44352-2, com a membre de la societat professional
Campdomus, SLP.
Full d’estadística i d’edificació, degudament emplenat.
Full d’assumeix de la direcció d’obra d’arquitecte per part del redactor del projecte.
El dia 24 de març de 2017, es va aportar documentació addicional que es relaciona seguidament:
Full d’assumeix de la direcció d’execució d’arquitecte tècnic, Miquel Grifell Suarez, col·legiat
17.00664.0.
Designació de coordinació de seguretat i salut, per part de l’arquitecte tècnic anterior.
ANÀLISIS DE LA DOCUMENTACIÓ
S’adjunta un document de projecte executiu, amb modificacions substancials i contradiccions
documentals en relació el projecte inicialment presentat, així es destaquen, entre d’altres,
aspectes que no queden justificats i que entren en contradicció amb el propi document:
L’edificació és 50cm més ample en relació el primer projecte presentat, i no es justifica el
compliment normatiu d’aquesta nova amplada, superposant-se amb el plànol del POUM.
S’observen enderrocs parcials de l’edifici existent, i el projecte preveu intervencions que no
permeten la conservació dels elements que es diu que es preservaran.
Es justifica el compliment de la normativa d’habitabilitat d’habitatges, com a intervenció amb
canvi d’ús, i no queda clara la preservació de l’edifici originari.
Conclusions
Vista la documentació aportada, aquests serveis tècnics municipals no poden emetre informe en
relació a les obres d’AMPLIACIÓ I CANVI D’ÚS D’EDIFICACIÓ PER A CONVERTIR-LA EN
HABITATGE, situada en el Carrer Major, núm. 4, per les contradiccions documentals i la definició
en l’abast de la intervenció entre el primer projecte presentat i la documentació recentment
aportada i es proposa deixar en suspens la tramitació i requerir a l’interessat, que en el termini
màxim de deu dies, aporti la següent documentació:
-

-

Projecte bàsic i executiu modificat, que defineixi clarament les obres sense contradiccions
entre documents i les obres previstes, i que contingui la justificació escrita i gràfica en relació
el POUM i totes les normes d’edificació aplicables, així com contenir la documentació que li
correspon conforme la part I del Codi Tècnic de l’Edificació i la indicada en informes tècnics
anteriors.
Si és el cas, projecte d’enderroc de l’edificació existent, amb documentació escrita, gràfica i
fotogràfica de l’edifici objecte a enderrocar.
El projecte haurà de contenir la documentació gràfica en relació a la parcel·la (tanques,
seccions carrer-solar-riu, estructures actuals).

“...”
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. Deixar en suspens la tramitació i requerir a l’interessat, que en el termini màxim de deu dies,
aporti la documentació següent:
a) Projecte bàsic i executiu modificat, que defineixi clarament les obres sense contradiccions entre
documents i les obres previstes, i que contingui la justificació escrita i gràfica en relació el POUM
i totes les normes d’edificació aplicables, així com contenir la documentació que li correspon
conforme la part I del Codi Tècnic de l’Edificació i la indicada en informes tècnics anteriors.
b) Si és el cas, projecte d’enderroc de l’edificació existent, amb documentació escrita, gràfica i
fotogràfica de l’edifici objecte a enderrocar.
c) El projecte haurà de contenir la documentació gràfica en relació a la parcel·la (tanques, seccions
carrer-solar-riu, estructures actuals).
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2. Advertir l’interessat que en cas de desatenció del requeriment s’arxivarà l’expedient sense més
tràmit.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 5/17. Rehabilitació per turisme rural. DGM
Vist l’informe del tècnic municipal de 17 d’abril de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de canvi de
distribució de la Torre de Can Pairó per a destinar-la a turisme rural i habitatge, i s’adjunta la
següent documentació:
-

Projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte Antoni Puig Castells col·legiat 14554/8.

