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ACTA NÚM. 2/2016
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’1 de febrer
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa:
Sr. Adrià Gómez Marco

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.

Assisteix el col·laborador Sr. Jacint Lapedra.
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:
No hi ha factures
3. Urbanisme:
3.1. EDU 141/15. Criteria Caixaholding SAU. Segona multa coercitiva
3.2. Assabentat habitatges ús turístic. Exp. 38/2016. JCC
3.3. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 123/15. Contracte menor d’obra per a la protecció intervenció arqueològica al Pont
Vell de la Rovira
4.2. Exp. 206/15 Contracte menor arranjament local joventuts
4.3. Exp. 310/15. Contracte menor neteja de marges
4.4. Exp. 315/15. Contracte menor redacció projecte POCTEFA
4.5. Exp. 10/16. Contracte menor redacció projecte instal·lacions Centre el Molí
4.6. Exp. 216/15. Substitució i ampliació de les bústies exteriors de disseminats
5. Aportació a l’Ajuntament de Camprodon amb destí als premis dels Carnestoltes
6. 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. 1 de la sessió del dia 11 de gener de 2016.
2. Intervenció i Tresoreria:
No hi ha factures pendents d’aprovar
3. Urbanisme:
3.1. EDU 141/15. Criteria Caixaholding SAU. Segona multa coercitiva
Atès que per acord de 13-07-2015 es va requerir la interessada Criteria Caixaholding SAU les
actuacions sobre el solar del carrer Major, 6 consistents en la neteja i condicionament, pròpies
de les obligacions de qualsevol propietari;
Per acord de Junta de Govern Local de 19-10-2015 es va incoar expedient per a la imposició
d’una primera multa coercitiva;
Vist que l’interessat va manifestar en data 9-11-2015 la seva voluntat d’acomplir el
requeriment;

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

2
Vist que l’interessat va preguntar en data 9-11-2015 si la seva propietat formava part d’una
Junta de Conservació, la qual cosa no obsta del seu deure de propietària de mantenir el solar en
condicions adequades;
Vist que per informe d’avui dia 1 de febrer de 2016 els serveis tècnics municipals constaten la
desatenció del requeriment efectuat en data 20-07-2015;
Vist que per acord de Junta de Govern de 15 de desembre de 2015, notificat el 23 de desembre,
es va imposar una primera multa coercitiva per import de 300 €;
Atès que en l’informe de Secretaria es conclou en la procedència d’imposar una SEGONA multa
coercitiva per import de 300 €;
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 una SEGONA multa coercitiva de 600 € a Criteria Caixaholding SAU.
2. Contra la imposició de la SEGONA multa coercitiva es pot interposar recurs de reposició
potestatiu en el termini d’un mes davant l’Alcaldia o recurs contenciós davant el Jutjat de
Girona en el termini de dos mesos, comptadors des de la recepció de la notificació.
3. Incoar expedient per a la imposició d’una TERCERA multa coercitiva per import de 1.000 €,
fins el compliment del requeriment.
4. La incoació de l’expedient es dirigeix contra Criteria Caixaholding SAU.
5. 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.
6. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’efecte corresponent.
3.2. Assabentat habitatges ús turístic. Exp. 38/2016. JCC
Atesa la sol·licitud de 1-02-2016, de l’interessat Sr. Joan Canal Castany en el propi nom i
representació de comunicació d’inici d’activitat d’ús turístic;
Vist l’informe emès pel tècnic municipals següent
“...

INFORME
Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries.
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
Descripció activitat:
Descripció:
Cèdula habitabilitat
Règim

Habitatge d’ús turístic
CHG01252515001 Vigent fins 14/01/2031
Comunicació

Compatibilitat urbanística
POUM
Classe de sòl:
Qualificació:
Condicions d’ús:

Sól urbà
Clau 3b
Residencial. Habitatge unifamiliar alienada.

