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ACTA NÚM. 3/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 5 de febrer
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: Cap

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria: Aprovació de les relacions de factures
3. Urbanisme.
4. Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2017. CSRCR.
5. Aprovació del conveni de Joventut 2018. CCR
6. Donar compte i acceptar el pressupost de redacció del DUPROCIM. CCR
7. Carta del president del Consell Comarcal del Ripollès sobre la Diada d’Agermanament amb el
Conflent.
8. Carta informativa calderes de Biomassa. Diputació de Girona
9. Carta informativa convocatòria subvencions forestals. Diputació de Girona
10. Comunicació quota Benestar Social 2018. CBSR
11. Proposta xifra de població a 1-01-2017. INE
12. Carta sobre nova contractació del Servei de Recollida i Tractament d’Escombraries. CCR
13. Autorització de pas pel municipi “BTT del VI Ter Bike Experience”. Club Open Natura
14. 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. 2 de la sessió del 22 de gener de 2018
2. Intervenció i Tresoreria:
Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-3: 13.272,81 €
RF-4:
660,88 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
3. Urbanisme
No n’hi han
4. Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2017. CSRCR. Exp. 25-2018
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 2017 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2017, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes

Padrons i
liquidacions

Pendent anterior 31-12-16

129.467,16

Ingressos

Baixes

Pendents
cobrament
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Total càrrecs a 31-12-17

581.031,85

Ingrés en voluntària

603.999,08

Ingrés en executiva

39.124,19

Baixes

11.368,01

Pendent en voluntària

1.778,29

Pendent en executiva

55.987,23

Interessos de demora

1.062,85

Recàrrecs d’apressament

5.102,65

Costes
Total ingressos a 31-1217

789,93
650.078,70

9.610,22

57.765,52

En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia, especialment l’article
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local (BOP
136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2017, presentat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel seu
coneixement i als efectes adients.
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
5. Aprovació del conveni de Joventut 2018. CCR
Atès que el Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que
dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i
programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove
del Ripollès.
Vista que el 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 2016-2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. Aquest Contracte programa
preveu l’aplicació dels serveis i programes següents:
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens
locals:
Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de
joventut.
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes:
Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació.
Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al territori
que dóna suport directe als plans locals de joventut.
Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves.
Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i
programes següents:
o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut
o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil
dos-cents cinquanta euros (1.250,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al
2018, que comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:
• Disseny, redacció execució i justificació del projecte d’activitats anual i el Pla Local, aquest últim
cada 4 anys.
• Quatre tardes joves al mes
• 4 places al gaudeix tot l’any
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L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de
2018.
Vista la minuta de conveni de col·laboració que ens ha tramés el Consell per a formalitzar la
prestació de serveis de l’exercici 2018;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia, especialment l’article
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local (BOP
136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per al finançament del
Servei Comarcal de Joventut.
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància,
fent constar que aquesta Alcaldia està facultada per Llei per a la seva signatura.
6. Donar compte i acceptar el pressupost de redacció del DUPROCIM. CCR
Per fer saber que el 16-01-2018 el Consell Comarcal del Ripollès ens va trametre el pressupost per
la redacció del DUPROCIM per import de 2.541,00 €.
La Junta de Govern en queda assabentada i aprova expressament el pressupost.
Es farà saber al Consell Comarcal del Ripollès que acceptem el pressupost per via telemàtica
d’EACAT.
7. Carta del president del Consell Comarcal del Ripollès sobre la Diada d’Agermanament
amb el Conflent.
Enguany es celebrarà la quarta edició d’aquesta Diada de l’Agermanament. La primera es va
celebrar a Vinçà (2015), la segona a Vilallonga de Ter (2016), la tercera a Saorra (2017), i la
quarta se celebrarà a la tardor d’enguany a un municipi de la nostra comarca.
El president del Consell Comarcal del Ripollès ens ofereix la possibilitat d’acollir al vostre municipi
aquesta diada.
Ham de contestar abans del 31 de març de 2018.
Aquesta diada haurà de ser al setembre, octubre o novembre de 2018, i s’hauria de celebrar en el
marc d’alguna fira o festivitat (no festa major) que ja celebreu.
Els actes d’aquesta diada solen constar d’uns parlaments i d’algunes actuacions per part d’alguna
entitat cultural d’ambdues comarques, pel què es poden inserir en els actes de la vostra fira o
festa.
La Junta en queda assabentada
8. Carta informativa calderes de Biomassa. Diputació de Girona
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions
per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, publicades al BOP de
Girona núm. 4, del dia 5 de gener de 2018.
Així mateix, la Junta de Govern del dia 16 de gener de 2017, ha aprovat les convocatòria,
publicada al BOP de Girona núm. 20, del dia 29 de gener de 2018.
La informació també figura a la pàgina web de la Diputació de Girona a l’apartat Subvencions, on
trobareu el formulari per a la tramitació de les sol·licituds.
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En el cas que estiguem interessats, cal que presentem la sol·licitud dins el termini que finalitza el
dia 30 d’abril de 2018. Convé que tingueu en compte que la sol·licitud ha de ser signada
electrònicament i anar acompanyada, necessàriament, de la documentació que s’especifica a les
bases.
Per a qualsevol dubte o qüestió ens podem adreçar al Servei de Medi Ambient, a través del telèfon
972 18 50 85 o de l’adreça de correu electrònic medi.ambient@ddgi.cat.
9. Carta informativa convocatòria subvencions forestals. Diputació de Girona
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions
per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, publicades al BOP de
Girona núm. 4, del dia 5 de gener de 2018.
Així mateix, la Junta de Govern del dia 16 de gener de 2018, va aprovar la corresponent
convocatòria, la qual va ser publicada al BOP de Girona núm. 20, del dia 29 de gener de 2018 .
La informació també figura a la pàgina web de la Diputació de Girona a l’apartat Subvencions, on
trobareu el formulari per a la tramitació de la sol·licitud.
En el cas estiguem interessats, cal que presenteu la sol·licitud dins el termini que finalitza el 10
de març de 2018. Convé tenir en compte que la sol·licitud ha de ser signada electrònicament i
anar acompanyada, necessàriament, de la documentació que s’especifica a les bases.
Com a novetat important, a partir d’aquest exercici, les subvencions per a actuacions de sega de
marges i arranjament de ferm de camins municipals destinades a Ajuntaments han estat
transferides al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 de l’Àrea de Cooperació Municipal.
Per a qualsevol dubte o qüestió que vulguem plantejar sobre aquest tema, ens podem adreçar al
Servei de Medi Ambient, a través del telèfon 972 18 50 83 o de l’adreça de correu electrònic
medi.ambient@ddgi.cat.
10. Comunicació quota Benestar Social 2018. CBSR
Ens comuniquen que l’aportació de l’Ajuntament per 2018 serà d’11.569,97 €
11. Proposta xifra de població a 1-01-2017. INE
L’INE ens comunica la proposta de xifra oficial de població de 1-01-2017: 672 habitants.
12. Carta sobre nova contractació del Servei de Recollida i Tractament d’Escombraries.
CCR
El Consell Comarcal del Ripollès ens informa que l’11 de gener de 2018 s’ha signat el nou conveni
amb la UTE Ripollès, d’URBASER SA I VIGFA RESIDUS SLU.
A partir d’1 de juliol de 2018 s’inicia la prestació del nou servei que tindrà un període d’implantació
de quatre mesos.
El Consell Comarcal del Ripollès ens demana que comuniquem els nous emplaçaments de la àrees
de contenidors per millorar el desplegament del nou servei.
13. Autorització de pas pel municipi “BTT del VI Ter Bike Experience”. Club Open Natura
Atès que el Club Open Natura autorització de pas pel “BTT del VI Ter Bike Experience” 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 el 16 de juny de 2018, amb sortida de Setcases
fins a Torroella de Montgrí;
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.
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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. Excepte el carrer Major del nucli urbà de Sant Pau de
Segúries, tallat per una esllavissada.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
14. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica varis temes de la gestió ordinària de la corporació:
-

Inauguració del Molí
Festa de la Primavera
Encàrrec de redacció al CCR de l’actualització del PAES
Conveni amb l’Escola Futbol Sala de Ripoll-Sant Pau.
Demanar subvencions a Diputació per adequació de l’entrada del poble i per l’ascensor de
l’edifici de l’Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe

Vist i plau,
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