La intervenció es centra en l’edifici del conjunt conegut com Torre de Can Pairó, que és un edifici
modernista de finals del segle XIX de quatre plantes d’alçada, amb parets de pedra treballada,
cantonades de totxo massís i dues torres amb coberta inclinada a quatre aigües al sector de
migdia, que emfatitzen el conjunt, amb la peculiaritat que la de llevant, es més alta que la de
ponent.
El projecte preveu la reforma de l’interior per destinar-la a turisme rural, i s’organitza de la
següent manera:
Planta soterrani: usos de sales polivalents
Planta baixa: accessos, serveis generals (sales, menjador, lavabo) i cuina.
Planta primera: Allotjaments (5 habitacions amb bany)
Planta segona: Un habitatge
La superfície construïda de la intervenció és de planta soterrani, planta baixa i plantes pis, és de
1.124,23 m². També es preveu una intervenció estructural en els forjats, per tal de reforçar-los,
mantenint la resta d’elements de càrrega i façanes, amb alguna actuació puntual d’obertures
interiors i tancaments de parets, i la reforma del porxo de planta primera.
Informe
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable, clau 13c, zona de sòl
forestal, marges. Les obres són de rehabilitació d’una masia existent i no altera els
paràmetres d’aprofitament o d’edificació existents.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de
Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
El mas de Can Peiró, esta inclòs en el llistat de béns culturals d’interès local del POUM (art.
189.5).,element E2-04, classificat com a monument històric. Mentre no estigui redactat el
Pla especial del Patrimoni arquitectònic i arqueològic, s’aplicaran les disposicions del capítol
3 de les NNUU del POUM, sobre regulació immediata dels béns d’interès cultural. S’haurà de
requerir a l’interessat que aporti un estudi previ sobre l’adequació del projecte al nivell de
protecció de l’edifici, i contingui el determinat en l’art. 194.2 del POUM. Tot i així, s’observa
que la intervenció en general, garanteix la preservació de l’edificació, tot mantenint la
configuració actual de les crugies, façanes i volums.
La Torre de Can Pairó està inclosa en el catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, fitxa 22.
El projecte s’ajusta als criteris constructius d’aquest Pla Especial, i no s’alteren els criteris
constructius del mateix, i es compleixen les prescripcions establertes en l’article 20 de la
normativa, en relació els criteris constructius i de materials.
Els usos turístics (turisme rural i d’habitatge familiar estan previstos en l’art. 15, règim d’ús del
PE de masies i cases rurals, i no es supera el llindar màxim de nombre d’allotjaments conforme
l’establert en l’art. 12 del PE, conforme es detalla seguidament:
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-

Nombre allotjaments i habitatge previstos: 6 (5 allotjaments i un habitatge)
Superfície construïda 1.124,23 m²
Nombre màxim d’allotjaments: 1.124,23/120 m² de rati = 9,36 allotjaments.

Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, en relació a les obres de rehabilitació de la Torre de Can Pairó per
destinar-la a turisme rural i habitatge es conclou el següent:
-

-

-

S’informa favorablement a la tramitació de l’expedient, i sol·licitar l’informe previ de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, de conformitat amb l’establert en l’art. 50 del TRLUC i 59
del Decret 64/2014, de 13 de maig.
El projecte no ha de suposar una pertorbació el funcionament normal de les explotacions
agràries existents en l’entorn immediat.
Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a
realitzar sobre els elements del catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals durant
15 dies a la seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
S’haurà de requerir a l’interessat que aporti un estudi previ sobre l’adequació del projecte al
nivell de protecció de l’edifici, i contingui el determinat en l’art. 194.2 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. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de canvi de distribució de la Torre de Can Pairó,
en SNU, per a destinar-la a turisme rural i habitatge de conformitat i amb les condicions de
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit.
2. Sol·licitar l’informe previ de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de conformitat amb l’establert
en l’art. 50 del TRLUC i 59 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
3. Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a
realitzar sobre els elements del Catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals durant 15
dies a la seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
4. Requerir a l’interessat que aporti un estudi previ sobre l’adequació del projecte al nivell de
protecció de l’edifici, i contingui allò determinat en l’art. 194.2 del POUM.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 7/17. Reforma sostre. JBP
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma
puntual de bigues de sostre, reparació de parets, obertura en façana i reparació d’escala del Mas
el Prat d’aquest municipi.
S’adjunten pressupostos de Construccions J. Geli SL, per un import total de 7.700,00 euros.
Informe
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbanitzable delimitat, inclòs en el sector
de planejament PPr-01 El Prat, a desenvolupar conforme clau 3a, unifamiliar alineada a vial.
Aquest sector es preveu un sistema de gestió per reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica, i no consta que s’hagi iniciat la seva tramitació.
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-

