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ACTA NÚM. 20/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de desembre
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
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 l’Ajuntament.
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local
al marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz
comissionat pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) en funcions de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
2.2. Aprovació del pagament de les quotes del País d’Arts i Història i PATRIMC@T
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 211/17. Enrajolar jardí. ADG
3.2. Exp. LLO 209/17. Reparació canal. Estabanell i Pahisa SA
3.3. Exp. LLO 237/17. Canvi de pilars de fusta al porxo. MTA
3.4. Exp. LLO 293/17. Canvi finestres. MMR
3.5. Exp. LLO 290/17. Neteja i desbrossament sense tala i reparar canonada
4. Contractació:
4.1. Exp. 323/17. Encàrrec de redacció del DUPROCIM al Consell Comarcal del Ripollès
4.2. Exp. 318/17. Contracte subministrament i col·locació d’una farola. Comercial Pirene SL
4.3. Exp. 316/17. Contracte de redacció de l’Annex d’actualització del projecte de la via Ciclista del Ter
5. Aprovació dels serveis de Joventut per 2018
6. Aprovació del Pla d’Aprofitaments Forestals per 2018
7. Sol·licitud de bonificació de l’ICIO. DGM
8. Donar compte del nomenament del tresorer accidental de l’Ajuntament a partir de 2018
9.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. 19 de la sessió del 4 de desembre de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-47: 14.748,06 € pendents de pagar
RF-48: 962,34 € domiciliades
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Aprovació del pagament de les quotes del País d’Arts i Història i PATRIMC@T
Vista la relació de quotes pel 2018 que ens ha fet arribar l’associació transfronterera País d’Arts i
d’Història Transfronterer Les Vall Catalanes del Tec i del Ter següents:
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Quota de 2018: 1.340 €
Quota de 2014: 1.179,50 €
Quota excepcional 2018: 182 €
Total: 2.701,50 €
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de les quotes dalt relacionades per l’exercici de 2018.
2. Comunicar-ho a l’associació a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLO 211/17. Enrajolar jardí. ADG
Vista la sol·licitud per executar obres, NRE 652, de 7-7-2017, consistents en enrajolar el jardí amb
un Pressupost d’Execució Material de 1.123,00 €;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la realització de les obres comunicades per la interessada Sra.
Anna Deulofeu Güell, sense perjudici del control posterior a càrrec dels tècnics municipals.
Aquest assabentat 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 44,00 € 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 (4% PEM):
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

44,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
64,00 €

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

4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 209/17. Reparació canal. Estabanell i Pahisa SA
Vista la sol·licitud per executar obres, NRE 647, de 6-7-2017, consistents en reforç de la volta del
canal de formigó, treure volta de pedra, reparar coronament i col·locar volta de formigó armat,
amb un Pressupost d’Execució Material de 14.725,00 €;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la realització de les obres comunicades per la interessada
Estabanell i Pahisa SA, sense perjudici del control posterior a càrrec dels tècnics municipals.
Aquest assabentat s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
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RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

589,00 €
36,81 €
0,00 €
0,00 €
625,81 €

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. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 589,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 36,81 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. Exp. LLO 237/17. Canvi de Pilars de fusta al porxo. MTA
Vista la sol·licitud per executar obres, NRE 743, d’1-8-2017, consistents en canvi de dos pilars de
fusta del porxo amb un Pressupost d’Execució Material de 195,00 €;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la realització de les obres comunicades per la interessada Sra.
Maria Teresa Argelaguer, sense perjudici del control posterior a càrrec dels tècnics municipals.
Aquest assabentat 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 7,80 € 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 (4% PEM):
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

7,80 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
27,80 €

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. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. Exp. LLO 293/17. Canvi finestres. MMR
Vista la sol·licitud per executar obres, NRE 908, de 20-09-2017, consistents en canviar finestres
amb un Pressupost d’Execució Material de 1.515,00 €;
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Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la realització de les obres comunicades per l’interessat Sr. Manuel
Mateo Rojas, sense perjudici del control posterior a càrrec dels tècnics municipals.
Aquest assabentat 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 44,00 € 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 (4% PEM):
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