L’ús d’habitatge està previst per el POUM de Sant Pau de Seguries en aquesta zona, i per tant l’activitat
d’habitatge d’ús turístic és compatible amb el planejament. L’ocupació màxima de l’habitatge segons la
cèdula és de 5 persones, als efectes d’inspecció de l’activitat.
Documentació
S’aporta cèdula d’habitabilitat en vigor, atorgada el dia 14/01/2016, per aquest habitatge unifamiliar,
segons Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula
d’habitabilitat.
Conclusions
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S’informa favorablement a la documentació aportada en la comunicació de l’activitat de l’habitatge d’ús
turístic a Urbanització Solana del Tell, 1B.

“...”

Atès que l’activitat no es troba classificada a cap l’Annex de la Llei 9/2011;
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. Donar-nos per assabentats de la comunicació de l’interessat Sr. Joan Canal Castany, d’inici
de l’exercici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT), salvaguardant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers, de conformitat i condicionada a l'informe dels serveis tècnics dalt
transcrit.
2. Aprovar la liquidació, per import de 100,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 18.
Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. Apartat
12.Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura
d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència
ambiental. Excepte entitats financeres i oficines d’assegurances.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
0,00 €
- Taxa llicència:
100,00 €
- Fiança residus:
0,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
100,00 €
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.

3. Anotar l’activitat al Llibre Registre d’Activitats de l’Ajuntament i comunicar-hi a la OGE de la
Generalitat de Catalunya per via telemàtica EACAT amb el formular HUT.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.3. EDU 138/15. JSG. Obres sense llicència
Vist que el tècnic municipal ha realitzat inspecció urbanística, el dia 3 d’agost de 2015, i observà
que en la finca situada en la plaça Major, núm 8, havia realitzat obres de substitució de la
barana i millores en l’escala exterior de l’edifici;
Consta a l’expedient LLO 400/2014 que es va atorgar llicència d’obres per a pintar la façana, per
resolució d’Alcaldia del dia 5 d’agost de 2014, i no constaven en aquesta treballs de reparació i
millora de l’escala exterior, així com la substitució de la barana.
Per Acord de la Junta de Govern de 2-11-2015 es va Incoar procediment de protecció de la
legalitat urbanística i procediment de restauració de la realitat física alterada en relació als actes
que no estan emparats en cap títol administratiu;
Vist l’informe dels Serveis Tècnics següent:
“...”
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