La edificació està inclosa en uns sector de planejament pendent de desenvolupar, i tot i que
els propietaris tenen els dret del gaudi dels terrenys conforme a la naturalesa rústega
d’aquests, en relació a les obres resta el previst en l’art. 53 del TRLUC, i les limitacions de
l’article 108 del TRLUC, per ésser el volum del mas no conforme amb les previsions indicatives
del POUM. S’ha de tenir en compte que la vialitat definida en el sector és orientativa, d’acord
art. 138c del POUM, als efectes de determinar la situació en fora d’ordenació de cossos de
l’entorn del mas. Les obres previstes són de reparació per tal de garantir la bona conservació
de l’edificació, i per tant, compatibles amb la situació de volum disconforme establert en l’art.
108 del TRLUC.

El Mas el Prat està inclòs en el catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, fitxa 27. Les
obres són de reparació puntual, i no s’haurien d’alterar els criteris compositius i de materials.
Aquest mas, esta inclòs en el llistat de béns culturals d’interès local del POUM (art. 189.5),element
E1-01, classificat com a monument històric. Mentre no estigui redactat el Pla especial del
Patrimoni arquitectònic i arqueològic, s’aplicaran les disposicions del capítol 3 de les NNUU del
POUM, sobre regulació immediata dels béns d’interès cultural. Les obres de consolidació, per tal
de garantir la seguretat i la protecció als agents externs de forma definitiva i és admesa.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres de
reparacions puntuals en el sostre, façana, escala i murs exteriors del Mas el Prat d’aquest
municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
-

-

L’emplenat de juntes o revestiments no podran ser de color gris pòrland, haurà de ser sempre
amb morter ocre, terròs o semblant a l’original, produït amb morters de calç o mixtes de
ciment blanc, calç i àrids. L’àrid serà de tipus gruixut de graveta barrejada en lloc de la sorra
típica fina d’obra nova.
No es podran alterar els criteris compositius, estructurals ni de materials de l’edifici originari,
i es donarà compliment a les condicions de l’art. 20 del Pla Especial de Masies.
L’edificació està en situació de volum disconforme amb el planejament, i aquestes obres no
comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació, de
conformitat amb l’article 108.2 del TRLUC.

1. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les d’un any.
2. El pressupost d’execució material de les obres és de 7.700,0euros.
3. 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, s’haurà de dipositar una
fiança en concepte de gestió de residus de 150,00euros que es retornarà al finalitzar les
obres i s’aporti el certificat del gestor de runes autoritzat.
4. Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a
realitzar sobre els elements del catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals durant
15 dies a la seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
5. L’actuació està situada dins de la zona de policia de llera i en zona d’afectació de la carretera
C-38. S’emet informe sense perjudici de que el promotor disposi de l’autorització de les
administracions sectorials competents.
“...”
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 interessat, Sr. Josep Batlle Pascal i Montserrat Batlle Magret, 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 308,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
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3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, 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 150 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
308,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
478,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 62/17. Porta taller. JNS
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
Fets
Es comuniquen les obres per a la col·locació de porta resistent al foc en el local situat a l’Avinguda
del Mariner, 2 d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Les
obres són interiors. La persona interessada ha comunicat la implantació d’una activitat de taller
mecànic, sense instal·lació de pintura i tractament de superfície, expedient LLA 317/2016, en
aquest local.
El pressupost de les obres és de 500,00 euros més IVA, i es presenta pressupost de Construccions
J Geli, SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement en relació a la comunicació de les
obres per a la col·locació d’una porta resistent al foc en el local situat a l’Avinguda del Mariner, 2
d’aquest municipi.
-

-

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.
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.
El PEM de l’obra és de 500,00euros.
El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.

“...”
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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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. Atorgar a la interessat, Sr. Josep Nogué Serrat, 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 20,00 € 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:
20,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
40,00 €
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.
3.5. Exp. LLO 87/17. Arrebossat i paviment garatge. AAN
Vist l’informe del tècnic municipal de 17 d’abril de 2017 següent:
“...”
Fets
Es comuniquen les obres per a l’arrebossat de les partes interiors i substitució de paviment del
garatge en l’edifici situat al carrer del Faig, 11 d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Part
dels treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53, façana del POUM.
El pressupost de les obres és de 2.500,00 euros, i s’indica que l’empresa constructora serà
Construccions Joprada SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement en relació a la comunicació de les
obres d’arrebossat de parets interiors i substitució de paviment en l’edifici situat en el carrer del
Faig, 11 d’aquest municipi.
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-

Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
- 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. 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, per aquest concepte, i es retornarà al finalitzar les obres i es justifiqui
la gestió de les runes amb el certificat del gestor autoritzat.
- El PEM de l’obra és de 2.500,00euros.
- El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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 interessat, Arturo Aguiló Navasa, 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 100,00 € 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. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 150 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
100,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
270,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Exp. LLO 88/17. Instal·lació ascensor. MSC
Vist l’informe del tècnic municipal de 24 d’abril de 2017 següent:

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ASCENSOR en edifici situat al carrer
Solana del Tell, 24 d’aquest municipi.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
Projecte executiu d’instal·lació d’un elevador a una casa unifamiliar adossada a Sant Pau de
Segúries, redactat per l’arquitecte tècnic Jaume Guàrdia Clos, col·legiat 17.01438.0,i el
projecte ha estat visat per el corresponent col·legi professional.
Full d’assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de les obres, per part del
tècnic redactor.
Designació de coordinador de seguretat i salut de les obres.
El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.
El pressupost d’execució material de les obres segons el projecte és de 12.437,20€.
Informe
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
-

-

-

-

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),
corresponent al Document bàsic de seguretat estructural (DB SE), aprovat pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre i per l’Ordre
VIV/984/2009, de 15 d’abril.
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),
corresponent al Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI), aprovat pel Reial
Decret 314/2006, de 17 de març i modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre,
per l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril i pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer.
El projecte conté la justificació del compliment del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer,
pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17
de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat,
corresponent al Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA).
El projecte conté un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb 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. La fiança estimada en concepte de producció de
residus, d’acord el projecte, és de 150,00euros.

PLANEJAMENT
El planejament aplicable és el POUM de Sant Pau de Segúries, i conforme aquest, les obres
previstes estan situades en terrenys classificats de sòl urbà, i qualificats de zona de conjunt
arquitectònic, clau 3b. Les obres són interiors, i no suposen un canvi en la volumetria de
l’edificació, i són compatibles amb l’ús residencial.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de
Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la llicència d’obres de REFORMA D’HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ASCENSOR INTERIOR, situat a la Solana del
Tell, 24 d’aquest municipi.
1. 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 150,00euros, que es retornarà quan s’aporti el certificat de gestió de residus d’instal·lació
autoritzada al finalitzar les obres.
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2. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les és de tres anys.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 12.437,20euros.
4. Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització d’aquestes i s’aportarà la
següent documentació:
a. Certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pels col·legis professionals
corresponents.
b. Compliment del programa de control de qualitat de les obres
c. Copia del model 902N d’alta urbana, amb registre d’entrada a la Direcció General del
Cadastre.
d. Fotografies de les obres acabades (interior)
e. Certificat emès pel gestor de residus.
“...”
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 interessat, Sr. Maria Sala, 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 497,49 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 31,09 €, 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 150 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
497,49 €
- Taxa llicència:
31,09 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
678,58 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.7. Exp. LLO 106/17. Repàs teulada i façana. CSS
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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Fets
Es comuniquen les obres per a la reparació de façana i teulada de l’edifici situat al carrer del Ter,
núm. 13 d’aquest municipi.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Part
dels treballs són de façana, i s’han de complir les condicions de l’article 53, façana del POUM.
El pressupost de les obres és de 1.200,00 euros més IVA, i es presenta pressupost de
Construccions J Geli, SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement en relació a la comunicació de les
obres de reparació de façana i teulada de l’edifici situat al carrer del Ter, 13 d’aquest municipi, i
es tindrà en compte, les condicions de l’article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries, i es
destaquen el següents apartats:
Els elements de façana seran fonamentalment arrebossats i pintats o estucats, segons paleta
de colors. Per tant, s’haurà de donar un acabat pintat a la façana, amb un color dominant,
conforme paleta de colors del POUM. (art. 53, façana, del POUM)
- Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
- 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.
- 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.
- El PEM de l’obra és de 1.200,00 euros.
- El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és de dos anys.
“...”
-