60,60 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
80,60 €

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. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. Exp. LLO 290/17. Neteja i desbrossament sense tala i reparar canonada.
Vista la sol·licitud per executar obres, NRE 857, de 18-09-2017, consistents neteja i
desbrossament sense tala i reparació de canonada amb un Pressupost d’Execució Material de
100,00 €;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats de la realització de les obres comunicades per l’interessat Sr. Adrià
Gómez Marco, sense perjudici del control posterior a càrrec dels tècnics municipals.
Aquest assabentat 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 4,00 € 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 (4% PEM):
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565

4,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
24,00 €
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“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234
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. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Exp. 323/17. Encàrrec de redacció del DUPROCIM al Consell Comarcal del Ripollès
Vist el DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a
la seva tramitació conjunta;
Vist que al seu article 2 referent als municipis que, en funció de la seva població, de les seves
característiques i dels riscos que els afectin, han d’elaborar els plans de protecció civil següents:
a) Els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen
la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació
geogràfica o la seva activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han
d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, i és potestatiu en la resta de
municipis.
b) Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern
estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del
pla especial en allò que els afecti.
c) Els municipis no previstos en els supòsits anteriors que estiguin afectats per riscos concrets
diferents dels riscos objecte de plans especials poden elaborar i aprovar els corresponents plans
específics municipals.
Vist l’article 3 sobre el Document únic de protecció civil municipal, pel que fa els municipis que han
d’elaborar plans de protecció civil, han de redactar el Document únic de protecció civil municipal,
per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos
que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a
l’annex d’aquest Decret, sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats
afectades pels plans d’autoprotecció;
Vist l’escrit del Departament d’Interior de 17-08-2017 que ens informa que en el cas del nostre
municipi, està inclòs entre els municipis que estan obligats a elaborar el pla Ventcat i actualitzar la
resta de Plans en un Document únic (DUPROCIM);
En exercici de les facultats que atorga a l’Alcaldia la normativa vigent, i les atribuïdes a la Junta de
Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès la redacció del DUPROCIM del municipi de Sant Pau de
Segúries
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès.
3. Facultar Secretaria per a la tramitació telemàtica corresponent
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
4.2. Exp. 318/17. Contracte subministrament i col·locació d’una farola. Comercial Pirene
SL
Vist el pressupost per a la substitució d’una farola que va fer malbé per un sinistre d’un vehicle per
import de 853 € IVA inclòs;
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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 Comercial Pirene SL el contracte menor d’obres pel preu de 853,00 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 853,00 €, 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 a l’adreça
santi@cpirene.com.
4.3. Exp. 316/17. Contracte de redacció de l’Annex d’actualització del projecte de la via
Ciclista del Ter
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Informe:
En data desembre del 2015 es va redactar el Projecte Constructiu “Via ciclista del Ter. Del camí el
pont del Reixac a Llanars. Tram: Sant Joan de les Abadesses- Llanars- Clau XC-10020.2.
Amb data octubre de 2017, tant des del Departament de Territori i Sostenibilitat com des dels
Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i de Sant Pau de Segúries, s’ha estimat necessari
revisar el projecte per tal de modificar el traçat entre el PK 4+800 i el PK 7+060 (de Can Repunxó
a l’entrada del nucli urbà de Sant Pau de Segúries) per tal d’adaptar-lo als nous requeriments
(aprofitar la zona de domini públic per al pas de la via verda) i minimitzar les afeccions als terrenys
agrícoles situats al marge de la carretera i del riu Ter.
Per aquest motiu el Departament de Territori i Sostenibilitat ha realitzat un aixecament topogràfic
de detall on es determinen els elements de calçada i els límits de marges, que servirà de base per
ajustar i modificar el projecte.
L’objecte de la contractació és redactar l’Annex d’actualització del Projecte Constructiu de manera
que reculli els canvis assenyalats. Aquest Annex servirà de base per la licitació de les obres
conjuntament amb el projecte original; així doncs contindrà la documentació modificada referent a
memòria i annexos, plànols i pressupost.
La proposta d’honoraris rebuda de la empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL amb CIF
B17646563 i domicili a l’Avinguda Països Catalans, 50 de 17457- Riudellots de la Selva- Girona