4
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament en data 2 de novembre de 2015, memòria
descriptiva valorada de descripció d’obres addcionals no previstes en la llicència atorgada en
l’expedient LLO 200/14, i que inclou les obres de reforma de l’esgraonat i barana de l’escala
exterior, amb indicació d’un pressupost d’execució material de 903,00 euros d’execució
material.
S’adjunta a aquesta sol·licitud un annex, signat per l’arquitecta tècnica Monsterrat
Muntadas, en que descriu la realització d’un replanteig de l’esgraonoat més baix, i la
realització d’una barana massissa metàl·lica pintada de color negre, segons carta de colors
del POUM (color gris Payne 036). S’adjunten fotografies antigues.
En data 27 de novembre de 2015, va tenir entrada a aquest Ajuntament, sol·licitud de
deixar sense efecte la inocació del procediment de protecció de la legalitat urbanística, per
els motius que s’exposen a la instància:
- Les obres realitzades sense llicència de reforç de l’escala exterior van ser sobrevingudes i
no previsibles en el moment de demanar llicència.
- El POUM no detalla baranes per a escales exteriors.
- Al·lega que les obres no requereixen de llicència per estar en règim de comunicació
segons art. 187 bis del TRLUC.
- Aporta informe del tècnic redactor del POUM, Jose González Baschwitch, en el que
conclou que les obres es poden legalitzar per que respecten la volumetria original segons
fotografies aportades, el color és previst en el POUM, i les baranes en sòl no urbanitzable
s’ademeten massisses o amb baranes senzilles de ferro o fusta.
Anàlisi i informe
1. Les obres dutes a terme han estat executades sobre terrenys classificats de sòl urbà, i
qualificats de sistema viari, per el POUM de Sant Pau de Segúries. El volum de l’escala
exterior està en situació de fora d’ordenació per el planejament per estar subjecte a
enderrocament, per ampliació del sistema viari.
2. Conforme l’article 108, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en les construccions fora
d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació ni augment de volum, llevat de
reparacions que exigeixien la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites
construccions, les obres que s’autoritzin no comporten augment de valor ni en el cas
d’expropiació.
3. L’edifici principal està situat en zona de casc antic de Sant Pau de Segúries, clau 1b. El
Casc antic de Sant Pau de Segúries, ha estat inclòs en el llistat de béns culturals d’interès
local, element C1-01, conforme el títol IV, de Protecció del Patrimoni Cultural del POUM.
4. El POUM no preveu una normativa específica per a escales exteriors, però si que aquest
element és un cos sortint de la façana per tant aplicable l’article 55 del POUM, i assimilable a
balcó, en el que preveu que les baranes han de ser de barrot de ferro, de color diferent al
negre.
5. Per altra banda, en l’article 53.2, façana, del POUM, es preveu que el material dels
elements massissos sigui fonamentalment arrebossat i pintat o estucat, per la qual cosa
requeriex d’una obra de fàbrica previa de suport. La barana executada és metàl·lica, i té el
gruix d’una planxa, i no és aplicable l’acabat arrebossat i pintat o estucat per la propia
naturalesa d’aquest.
6. L’article 187 del TRLUC, preveu que les intervencions en elements inclosos en catàleg de
patrimoni, i estan subjectes a l’obtenció de llicència previa.
7. Vistes les fotografies aportades s’observa que el tancament del cos inferior de la llosa
d’escala és un element massís de pedra, però per sobre de l’esgraonat no hi ha cap barana i
es veu el lateral dels esgraons. Si sembla haver una barana baixa, nomésm en la part del
replà de la porta; per la qual cosa no es pot admetre que antigament hi hagués una barana
massissa, com afirma l’informe suscrit per el redactor del POUM.
Conclusions:
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1. Les obres de reforç de l’escala per tal de garantir la seguretat i la bona conservació de
l’element fora d’ordenació, són legalitzables conforme l’art. 108 del Text Refós de la Llei
d’Urbnanisme, ja que estan es situació de
fora d’ordenació, per estar subjectes a
enderrocament segons el planejament urbanístic. L’autorització d’aquestes obres no
comporta un increment de valor de les mateixes en el cas d’expropiació.
Per tal de continuar amb la tramitació de l’obtenció del títol administratiu que habilita a durles a terme, cal la presentació de la documentació necessària que les descrigui amb suficient
detall per ser valorades, i en el cas de voler incorporar barana, s’haurà d’incloure aquesta i
ser ajustada a les determinacions del POUM.
2. Les obres de reforma de la barana, no són legalitzables, per ser manifestament contràries
a la normativa urbanísitca per incomplir els articles 53 i 55 del POUM de Sant Pau de
Segúries, de façana i cossos sortints.
3. Iniciar procediment de restauració de la realitat física alterada, segons art. 206 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació a les obres de la barana, i acordar