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, Sra. Maria Solà, 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 48,00 € 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:
48,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
68,00 €
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.
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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.
3.8. Exp. LLO 116/17. Rampa accés. JGT
Vist l’informe del tècnic municipal de 17 d’abril de 2017 següent:
“...”
Fets
Es comuniquen les obres per a condicionar accés secundari al jardí de El Molí de Cal Nin, a través
de rampa, situada entre el límit nord i darrera la piscina actual. Les obres són d’escassa entitat
constructiva i senzillesa tècnica i no requereixen de projecte subscrit per tècnic competent,
conforme la LOE.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar aïllada, clau 4. Les
obres de condicionament exterior i no són contraries a l’ordenament urbanístic.
El pressupost de les obres és de 300,00 euros, i s’indica que l’empresa constructora serà
Excavacions Dani SL.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement en relació a la comunicació de les
obres de condicionament d’accés secundari al jardí del Molí de Cal Nin, situat al carrer Canigó
d’aquest municipi.
- Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
- 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. 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.
- El PEM de l’obra és de 300,00 euros.
- El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any.
“...”
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 interessat, Sr. Jaume Guàrdia Tomàs, 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 12,00 € 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:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
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20,00 €
0,00 €
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- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
32,00 €
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.
3.9. Exp. LLO 83/17. Reparació teulada. JBP/MBM
Vist l’informe del tècnic municipal de 12 d’abril de 2017 següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de substitució de
teulada del Mas el Prat d’aquest municipi i s’adjunta la següent documentació:
-

-

Projecte tècnic d’obres de conservació i manteniment d’una teulada a Mas El Prat, redactat
per l’arquitecta tècnica Montse Muntadas i Casanova, col·legiada 17.00511.0. El document
està visat per el corresponent col·legi professional.
Assumeix de la direcció de les obres, per part de la mateixa arquitecta tècnica,
El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.

El projecte preveu una actuació en l’edifici antiga del mas, i no s’intervé en les construccions més
recents adossades al mas. Les obres previstes en el projecte són la reparació de la teulada per
substitució de la biga de carener i l’embigat de fusta actuals per d’altres seguint una disposició
semblant, de fusta laminada de secció rectangular; les bigues en el perímetre del mur es
recolzaran en cèrcol perimetral de formigó armat, que quedarà embegut dins del mur de pedra, i
no implica un increment d’alçada. En l’edificació tancada es realitzarà formació de coberta amb
panell tipus Sandwich amb acabat inferior de fris de fusta, i incorporació d’aïllament tèrmic,
rastrells de fusta i teula ceràmica àrab, mentre que en el porxo es formarà la coberta amb llates
de fusta, làmina impermeable transpirable i teula ceràmica àrab. Es preveu allargar el porxo de
la façana sud fins cobrir l’accés; aquest perllongació del porxo no suposa una ampliació de
l’edificació ni del volum construït, sinó una millora de protecció de la façana i obertures. Per
aquesta part del porxo s’haurà de realitzar pilar, que es proposa de pedra amb morters clars de
calç.
La superfície d’intervenció són 116m², i no s’alteren les condicions geomètriques de la coberta
actual. El pressupost d’execució material de les obres és de 13.143,05 euros, segons el projecte.
Informe
DOCUMENTACIÓ
Manca la designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, o l’assumeix de les
funcions per part de la direcció facultativa de l’obra.
Full d’estadística d’edificació i habitatge
El projecte incorpora reportatge fotogràfic de l’estat de l’edificació des de l’interior.
PLANEJAMENT
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El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbanitzable delimitat, inclòs en el sector
de planejament PPr-01 El Prat, a desenvolupar conforme clau 3a, unifamiliar alineada a vial.
Aquest sector es preveu un sistema de gestió per reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica, i no consta que s’hagi iniciat la seva tramitació.

-

Extret del plànol 4.3 del POUM

-

-

El volum existent adossat a la façana est, està afectat per vialitat conforme a les
determinacions orientatives del POUM de Sant Pau de Segúries, per aquest sector de
planejament.
L’edificació està inclosa en uns sector de planejament pendent de desenvolupar, i tot i que
els propietaris tenen els dret del gaudi dels terrenys conforme a la naturalesa rústega
d’aquests, en relació a les obres resta el previst en l’art. 53 del TRLUC, i les limitacions de
l’article 108 del TRLUC, per ésser el volum del mas no conforme amb les previsions indicatives
del POUM. S’ha de tenir en compte que la vialitat definida en el sector és orientativa, d’acord
art. 138c del POUM, als efectes de determinar la situació en fora d’ordenació del cos adossat
del mas. Les obres previstes són de reparació per tal de garantir la bona conservació de
l’edificació, i per tant, compatibles amb la situació de volum disconforme establert en l’art.
108 del TRLUC.