s’ajusta a les tasques esmentades i sol·licitades.
Conclusions:
Es proposa la contractació de ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, per a les tasques
esmentades d’actualització del projecte constructiu “Via ciclista del Ter” per un import IVA inclòs,
de 2.339,33 €.
“...”
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 ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, el contracte menor de serveis
pel preu de 2.339,33 € IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.339,33 €, IVA inclòs.
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Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord per via telemàtica ENOTUM a l’adjudicatari en el termini de deu dies a
partir de l’aprovació a l’adreça contractacio@abmjg.com.
5. Aprovació dels serveis de Joventut per 2018
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de joventut municipal a Sant Pau de
Segúries;
Vista l’oferta de la Carta de Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès segons escrit de
la Presidència de 31 d’octubre de 2017;
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries està interessat a rebre els serveis següents:
a) Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual i el Pla Local, cada 4
anys (menys aquells projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part) per import
de 500 € l’any.
b) Tardes joves: Una tarda al mes (intervenció directa amb els infants/joves aproximadament
dues hores, material de l’activitat, hores de preparació, desplaçament de la tècnica, difusió i
material per a la difusió en els centres educatius de secundària i/o xarxes socials) amb un cost de
200 € l’any.
c) Gaudeix tot l’any: 4 places en cada una de les quatre sortides amb un costa de 100 € l’any.
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 Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la prestació dels serveis dalt consignats per part del Servei de Joventut del Consell
Comarcal del Ripollès per import total anual de 1.250,00 €.
2. Comunicar aquest acord per via telemàtica al Consell Comarcal del Ripollès.
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
6. Aprovació del Pla d’Aprofitaments Forestals per 2018
Vista el programa anual d’aprofitaments no fusters i de llenyes dels terrenys de propietat pública
de Catalunya per a l’any 2018, on s’especifica cada un dels aprofitaments del programa anual
corresponents a les forests públiques propietat de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i que tot
seguit es relacionen:
Aprofitaments no fustaners (pastures):
- CUP 62 Ribes Altes i Puig Parrús. 122,17 Ha.
- CUP 62 Bac de les Tres Fonts. 99,55 Ha.
Total: 221,7 Ha.
D’acord amb els articles 36, 37 i 38 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, modificada
per la Llei 10/2006, de 28 d’abril, regulen la gestió dels aprofitaments forestals, així com el fons de
millores de les forests declarades d’utilitat pública.
Vistos els articles 54 i 55 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el programa d’aprofitaments no fustaners exercici 2018
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2. Notificar-ho al DARPA de la Generalitat de Catalunya i al CEINR l’efecte corresponent.
7. Sol·licitud de bonificació de l’ICIO. DGM
Vista la sol·licitud del Sr. David Gómez Marco, presentada per ETRAM, registre E20170100229, que
demana la bonificació que sigui procedent legalment de conformitat a l’article 6è. de l’Ordenança
fiscal núm. 5:
De conformitat a l'article 6è, apartat 2, de l'Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l'ICIO, on es
podrà atorgar una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Vist que s’ha de valorar al grau de bonificació que li correspon de conformitat a la redacció de
l’Ordenança Fiscal
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern local, amb l’abstenció del Sr. Adrià Gómez, per unanimitat ACORDA:
1. Ordenar al tècnic municipal un informe valoració del percentatge més adient de bonificació en
relació a les obres a executat a la Masia de can Pairó, segons llicència d’obres atorgada a
l’expedient 110/2017.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i facultar a l’Alcaldia per a l’aprovació de l’informe que emeti
el tècnic municipal, així com la bonificació que sigui de Llei.
8. Donar compte del nomenament del tresorer accidental de l’Ajuntament a partir de
2018
Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de data d’avui s’ha nomenat accidentalment el funcionari
adscrit a Intervenció, Sr. Joan Geli Fonts, per tal de poder exercir com a tresorer quan el secretari
interventor no estigui disponible per qualsevol circumstància.
Aquesta mesura té la seva raó de ser en la necessitat d’atendre les obligacions de la Tresoreria
municipal en compliment dels terminis legals, pel fet que el secretari interventor tresorer nomenat
pel XALOC només presta els seus serveis presencialment un dia a la setmana.
9. Informes i propostes de la Àrees
El Sr. Barba proposa:
La implantació de mesures d’ajut a la implantació de noves empreses al municipi per
incentivar i facilitar els primers anys de l’activitat.
També recorda la possibilitat de bonificacions per famílies nombroses a la Llar d’Infants.
Vol manifestar com a prioritats de l’equip de govern la millora de la xarxa d’aigua i la
pavimentació de carrers que estan molt deteriorats.
El secretari prepararà unes propostes per ajudar a l’equip de govern en la pressa de decisions
sobre aquests temes.
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,

