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ACTA NÚM. 6/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 26 de març
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
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:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
2.2. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Distribución SL
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Energia SAU
2.4. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Energia XXI SLU
2.5. Sol·licitud de baixa definitiva de vehicle. ECM
2.6 Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle per discapacitat. IPA
3. Urbanisme:
3.1. Autorització per a la ocupació temporal de terrenys municipals per a l’execució d’obres d’emergència
en el pont de la Rovira de la C-38
3.2. LLO 62/2018. Reforma interior. JVR
3.3. LLO 44/2018. Retorn fiança residus. SBS
3.4. LLO 2/2018. Retorn fiança residus. ABF
3.5. LLO 7/2018. Denegació del retorn de la fiança de residus. JBA
3.6. Autorització d’una parada al Mercat setmanal de la població.
3.7. LLO 48/2018. Prospeccions per a dades de geotèrmia. MEL
4. Contractació
5. Aprovació de la participació al projecte del FEDER comarcal amb al Consell Comarcal del Ripollès.
6. Donar compte del la celebració dels 50 anys de la Fundació MAP
7. 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. 5, de la sessió del 5 de març de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-9: 16.357,44 €
RF-10: 733,16 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Distribución SL
Vistes la declaració de l’empresa Endesa Distribución SL amb CIF B82846817, sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
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Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
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 la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Endesa
Distribución SL per import de 16.341,29 € (ELECTRICITAT) que suposa una taxa de 245,12 €
segons declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic a l’efecte corresponent.
2.3. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Energia SAU
Vistes la declaració de l’empresa Endesa Energia SAU amb CIF A81948077, sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
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 la liquidació corresponent a l’1,5% del ingressos declarats per l’empresa Endesa
Energia SAU per import de 179,83 € (GAS) que suposa una taxa de 2,70 € segons declaració de
la interessada.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic a l’efecte corresponent.
2.4. Aprovació de la liquidació per aprofitament del domini públic. Endesa Energia XXI
SLU
Vistes la declaració de l’empresa Endesa Energia XXI SLU amb CIF B82846825, sobre la taxa per
ocupació del sòl, subsòl o vol de les empreses explotadores de serveis de subministraments, de
conformitat a l’article 23 de la LHL aprovada per RDLeg 2/2004;
Vistes les liquidacions en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general amb el tipus de l’1,5%;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia i a la Junta de Govern,
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 la liquidació corresponent a l’1.5 % del ingressos declarats per l’empresa Endesa
Energia XXI SLU per import de 5.841,94 € (ELECTRICITAT) que suposa una taxa de 87,63 €
segons declaració de la interessada.
2. Notificar-ho per via telemàtica per correu electrònic a l’efecte corresponent.
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2.5. Sol·licitud de baixa definitiva de vehicle. ECM
Vist el rebut que es proposa donar de baixa pels motius que s’especifiquen en tractar-se d’una
exempció legalment establerta:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

1801000151

Elionor Colom Marcer

IVTM

GI-0685-BB

Import (€) Motiu
143,88 Baixa definitiva

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Donar de baixa el rebut dalt consignat i prendre raó al corresponent padró fiscal
2. Comunicar aquesta Resolució al Consorci Servei de Recaptació “Cerdanya-Ripollès” i notificar-ho
a l’interessat.
2.6 Sol·licitud d’exempció de l’IVM de vehicle per discapacitat. IPA
Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta de 4-03-2018, NRE 234:
Rebut