El Mas el Prat està inclòs en el catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, fitxa 27. El
projecte s’ajusta als criteris constructius d’aquest pla especial, i no s’alteren els criteris
constructius del mateix, i es compleixen les prescripcions establertes en l’article 20 de la
normativa, en relació els criteris constructius i de materials.
Aquest mas, esta inclòs en el llistat de béns culturals d’interès local del POUM (art. 189.5),element
E1-01, classificat com a monument històric. Mentre no estigui redactat el Pla especial del
Patrimoni arquitectònic i arqueològic, s’aplicaran les disposicions del capítol 3 de les NNUU del
POUM, sobre regulació immediata dels béns d’interès cultural. Les obres de consolidació, per tal
de garantir la seguretat i la protecció als agents externs de forma definitiva i és admesa. El
projecte preveu la substitució de la coberta, com a actuació principal, i la reconstrucció en una de
geometria equivalent, sobre un cèrcol de formigó no altera els elements característics del conjunt.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres de
reparació de la coberta del Mas el Prat d’aquest municipi, conforme el projecte presentat, i es
tindran en compte les següents condicions:
1. S’haurà d’aportar reportatge fotogràfic de l’exterior abans de la intervenció en la coberta.
2. Abans de l’inici de les obres s’aportarà designació de coordinador de seguretat i salut en fase
d’obra.
3. L’edificació està en situació de volum disconforme amb el planejament, i aquestes obres no
comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació, de
conformitat amb l’article 108.2 del TRLUC.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les d’un any.
5. El pressupost d’execució material de les obres és de 13.143,05 euros.
6. 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, s’haurà de dipositar una
fiança en concepte de gestió de residus de 150,00euros que es retornarà al finalitzar les
obres i s’aporti el certificat del gestor de runes autoritzat.
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7. Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a
realitzar sobre els elements del catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals durant
15 dies a la seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
8. L’actuació està situada dins de la zona de policia de llera i en zona d’afectació de la carretera
C-38. S’emet informe sense perjudici de que el promotor disposi de l’autorització de les
administracions sectorials competents.
“...”
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 als interessats Sr. Josep Batlle Pascual i Sra. Montserrat Batlle Magret, 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 525,72 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 32,86 €, 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 150 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
525,72 €
- Taxa llicència:
32,86 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
708,00 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de
demora.

5. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.10. Exp. EDU 245/15. Tanca il·legal. Building Center SAU
Atès que acord de Junta de Govern de 24-10-2016, notificat el 10-11-2016, es va incoar expedient
de disciplina urbanística a BuildingCenter SAU per execució d’obres sense llicència manifestament
il·legalitzables a l’Avda. de la Vall, 4 de la població. Es va requerir l’interessat per tal que en el
termini de 15 dies ajustés les obres a planejament;
Vist que en data 21-11-2016 l’interessat va presentat al·legacions per ETRAM on manifestava la
conformitat amb els fets però la impossibilitat d’executar les obres per no disposar de la possessió
de la finca pel fet que el jutjat no li havia traslladat la possessió;
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Vist que el Jutjat de Primera Instància 1 de Tarragona va informar que l’interessat va rebre la
possessió de la finca el dia 27-07-2016, molt abans de la data del seu escrit d’al·legacions de 2111-2016: l’interessat va presentar al·legacions amb informació falsa;
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 16-01-2017 d’incoació d’expedient per imposició d’una
primera multa coercitiva per import de 300 €, notificat el 31 de gener de 2017;
Vist que l’interessat consta com usuari Registral i Cadastral de la finca, continua sense acreditar
la manca de possessió de la finca i que les obres il·legalitzables es mantenen al dia d’avui;
Vista la regulació de l’article 225 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel DECRET
LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme;
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,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Imposar a l’interessat BuildingCenter SAU una primera multa coercitiva per import de 300 €.
RESUM de deures econòmics:
- Multa coercitiva
300,00 €
TOTAL:
300,00 €
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.

