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ACTA NÚM. 3/2015
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 de febrer
Inici: 20:30
Acabament: 21:15
Assistència:
President:
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre
Regidors:
Sra. Dolors Cambras i Saqués
Sr. Joan Navarro i Soler
Excusa:
Sra. M. Carme Simon i Orriols

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de factures i justificants:
2.1. Relació de factures F/2015/4. Pendents
2.2. Relació de factures F/2015/5. Domiciliades
2.3. Relació de factures F/2015/6. Pagades per Caixa
3. Autorització treballs de neteja de línia elèctrica Vic, Baixas a Red Eléctrica Española
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles
4.2. Aprovació de baixa de comptadors d’aigua
4.3. Aprovació taxa ocupació espai públic ENDESA
4.4. Aprovació taxa ocupació espai públic EON Energia SL
4.5. Aprovació taxa ocupació espai públic GAS NATURAL
5. Contractació:
5.1. Contracte menor d’instal·lació de l’ampliació de mòduls de radiadors
5.2. Contracte menor de subministrament de pintura amb destí a les places d’aparcament a la
Plaça de la Generalitat
5.3. Contracte menor d’obres complementàries de reparació de voreres a la Pl. Generalitat i
ampliació vorera carrer Mestre Sanz.
5.4. Contracte menor de subministrament d’ordinador per Secretaria
6. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continuada de l’ACM
7. Sol·licitud d’ajuts de l’AMPA CEIP els Pinets per les colònies del mes de maig
8. Autorització d’ús de la Sala Molí
9. Varis
El president 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 dia 29 de gener de 2015 sense esmenes.
2. Aprovació de factures i justificants
2.1 Relació de factures i justificants F/2015/4: Pendents
Examinada la relació núm. F/2015/4 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
imports de 15.454,02 € s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a
les aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de Tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra pressupostari
corresponent.
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2.2. Relació de factures i justificants F/2015/5: Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2015/5 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 180,42 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2.3. Relació de factures i justificants F/2015/6: pagades per Caixa
Examinada la relació núm. F/2015/6 de factures i justificants, aprovades per Decret d’Alcaldia, per
import de 143,22 €, s’APROVA i s’AUTORITZA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
3. Autorització treballs de neteja de línia elèctrica Vic-Baixas a Red Eléctrica Española
Vist l’escrit de Red Eléctrica de España SAU sobre els treballs del pla de manteniment anual pel
2015 a la línia elèctrica a 400 kV Vic-Baixas, 257-259, a les parcel·les:
-

Pol. 9 Parcel·la 63 Tres Fonts
Pol. 11 Parcel·la 32 Capsacosta

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Autoritzar i aprovar la ocupació del domini púbic que sigui estrictament necessari per tal de dur
a terme l’actuació comunicada per Red Eléctrica de España SAU.
2. L’empresa haurà de comunicar la data d’inici i finalització dels treballs a l’Ajuntament per
qualsevol mitjà eficient, preferiblement al correu electrònic ajuntament@santpauseguries.cat.
3. Notificar aquest acord a la interessada per a la seva deguda constància.
4. Acords en matèria tributària:
4.1. Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles
Vista la sol·licitud de data 3-02-2015 del Sr. Pere Bonada Pérez amb DNI 36 599 274 Y d’exempció
de vehicle històric del Renault R5 GTL amb matrícula B-2827-FY;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la exempció de l’IVTM sol·licitat per l’interessat.
2. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.2. Aprovació de baixa de comptadors d’aigua
Vista la sol·licitud de data 12-02-2015 de JARDIPARK SL amb DNI 43 633 877 W de baixa de
comptadors dels pisos de l’Avda. de la Vall 4-6-8, pisos: 1r. 4a.; 2n. 2a.; 2n. 3a.; 2n.5a.;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les baixes dels contractes del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar
la retirada dels comptadors corresponent, als habitatges dalt citats.
2. Aprovar la liquidació de les taxes per desmuntatge d’instal·lacions per import mínim de 20 euros
(TOTAL 80 €) , d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal núm. 17.
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
3. Notificar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació per a la tramitació corresponent
4. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància
4.3. Aprovació taxa ocupació espai públic ENDESA
Vistes les declaracions presentades, per correu electrònic, en data 27-1-2015 per:
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-

ENDESA ENERGIA SAU: 139,85 €
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL: 259,81 €
ENDESA ENERGIA XXI SL: 104,96 €