l’enderrocament de les obres, a càrrec de la persona interessada, per ser contràries a les
prescripcions de l’ordenament urbanístic.
“...”
Conforme l’article 212, del Decret 1/2010, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la realització
d’obres sense llicència o sense ordre d’execució com mitjançant actuacions que no s'ajusten a
les condicions d'aquests actes administratius, són actuacion que vulneren l’ordenament jurídic.
La manca dels títols administratius concrets que, d'acord amb aquesta Llei, habiliten per dur a
terme els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o ús del sòl, o l'acompliment d'aquestes
actuacions vulnerant el contingut dels dits títols constitueix una infracció urbanística de caràcter
molt greu, greu o lleu, segons que correspongui, en funció dels supòsits continguts en els
articles 213, 214 i 215.
L’Ajuntament ha d’incoar el procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als
actes d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que
habilita per a dur-los a terme o sense la comunicació prèvia requerida, o els que no s’ajustin al
contingut del títol administratiu atorgat o de la comunicació prèvia efectuada, conforme article
205, del TRLUC.
Les obres han estat executades, per la qual cosa s’ha de requerir la persona interessada perquè,
en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti
per a dur-los a terme, o, si s’escau, ajusti les obres o les actuacions al contingut del títol
administratiu atorgat.
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb allò
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. Pel que fa les obres de reforç de l’escala que són legalitzables conforme l’art. 108 del Text
Refós de la Llei d’Urbnanisme, ja que estan es situació de fora d’ordenació, per estar
subjectes a enderrocament segons el planejament urbanístic:
Per tal de continuar amb la tramitació de l’obtenció del títol administratiu que habilita a durles a terme i a fi de garantir la seguretat i la bona conservació de l’element fora d’ordenació,
REQUERIR la presentació de la documentació necessària que les descrigui amb suficient
detall per ser valorades, i en el cas de voler incorporar barana, s’haurà d’incloure aquesta i
ser ajustada a les determinacions del POUM.
L’autorització d’aquestes obres no comportaria un increment del seu valor en el cas
d’expropiació.
2. Les obres de reforma de la barana, no són legalitzables, per ser manifestament contràries
a la normativa urbanística per incomplir els articles 53 i 55 del POUM de Sant Pau de
Segúries, de façana i cossos sortints per la qual cosa cal INICIAR procediment de restauració
de la realitat física alterada, segons art. 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en
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relació a les obres de la barana, i ACORDAR l’enderrocament de les obres, a càrrec de la
persona interessada, per ser contràries a les prescripcions de l’ordenament urbanístic.
3. Requerir a l’interessat Joan Solà Galceran, la restauració de l’ordre urbanístic en el termini de
dos mesos.
4. Advertir que l’actuació suposa una infracció urbanística que es qualificarà a l’expedient
sancionador corresponent de conformitat a l’actuació dels interessats.
5. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies sense perjudici de l’acompliment dels requeriments
que s’efectuen amb aquest acord.
6. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació pública:
4.1. Exp. 123/15. Contracte menor d’obra per a la protecció de la intervenció
arqueològica al Pont Vell de la Rovira
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la protecció del paviment de les restes
arqueològiques de l’antic Camí Ral.
La feina consisteix en el subministrament i col·locació d’una làmina de polietilè de 200 gr/m2. i
una capa de 20 cm. de gruix formada per 5 parts de sorra i 1 d’hidròxid de calç (cal apagada)
degudament compactada.
Perimetralment es col·locarà una planxa d’acer negre de 6 mm de gruix ancorada a barra d’acer
corrugat de 16 mm de diàmetre. La barra d’acer es clavarà fins a 1 metre de profunditat.
Es proposa la contractació de l’empresa Construccions J. Geli, SL segons pressupost rebut amb
data 29 de gener del present, per un import de 576,00 euros sense IVA i 696,96 euros IVA
inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 Construccions J. Geli, SL, el contracte menor d’obra per un import de
696,96 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 696,96 euros, IVA inclòs.
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. Exp. 206/15 Contracte menor arranjament local joventuts
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME I RELACIÓ VALORADA
Els serveis tècnics van procedir a la comanda del material necessari per a la neteja i pintura del
Local del Jovent.
El material i eines necessàries van ser:
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QUANT.