Nom

Concepte

Matricula

ISABEL PONCE ARIÑO

IVTM

5147 FTT

Import (€) Motiu
Citroën C-5

La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar la exempció del vehicle dalt consignat.
2. Notificar-ho a la interessada per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme
3.1. Autorització per a la ocupació temporal de terrenys municipals per a l’execució
d’obres d’emergència en el pont de la Rovira de la C-38
Vist l’informe tècnic que es transcriu següent:
“...”
Informe
Es sol·licita l’ocupació temporal del terreny referenciat anteriorment, per a l’acopi de material de
les obres d’emergència de reparació del pont de la Rovira de la C-38, promoguda per la Generalitat
de Catalunya, servei de carreteres.
PLANEJAMENT
Els terrenys objecte d’ocupació temporal estan situats en sòl no urbanitzable, qualificats de clau
13c, conforme el POUM de Sant Pau de Segúries i actualment és una esplanada erma amb accés
directe des de la carretera. Conforme art. 53 del TRLUC es poden autoritzar com a usos
provisionals l’emmagatzematge o dipòsit simple de mercaderies o bens mobles, i aquestes són
compatibles amb la naturalesa rústica dels terrenys per ser instal·lacions vinculades al
manteniment de les obres públiques, art. 47.6.d, del TRLUC.
En la finca hi ha la rasant definida i amb material de reblert, i hi ha elements de delimitació com
tancats i pedres, per la qual cosa s’haurà de dipositar un aval per possibles desperfectes.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’ocupació dels terrenys municipals referenciats anteriorment de
forma provisional per a l’acopi del material de les obres de reparació d’emergència del pont de la
Rovira a la C-38, i es tindran en compte les següents condicions:
1. Els terrenys s’hauran de deixar en situació igual a l’originària, conforme art. 54 del TRLUC, i no
es podran realitzar cap tipus d’abocament en aquests. El recinte haurà d’estar delimitat i en
compliment de les normes vigents en matèria de seguretat i salut de les obres de construcció en
tot moment, i s’aportarà abans de l’inici de l’ocupació dels terrenys la designació del coordinador
de seguretat i salut de les obres.
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2. Es dipositarà una garantia de 600,00 €, per a possibles danys o incidències en la rasant actual o
elements de delimitació, i per possible execució subsidiària del desmuntatge o retirada dels
elements o materials dipositats en el terreny, i exhaurit el termini màxim d’ocupació.
3. L’ocupació no podrà excedir en el temps a la durada de les obres, i s’haurà de retirar tot el
dipositat en un termini màxim de deu dies naturals des de la finalització d’aquestes.
4. S’haurà d’aportar, abans de l’inici de l’ocupació, l’autorització del titular de la carretera per a la
realització d’aquest acopi en zona d’afectació de la C-38, de la Generalitat de Catalunya.
“...”
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. Autoritzar a l’empresa Construccions Rubau SA la ocupació temporal de l’aparcament municipal
del Pont de la Rovira amb maquinària i material de construcció per l’execució de l’obra
d’emergència al Pont de la Rovira.
2. Condicionar aquesta autorització al compliment de les condicions de l’informe tècnic dalt
transcrit.
3. Notificar aquest acord a l’empresa interessada per a la seva constància
3.2. LLO 62/2018. Reforma interior. JVC
Vista la comunicació del Sr. Josep Vilà Coma, NRE 62/2018 de realització d’obres de reforma
interior per import de 8.450,00 €;
Vist l’informe tècnic de 23-03-2018:
“...”
Es comuniquen les obres de reforma interior de reforma de bany, cuina, retirada de dos envans,
cel ras, paviment de terratzo i col·locació de capa de morter autonivellant, en l’edifici situat en el
carrer del Ter, 15 d’aquest municipi. S’aporta pressupost de l’empresa J. Geli Construccions SL, i
s’indica un import de 8.450,00 €.
PLANEJAMENT
Els terrenys objecte de parcel·lació estan classificats de sòl urbà, i qualificats de zona d’edificació
plurifamiliar alineada, conforme el POUM de Sant Pau de Segúries. L’edificació no està inclosa en
cap catàleg de bens a protegir.
Es preveuen obres d’enderroc per la qual cosa s’haurà de dipositar la fiança corresponent,
conforme 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.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a la comunicació prèvia de les obres de REFORMES INTERIOR i
conforme l’art. 187bis del TRLUC, en l’edifici situat al Carrer Ter, núm. 15 d’aquest municipi, i la
documentació aportada.
1. El promotor és responsable del compliment de les normes en vigor en matèria de seguretat i
salut de les obres.
2. El pressupost d’execució material de les obres és de 8.450,00 euros.
3. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar prèviament.
4. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar de sis mesos.
5. Es dipositarà una fiança de 150,00 euros, en concepte de gestió de residus, que es retornarà al
finalitzar les obres i s’aporti el certificat de gestió de runes emès per un gestor autoritzat.
“...”
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;
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats que interessat executarà les obres sol·licitades, sense perjudici del
dret de propietat i de tercers. Aquestes obres estan subjectes a control tècnic posterior.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 338,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 21,13 €, 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 es retornarà quan
s’acrediti el dipòsit en un centre homologat.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