Atès que són ingressos en concepte de liquidació de l’1,5% previst sobre el volum total de facturació
de les companyies;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les liquidacions per ocupació de domini públic municipal dalt consignades.
2. Notificar aquest acord a les interessades per la mateixa via de presentació de les declaracions,
amb indicació dels recursos que hi poden interposar.
4.4. Aprovació taxa ocupació espai públic EON Energia SL
Vista la declaració presentada per l’empresa EON Energia SL en data 3-2-2015 per import de 140,59
€;
Atès que l’anterior import ha de servir de base per a la liquidació de l’1,5% previst sobre el volum
total de facturació de les companyies;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació per ocupació de domini públic municipal a EON Energia SL per import de
l’1,5% sobre la facturació declarada.
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
2. Notificar aquest acord a les interessades per la mateixa via de presentació de les declaracions,
amb indicació dels recursos que hi poden interposar.
4.5. Aprovació taxa ocupació espai públic GAS NATURAL
Vistes les declaracions presentades en data 29-1-2015 per:
-

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA: 524,35 €
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA: 479,03 €
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA: 7,11 €

Atès que són ingressos en concepte de liquidació de l’1,5% previst sobre el volum total de facturació
de les companyies;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les liquidacions per ocupació de domini públic municipal dalt consignades.
2. Notificar aquest acord a les interessades per la mateixa via de presentació de les declaracions,
amb indicació dels recursos que hi poden interposar.
5. Contractació
5.1. Contracte menor d’instal·lació de l’ampliació de mòduls de radiadors
Atès que s’ha constat que la calefacció de l’Ajuntament no té suficients mòduls de radiadors que
permetin un bon funcionament del sistema;
Vistes les diferents ofertes que consten a l’expedient;
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-

Instal·lacions Costa SL, 31 elements d’ampliació i ma d’obra per import de 729,80 € més IVA
Xarxa de Serveis Boix SL: 40 elements d’ampliació i ma d’obra per import de 677,26 € més IVA.

Atès que la millor oferta la presenta l’empresa Xarxa de Serveis Boix SL, amb CIF B65445256, pel
preu de 819 € IVA inclòs;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’oferta dalt esmentada per import de 677,26 € més l’IVA corresponent per a l’execució
de les obres d’instal·lació dalt referenciades.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Xarxa de Serveis Boix SL, amb CIF B65445256 i
domicili a l’Avda. Pau Casals, 2 08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona, correu electrònic
xarxadsb@gmail.com.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la seva deguda
constància.
5.2. Contracte menor de subministrament de pintura amb destí a les places d’aparcament
a la Plaça de la Generalitat
Atès que l’Ajuntament ha de contractar el subministrament de pintura pels aparcaments de la plaça
de la Generalitat;
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Per tal d’executar el nou pintat de les places d’aparcament a la Plaça de la Generalitat i millorar
l’accés i la sortida dels vehicles, s’ha de contractar el subministrament de pintura per a senyalització
horitzontal
S’han rebut tres pressupostos que es relacionen a continuació:
Litres/pot

Preu/pot

Sup.
Inicial

Rendiment
m2/kg

Pintur

Pintures
Vic

Rederi

7

10

30

1

1

78,79 €

Pintura groga

10

10

30

1

1

75,56 €

26,81 €

11,65 €

Pintura blava
Pigment
reflectant

10

10

30

5

1

84,69 €

15,15 €

11,65 €

Descripció
Pintura
blanca

Pintur

20

25,99 €

Ph blanc

15

101,61 €

Dissolvent

25

45,83 €

Antilliscant
Plantilla fletxa
circulació
Plantilla
minusvàlids
60x60

Total

Pintures
Vic

Rederi

15,15 €

11,65 €

2,40 €
1

111,05 €

1

122,17 €

412,47 €

57,11 €

270,57 €

Havent analitzat les diferents pressupostos presentats, s’observa que les empreses Pintur i Pintures
Vic no poden subministrar les plantilles necessàries.
Tenint en compte l’apartat exclusivament de subministrament de pintura, s’observa que la millor
oferta és de la empresa Rederi.
Cal a dir també, que la quantitat per recipient en el cas de Pintures Vic, és d’un mínim de 30 kg. i
en algun tipus de pintura, de 5 kg. a Pintures Vic.
El cost per a l’Ajuntament del total de les partides necessàries (subministrament de pintura i
subministrament de les plantilles) serà de 270,57 € + IVA.
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Conclusions
Segons l’exposat, s’informa que, havent analitzat les ofertes presentades per al PINTAT DE PLACES
D’APARCAMENT A LA PLAÇA DE LA GENERALITAT D’AQUEST MUNICIPI, l’oferta de l’empresa
REDERI és la més avantatjosa a nivell econòmic per l’Ajuntament, i inclou totes les partides
sol·licitades, per un pressupost de 270,57 euros sense IVA, i de 327,39 euros, IVA inclòs.
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
2015.1.21000;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 270,57 euros sense IVA (327,39 € IVA inclòs)
per al subministrament dalt referenciat de conformitat a l’informe del tècnic municipal.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar el subministrament a l’empresa REDERI amb NIF 33 911 969 X i domicili a Ctra.
Barcelona, 22, CP-17500, Ripoll, Girona, amb correu electrònic rederi@rederi.es.
3. Notificar aquest acord a la interessada per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la seva
deguda constància.
5.3. Contracte menor d’obres complementàries de reparació de voreres a la Pl.
Generalitat i ampliació vorera carrer Mestre Sanz.
Atès que l’Ajuntament va contractar en data 30-10-2014 les obres de reparació de voreres de
diversos carrers a l’empresa Construccions J. Geli;
Vist que l’informe del tècnic municipal justifica un increment de la superfície reparada que supera
el 10% de l’import d’adjudicació:
“...”
Les obres previstes en la contractació s'han hagut d'ampliar, per una banda en el carrer Mestre
Sanz un cop realitzat el replanteig de l'obra, es va observar que s'havia de realitzar la vorera
paral·lel a l'eix de carrer i no a la façana, per la qual cosa hi ha hagut més amidament del previst
en quan a treballs d'enderroc i pavimentació, i per altra banda, un mur existent de tanca es va
veure afectat per les obres i s'ha hagut de repara; en les obres de la plaça de la Generalitat, un
cop iniciat l'enderroc es va observar que la vorada no estava en bon estat, i es va sol·licitar la seva
substitució, per la qual cosa, es va creure oportú que la nova col·locació d'aquesta peça es realitzés
permetent una ampliació de la vorera fins a 120cm, raó per la qual també hi ha més amidament
d'enderrocs i pavimentació.
La certificació núm. 3 i de liquidació de l'obra de reparació de les voreres del carrer Mestre Sanz i
Pl. Generalitat, d'aquest municipi, és de 10.770,16 euros (DEU-MIL SET-CENTS SETANTA EUROS
AMB SETZE CENTIMS)
“...”
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
2015.1.61901;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 10.770,16 € IVA inclòs per l’execució de les
obres complementàries de reparació de vorera a la Pl. Generalitat i ampliació vorera carrer Mestre
Sanz.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar l’execució de les obres a l’empresa Construccions J. Geli amb CIF B-17576067 i
domicili a C. Mn, Jacint Verdaguer, 12, 17868 Sant Pau de Segúries.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció per a la seva deguda constància.
5.4. Contracte menor de subministrament d’ordinador per Secretaria
Atès que l’Ajuntament ha de dotar el punt TIC de l’Ajuntament amb quatre ordinadors personals,
un dels quals està a Secretaria per la qual cosa cal adquirir un nou equip;
Vist es pressupost presentat per l’empresa Infocentre per import de 850 €, IVA inclòs, per un PC
marca Difero OR1639160, Intel Core i5-4440, 3,1 Mghz, disc dur Sòlid SSD OCZ 240G, que inclou
Windows 8.1 i Office 2013;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida
2015.1.450.62600;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre de Contractes del sector
públic;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pressupost dalt esmentat per import de 850 euros € IVA inclòs) per al
subministrament dalt referenciat.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’incorporarà a l’expedient.
2. Encarregar el subministrament a l’empresa Infocentre Ripoll, Pl. Anselm Clavé, 10, CP17500,
Ripoll, icripoll@hotmail.
3. Notificar aquest acord a la interessada per mitjans telemàtics i a la Intervenció per a la seva
deguda constància.
6. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continuada de l’ACM
Vist l’escrit de l’ACM que demana la nostra adhesió al Pla Agrupat de Formació Continuada de 2015;
La Junta de Govern per unanimitat APROVA:
1. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Continuada de l’ACM de 2015
2. Fer difusió entre el personal sobre l’oferta formativa del Pla
3. Trametre el model normalitzat d’adhesió a la promotor del Pla, Associació Catalana de Municipis
7. Sol·licitud d’ajuts de l’AMPA CEIP els Pinets per les colònies del mes de maig
Atès que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del l’Escola els Pinets ha sol·licitat a l’Ajuntament
col·laboració econòmica amb motiu de la organització de les Colònies del mes de maig de 2015;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ATORGAR a l’AMPA de l’escola els Pinets un ajut per la quantitat de 400,00 euros, destinat a la
activitat esmentada, amb càrrec a l’aplicació 2015.230.48000 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.
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3. Notificar el present acord a les persones interessades
intervenció.

i donar-ne compte a Tresoreria i

8. Autorització d’ús de la Sala Molí
Vista la petició del Sr. Francesc Vilanova Vergés d’ús de les Sala Municipal del Molí pel dia 28-022015;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar la Sala en les condicions habituals, sempre que no sigui incompatible amb activitats
prèviament concertades.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància
9. Varis
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament per tal que
tots estiguin assabentats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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