CONCEPTE

2

Rodet de 22 cms

1

Aquaplast standard

2,36

3

Guant

1,83

3

Recanvi rodet

7,04

3

Varilla rodet 11 cms

1

Brotxa prensada número 6

2,42

1

Brotxa prensada número 12

4,55

3

Mascareta paper

2,04

1

Allargo tanca facil alumini

1

Pintura blanca mate sostres 15 litres

1

Pintura color poma parets 15 litres
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Mono un sol ús

23,52

2

Mono classic integral

31,76

TOTAL

IMPORT
10,61

2,3

6,6
25
113,17

233,2 €

El cost dels subministrament d’aquest material i eines van pujar a la quantitat de 233,20 euros
sense IVA, i un total contracte de 282,17 euros, cost que preveia els treballs sol·licitats en la
visita feta in-situ.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 Pintures Vic, amb CIF A58103805, el contracte menor de
subministrament de material de pintura per un import de 282,17 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 282,17 euros, IVA inclòs.
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.
4.3. Exp. 310/15. Contracte menor neteja de marges
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la neteja de marges del Torrent Caganell i
tallar un til·ler, obtenint els següents preus per unitat:
1. Fundació MAP
€
2. Jardineria El Trèvol
€

4.086,75
2.950,00

El pressupost aportat per l’empresa Jardineria El Trèvol, per un import total de 2.950,00 euros
sense IVA, i un total contracte de 3.569,50 euros, preveu els treballs sol·licitats en la visita feta
in-situ.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
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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Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de l’empresa Jardineria El Trèvol, per
a la realització dels treballs de neteja de marges i tallada de til·ler per un import de 2.950,00
euros, més l’IVA.
“...”
Examinada la documentació que l’acompanya, 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 Jardineria El Trèvol, el contracte menor d’obra de neteja de marges i
tallada de til·ler per un import de 3.569,50 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.569,50 euros, IVA inclòs.
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.
4.4. Exp. 315/15. Contracte menor redacció projecte POCTEFA
Vista la factura tramesa per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon emesa per part de
l’empresa u-trans, amb CIF B62829999, en concepte de redacció del projecte POCTEFA 20142020 que es va presentar amb caràcter urgent a la convocatòria de Fons europeus Interreg V;
Vist que la factura és proporcional al cost del projecte presentat per l’Ajuntament, conjuntament
amb la resta d’Ajuntament de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les
Abadesses, així com els ajuntament de la part francesa del projecte que formen part de l’entitat
País d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter;
Examinada la documentació que l’acompanya, 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. Aprovar la factura presentada per l’empresa u-trans, i el contracte menor de redacció de
projecte POCTEFA 2014-2020 per un import de 390,83 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 390,83 euros, IVA inclòs.
Vist que ja ha estat realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar del pagament.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
4.5. Exp. 10/16 Contracte menor redacció projecte instal·lacions Centre el Molí
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la redacció del projecte bàsic modificat de
reforma del Molí, i projecte executiu de la fase I, i estudi bàsic de seguretat i salut de les obres.
En data setembre de 2011, l’arquitecte tècnic Lluís Prat Danés per encàrrec de l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries, va redactar projecte d’adequació del centre cívic del Molí.
Aquest projecte no es va poder dur a terme en el seu moment per falta de finançament, i
havent transcorregut aquest temps, s’han reconsiderat algunes de les necessitats i programa
funcional plantejat, així com l’estructuració de la pròpia obra en fases per tal de poder-ho
executar per parts que puguin entrar en funcionament de forma independent.
Per aquesta raó, s’ha sol·licitar pressupost al redactor del projecte Lluís Prat Danés, per tal de
que redacti i faci els ajustos sol·licitats per l’Ajuntament del projecte inicial.
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El pressupost aportat de Lluís Prat Danés, és de 2.842,39 euros de redacció del projecte bàsic
modificat i executiu fase I, i 570,00euros de despeses de visat, amb el corresponent IVA, essent
el total del contracte contracte de 4.128,99euros, IVA inclòs.
El projecte modificat, no inclou la redacció del projecte d’instal·lacions, que es proposa realitzar
una petició de servei al Consell Comarcal del Ripollès, per a la redacció d’aquest projecte parcial
d’instal·lacions que serà coordinat per el redactor del projecte Lluís Prat Danés, tal i com preveu
la LOE. Segons les ordenança fiscal del Consell Comarcal del Ripollès per serveis tècnics i
econòmics realitzats a favor dels Ajuntaments de la comarca del Ripollès, el preu previst per a
projectes d’instal·lacions amb un PEM entre 60.000,00-89.999,99 euros, és de 1.800,00euros.
Vist el pressupost rebut s’observa que s’ajusta als treballs sol·licitats, i el preu és adequat a les
condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa:
1. La contractació del Sr. Lluís Prat Danés, per a la realització dels treballs de REDACCIÓ DE
projecte basic modificat i projecte executiu fase i, i estudi bàsic de seguretat i salut de reforma
del centre cívic el molí de Sant Pau de Segúries, per un import de 4.128,99 euros, iva inclòs.
Realitzar una petició de servei al Consell Comarcal del Ripollès, per a la redacció del projecte
parcial d’Instal·lacions de reforma del centre cívic del Molí, per part dels seus serveis tècnics, i
donar conformitat al preu públic de 1.800,00euros, previst en l’ordenança fiscal del Consell
Comarcal del Ripollès per serveis tècnics i econòmics realitzats a favor dels Ajuntaments de la
comarca del Ripollès, per a projectes d’instal·lacions amb un PEM entre 60.000,00-89.999,99
euros.
“...”
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. Encarregar Consell Comarcal del Ripollès el contracte menor de redacció de projecte
d’instal·lacions del Molí per un import de 1.800,00 euros, IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.800,00 euros, IVA inclòs.
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.
4.6. Exp 216/15. Substitució i ampliació de les bústies exteriors de disseminats
Vist l’informe tècnics que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Els serveis tècnics han sol·licitat pressupost per a la substitució i ampliació de bústies exteriors
de disseminats.
Es demana pressupost de 36 bústies amb tapabocacartes i amb portes individuals. Tancament
centralitzat STS. Pintat en negre mat.
Ha d’incloure dos suports laterals rectangulars pintats en negre mat i kit de fixació a terra.
Inclou subministrament, transport i col·locació.
D’aquest detall s’obtenen dues ofertes:
1.- Almacenes Agrupados, S.L.
2.- Chaper, SL