338,00 €
21,13 €
150,00 €
0,00 €
509,13 €

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.
3.3. LLO 44/2018. Retorn fiança residus. SBF
Vist l’informe favorable a la devolució de la fiança de residus a l’expedient de referència següent:
“...”
El dia 27 de desembre de 2017, es sol·licita el retorn de la fiança de gestió de residus de l’obra
referenciada en l’encapçalament, i s’adjunta el certificat del gestor de runes comunica la finalització
de les obres i es sol·licita el retorn de la fiança de gestió de residus, i s’adjunta certificat emès per
la Deixalleria Comarcal del Ripollès, corresponent a aquesta obra.
“...”
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. Aprovar el retorn de la fiança depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.4. LLO 2/2018. Retorn fiança residus. ABF
Vist l’informe favorable a la devolució de la fiança de residus a l’expedient de referència següent:
“...”
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El dia 3 de gener de 2018, es comunica la finalització de les obres i es sol·licita el retorn de la
fiança de gestió de residus, i s’adjunta certificat emès per Miquel Gardell SA, gestor E1308.12,
corresponent a aquesta obra.
”…”
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. Aprovar el retorn de la fiança depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.5. LLO 7/2018. Denegació del retorn de la fiança de residus. JBA
Vist l’informe favorable a la devolució de la fiança de residus a l’expedient de referència següent:
“...”
El dia 27 de desembre de 2017, es sol·licita el retorn de la fiança de gestió de residus de l’obra
referenciada en l’encapçalament, i s’adjunta el certificat del gestor de runes comunica la finalització
de les obres i es sol·licita el retorn de la fiança de gestió de residus, i s’adjunta certificat emès per
Miquel Gardell SA, gestor E1308.12, corresponent a aquesta obra.
Les obres són de redistribució i reforma estructural per la qual cosa han requerit de projecte
redactat per tècnic competent i de la corresponent direcció d’obra.
No consta en aquest Ajuntament que s’hagi comunicat la finalització de les obres ni de la primera
utilització d’aquestes, aportant entre d’altres el corresponent certificat final d’obra.
La fiança s’ha de retornar a la finalització de les obres, i no de forma prèvia a aquesta, ja que avala
el residu generat durant l’enderroc i la construcció.
”…”
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. Denegar el retorn de la fiança depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt transcrit.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.6. Autorització d’una parada al Mercat setmanal de la població.
Vista la sol·licitud de parada de mercat NRE 38, de 19-01-2017 del Sr. Simón Alarcon;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Informe:
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sr. Simó Alarcon per obtenir l’alta de parada al mercat
setmanal per assistir quinzenalment, amb una longitud de 3 ml, per a Parada de Venda de
productes relacionats amb la mel.
Es requereix la documentació següent:
- Fotocòpia DNI
- Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
- Cotitzacions a la Seguretat Social
- Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada.
Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
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El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat de
protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P8.
3.- A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector per a Parada de Venda de
productes relacionats amb la mel.
Es requereix la documentació següent:
- Fotocòpia DNI
- Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
- Cotitzacions a la Seguretat Social
- Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada.
Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE SANT
PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC 6736 de
27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1. El sòl públic disponible
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat de
protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4. Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels
treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació de
parada de mercat.
1. Existeix sòl públic disponible destinat a mercat. S’assigna la parada número P8.
3. A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda.
4. No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector.
“...”
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a l’interessat el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 3 ml. amb una parada de venda productes de la mel, de conformitat a l’informe dels
tècnics municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) per import de 132,64 €/any
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2017. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
3.7. LLO 48/2018. Prospeccions per a dades de geotèrmia. MEL
Vist l’informe tècnic que es transcriu següent:
“...”
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Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, petició per a realitzar perforació per a introducció de
sonda captadora d’energia geotèrmica, conforme la documentació presentada i en la finca
referenciada.
La instal·lació d’una sonda geotèrmica, s’entén com una actuació parcial de la instal·lació d’un
equip que utilitzi aquesta energia, a tal efecte, estarà subjecte a llicència d’obres totes les obres i
instal·lacions si es duguessin a terme.
L’actuació prevista està situada en sòl no urbanitzable, i qualificat de zona agrícola d’interès, clau
12a, i zona forestal d’interès, clau 13a.
L’actuació són obres auxiliars del Mas Can Lirot, inclòs en el PE de masies i cases rurals, i no
suposa volum edificat sobre rasant en sòl no urbanitzable, per la qual cosa, conforme estableix
l’art. 48.3 no requereix de projecte d’actuació específica,
Conclusions
A tal efecte, s’informa favorablement a la prospecció geotècnica amb la finalitat d’obtenir dades per
a estudiar la viabilitat d’una instal·lació geotèrmica per a la casa de Cal Lirot.
“...”
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 que la interessada, Sra. Mercedes Espinar Lerenas, executarà les
obres sol·licitades, sense perjudici del dret de propietat i de tercers. Aquestes obres estan
subjectes a control tècnic posterior.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació: No n’hi ha
5. Aprovació de la participació al projecte del FEDER comarcal amb al Consell Comarcal
del Ripollès
Atès que el Consell d’Alcaldes del 20 de març de 2018, ha dictaminat favorablement la proposta
d’aprovació de la modificació del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics, amb un pressupost final de 1.684.385,52 euros més IVA.
(1.966.107,57 € amb IVA inclòs). Essent la despesa exigible final de 1.680.101,53 euros, amb un
cofinançament FEDER de 840.050,76 euros.
Vist que els criteris per al repartiment són els mateixos que s’han emprat en el repartiment de
costos
ja aprovat pel Consell d’Alcaldes de 11 de juliol de 2017:
- 40% pels municipis que tenen projecte d’inversió.
- 60% es reparteix entre els 19 municipis. D’aquest 60%, el 80% es fa per població, el 15% per
places turístiques i el 5% restant per establiments turístics.
El detall resultant d’aquest repartiment per municipis i anualitats és el següent:
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Vist que aquest repartiment haurà de ser aprovat per cadascun dels plenaris dels ajuntaments de
la comarca i pel plenari comarcal. Un cop aprovat el repartiment de costos, es plasmaran els
compromisos adoptats en els corresponents convenis reguladors de les obligacions i drets de
cadascuna de les parts.
Vist que cal aprovar el conveni per a al participació de Sant Pau de Segúries com a soci del
projecte;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en el Pla per a la promoció del
turisme de natura del Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, promogut pel Consell
Comarcal del Ripollès.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància, fent
constar que l’alcaldessa està facultada per Llei per a la signatura del corresponent conveni que
formalitzarà la participació .
6. Donar compte de la celebració dels 50 anys de la Fundació MAP
Es dona compte de l’escrit de la Fundació MAP dels 50 anys i la invitació a l’acte institucionals del
27 d’abril.
Els assistents acorden fer arribar l’enhorabona i la felicitació per l’Aniversari dels 50 Anys a la
Fundació MAP.
7. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica varis temes de la gestió ordinària de la corporació.
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,

Document signat digitalment
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