2. Incoar expedient per a la imposició d’una segona multa coercitiva per import de 600 €, que es
podrà reiterar fins el compliment del requeriment.
3. La incoació de l’expedient es dirigeix contra BuildingCenter SAU.
4. 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.
5. Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb advertiment de peu de recursos pertinents pel
que fa la imposició de la primera multa coercitiva.
3.11. Exp. EDU 276/16. Compliment ordre d’execució. SAREB
Atès que la SAREB ha presentat, el 6 de març de 2017, sol·licitud per a col·locació de cartell, i
aportà documentació complementaria el dia 12 d’abril de 2017;
Atès que s’adjunta amb la instància memòria per a la legalització de tanques, redactada per
Sundis SA. En la memòria es descriu la instal·lació d’una tanca de 4x3m, fixada sobre dos suports
metàl·lics i fonamentació de formigó armat, en el solar situat a l’Avinguda del Mariner,2 de Sant
Pau de Segúries. El pressupost de les obres ha estat de 1.069,39 €;
Atès que el solar està situat en terrenys classificats de sòl urbà, i qualificats de zona de clau 2,
i que el rètol previst es situa en la zona edificable del solar, i no supera l’alçada reguladora;
Vist que es dona compliment a les condicions de l’article 61 del POUM;
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Vist que el tècnic municipal va realitzar la inspecció del solar, i observà que s’havia dut a terme
la neteja i esbroçada del solar, i s’havien restablert les condicions de salubritat i decòrum públic,
per la qual cosa s’informa en relació al requeriment de neteja de solar i legalització d’instal·lació
de rètol publicitari, al solar situat a l’Avinguda del Mariner, 2;
Vist l’informe tècnic favorable a la legalització de les obres d’instal·lació de rètol publicitari de
4x3m, conforme la documentació aportada i conforme s’ha donat compliment a l’execució dels
treballs de neteja i esbroçada dels terrenys;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Tenir per acomplert el requeriment de 17-10-2016, notificat el 10-11-2016 pel que fa la neteja
del solar de l’Avda. de la Vall, 2, per part de la SAREB.
2. Tenir per legalitzades les obres sense llicència ni comunicació prèvia, d’instal·lació d’un rètol
publicitari amb un pressupost de 2.200 €.
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 88,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
4. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
5. Aprovar la constitució d’una fiança de residus per import de 150 € que serà retornada quan
s’acrediti la disposició en centre autoritzat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
88,00 €
- Taxa llicència:
20,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
108,00 €
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.

6. 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.
7. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar a l’adreça
de correu tecnico4@integraval.es.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor tanques de seguretat al Passeig Costabona
Es deixa sobre la taula
4.2. Contracte menors de serveis del Casal d’Estiu 2017
Vista la proposta del Sr. Marc Navarro Moya, de l’empresa Bastiments Aventura Camprodon, de
prestació del servei del Casal d’Estiu que manté el preu de l’any passat per 20 nens, següent:
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-

Direcció Casal d’Estiu
Dos monitors
Suplement monitors de 9 a 13

Inici la setmana del 26-06-2017
Final 28-07-2017
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Acceptar el pressupost presentat pel responsable del Casal d’Estiu que consta a l’expedient,
per import de 952,75 € per 5 setmanes i un suplement de monitor per import de 303,85 € que
fan un total de 6.131,80 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.131,80 €, més l’IVA corresponent.
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 de subministrament d’un tractor tallagespa
Es deixa sobre la taula
5. Autorització de pas pel municipi
5.1. Club Ciclista Transpyr
Atès que el Club Ciclista Transpyr sol·licita autorització de pas per a la “Transpyr Grand Raid MTB”
que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès cicloturístic que posa en valor el
patrimoni dels municipis i territoris per on passa, que se celebra de l’11 al 17 de juny de 2017 i
que per Sant Pau de Segúries passa l’11 de juny de 2017 ;
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 la cursa dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
5.2. Club Esportiu Bike Catalunya
Atès que el Club Esportiu Bike Catalunya d’Igualada sol·licita autorització de pas per a la “III
Edició de The Pirinexus 360 Challenge, que és un esdeveniment esportiu, que se celebra el dia 3
de juny de 2017;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de l’activitat dins el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
6. Resolució definitiva del concurs de provisió de la plaça d’arquitecte municipal
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Expedient núm.: 79/2017
Acord de Junta de Govern de 25-05-2017
Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de personal Funcionari Interí per Concurs
Assumpte: Arquitecte municipal
Interessat: Xavier Rico Miró
Data d'inici: 27-02-2017
Document signat per: L'alcalde, el secretari
Vista la proposta de nomenament del Tribunal qualificador en relació amb les proves de selecció
per proveir en règim d'interinitat la plaça d’arquitecte municipal:
Característica de la plaça:
— Classe: funcionari; Grup: A1; Classificació: Administració Especial; Subescala: Tècnica;
Categoria: titulat superior; nombre de vacants: 1; Denominació: arquitecte municipal.
Vista la documentació rebuda per part de l’aspirant proposat, acreditativa de les condicions de
capacitat i requisits exigits en la convocatòria, de conformitat amb els articles 55. d) i 82 del
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol, en concordança amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local,
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Nomenar al Sr. Xavier Rico Miró com a funcionari interí per ocupar la plaça vacant a la Plantilla
de Personal corresponent al lloc de treball d’arquitecte municipal, a temps parcial del 20% de
jornada.
2. Publicar el nomenament al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament (article 82 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol).
3. Notificar aquest acord al funcionari nomenat, comunicant-li que deurà prendre possessió de
possessió o incorporar-se en el termini d'un mes a comptar des de la publicació del nomenament.
7. Aprovació de la modificació del conveni comarcal sobre recollida de gossos
Vista la proposta de modificació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès de delegació de
competències per a la prestació del servei der recollida de gossos abandonats a la comarca del
Ripollès;
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de
gossos abandonats a la comarca del Ripollès;
2. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de l’addenda corresponent a aquesta modificació del
conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
8. Aprovació addenda Itinerannia 2017-2018
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Vista la proposta d’aprovació de l’addenda 2017-2018 al conveni entre l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per al
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, prioritats 2 i 3;
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la l’addenda 2017-2018 al conveni entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, el
Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de
la xarxa de senders Itinerànnia, prioritats 2 i 3;
2. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de l’addenda corresponent a aquesta modificació del
conveni.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès.
9. Acceptació de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès:
9.1. Cooperació cultural: per la trobada sardanista
Vista la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Ripollès, en concepte de Cooperació Cultural
per l’Aplec Comarcal Sardanista, que enguany se celebra a Sant Pau de Segúries.
Vist l’import atorgat de 1.000 euros, el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de factures
i respectius comprovants de pagament.
Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Ripollès, en concepte de Cooperació
Cultural per l’Aplec Comarcal Sardanista per import de 1.000 euros.
2. Certificar que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es troba al corrent de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, que no té cap deute vençut i exigible amb el Consell Comarcal
del Ripollès i que aquest ingrés figura com a dret reconegut en el Pressupost del 2017.
3. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria de l’Ajuntament.
4. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
9.2. Fons de Cooperació Econòmica comarcal: per activitats o serveis obligatoris
Vista la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Ripollès, en concepte del Fons de Cooperació
econòmica comarcal als municipis en obres, serveis o activitats a prestar amb caràcter obligatori
pels municipis de la comarca del Ripollès;
Vist l’import atorgat de 1.000 euros, el qual s’haurà d’acreditar
secretari de la corporació

mitjançant un certificat del

Ateses les competències que corresponen a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el previst a l’article 21. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Ripollès, en concepte del Fons de
Cooperació econòmica comarcal als municipis en obres, serveis o activitats a prestar amb caràcter
obligatori pels municipis de la comarca del Ripollès;
2. Certificar que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es troba al corrent de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, que no té cap deute vençut i exigible amb el Consell Comarcal
del Ripollès i que aquest ingrés figura com a dret reconegut en el Pressupost del 2017.
3. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria de l’Ajuntament.
4. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
10. Sol·licitud ajuts AMPA Llar d’Infants
Vist l’escrit NRE 393, de 20-04-17, de la Sra. Eva Torner Bosch, com a president de l’AMPA de la
Llar d’Infants El Pinet Xic, què sol·licita un ajut de 300 € en concepte del cost de l’autocar per
anar al Zoo de Barcelona;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut a l’AMPA de la Llar d’Infants El Pinet Xic de 300 € 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 de la Llar d’Infants El Pinet Xic.
11. 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