2.266,62 € + IVA.
2.054,72 € + IVA.

Es proposa la contractació de l’empresa Chaper, SL segons pressupost rebut número 2559 amb
data 29 de gener del present, per un import de 2.054,72 euros sense IVA i 2.486,21 euros IVA
inclòs.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
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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 CHAPER SL, amb CIF B17045618, el contracte menor de
subministrament i col·locació de l’agrupament de 36 bústies per un import de 2.486,21 euros,
IVA inclòs.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.486,21 euros, IVA inclòs.
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.
5. Aportació a l’Ajuntament de Camprodon amb destí als premis dels Carnestoltes
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Camprodon d’11 de gener de 2016, NRE 18/2016, que sol·licita
una aportació de 100 € com a col·laboració als premis del Carnestoltes 2016;
Atès que Sant Pau de Segúries col·labora cada any amb Camprodon en els actes del
Carnestoltes i dos regidors d’aquest Ajuntament formen part del Jurat de la Rua que atorga els
premis;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’aportació de 100 € per fer front als diversos premis del Carnestoltes 2016 que
organitza l’Ajuntament de Camprodon, amb càrrec a l’aplicació 2016.920.22601 del pressupost
municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va destinat
l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants que
garanteixen el seu pagament.
3. Notificar el present acord a l’Administració interessada
intervenció.

i donar-ne compte a Tresoreria i

6. Informes i propostes de la Àrees
El regidor Sr. Barba demana que s’encarregui al tècnic forestal si cal podar els arbres de la Plaça
de la Generalitat.
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
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués

