Acta de la sessió de la
Junta de Govern Local
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 16 de juliol de 2018
Hora d’inici: 21:00 h
Hora de fi: 22:00 h
Lloc: Sala de Juntes – Despatx Alcaldia
Hi assisteixen:
Il·lma. Sra. Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Sr. Juan Navarro Soler, regidor
Sr. Adrià Gómez Marco, regidor
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Amb veu i sense vot: Sr. Josep Ruiz Muñoz, secretari.
Han Excusat la seva absència: cap
No han Excusat la seva absència: cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada acreditat 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, es tracten dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria
2.1. Aprovació de les relacions de factures
3. Urbanisme
3.1. LLO 172/2018. Desplegament fibra al municipi. FEBOS DIGITAL SL
3.2. LLO. Requeriment de documentació c. Guàrdia, 7
3.3. Requeriment pagament deute d'obres execució subsidiària. Caixaholding
3.4. Autorització Gloria Sierra. Atraccions festa major 2018
3.5. Autorització Pere Planchart. Atraccions festa major 2018
3.6. Autorització Atraccions Jose Antonio Dos Anjos Aurora per la Festa Major
4. Contractació
4.1. Contracte menor de dos llums del Pont de la Palanqueta
4.2. Contracte menor de subministrament de tancaments pel pavelló
4.3. Contracte menor instal·lació elèctrica motorització obertures
4.4. Contracte menor de subministrament de dos radars
4.5. Contracte menor subministrament enllumenat Sala de Plens
4.6. Contracte menor serveis de legalització de l'enllumenat de la rotonda
4.7. Contracte menor de serveis de redacció del projecte de senyalització de patrimoni social,
històric i natural de Sant Pau de Segúries
4.8. Contracte menor obra civil a la rotonda
4.9. Contracte menor obra reparació vorera c. Solana del Tell A
4.10. Contracte menor de subministrament projector sala de plens
4.11. Contracte menor de subministrament d'escultura per la rotonda
4.12. Contracte menor de la seguretat dels tancaments del pavelló municipal
5. Autorització de pas Club Ciclista Ripoll
6. Autorització ús sala Ramon Casals
7. Informes i propostes de la Àrees
7.1. Sol·licitud ajut i col·laboració sopar Av Mariner 2018
7.2. Obra de teatre “Això és intolerable: el piset"
7.3. Reducció de matrícules a la Llar d’infants
8. Altres temes
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 10 de la sessió de 18 de juny de 2018
2.Intervenció i Tresoreria
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-19: 25.133,51 €
RF-20: 3.619,69 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Urbanisme
3.1. LLO 172/2018. DESPLEGAMENT FIBRA AL MUNICIPI. FEBOS DIGITAL SL
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Informe
1. Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 21 de juny de 2018, sol·licitud d’aprovació
del pla de desplegament per Ephos Digital d’una xarxa d’accés de nova generació
mitjançant fibra òptica al municipi de Sant Pau de Segúries, i s’adjunta amb la sol·licitud la
següent documentació:
Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al
municipi de Sant Pau de Segúries, redactat per l’enginyer de telecomunicacions, Daniel
Vanillo Daniel.
2. En data 11 d’octubre de 2017, es sol·licita llicència d’obres per a la construcció de la xarxa
troncal de fibra òptica en el municipi. Aquesta obra i infraestructura es situa en sòl no
urbanitzable, i s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’un pla especial tal i com preveu l’article
154, i incorporar un estudi d’impacte paisatgístic conforme estableix l’article 143 del POUM.
3. En data 16 d’octubre de 2017, es sol·licita llicència d’obres per a l’obra civil de
desplegament de la xarxa de distribució de fibra òptica al municipi de Sant Pau de Segúries, i
s’aporta projecte constructiu, que és substituït per d’altre projecte equivalent presentat el dia
4 de maig de 2018. El pressupost d’obra previst és de 17.293,00 €; i es preveu una obertura
de rasa de fins a 115 m de longitud i l’obertura de 35 arquetes/pericons. S’incorpora l’estudi
de seguretat i salut.
4. El Pla preveu el desplegament de la fibra òptica en paral·lel al traçat igual que el de l’actual
xarxa elèctrica d’Estabanell Energia, i respectant els mateixos passos, amb nova generació
basada en arquitectura de fibra fins a la llar. Excepcionalment preveu el nou traçat de xarxa
aèria o per façanes per fer arribar la instal·lació a un client. Des de la central capçalera situada
en el Passeig Costabona es despleguen els cables de fibra òptica, utilitzant les canalitzacions
elèctriques, tal i com preveu el pla.
5. Desplegament inicial de fibra òptica és en les següents zones:
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Conclusions:
1. S’informa favorablement a l’aprovació del Pla de desplegament de comunicació per fibra
òptica en el municipi de Sant Pau de Segúries presentat per Ephos Digital SL, amb les
condicions següents:
a. S’haurà de disposar sempre de l’autorització dels propietaris de les façanes afectades
per la xarxa FTTH o notificació equivalent.
b. Les situacions excepcionals d’alteració o ampliació de traçat de la xarxa en relació a
l’actual, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, qui haurà d’aprovar la variació de la
línia sobre el domini públic.
c. En casos d’obertures de rases es seguiran les indicacions del tècnics municipals per a
la reposició de paviments, i s’haurà de disposar prèviament de la corresponent
autorització administrativa.
d. Es dipositarà una fiança de 7.500,00 € en concepte de danys en els elements i ferms
de la via pública, i en concepte de gestió de runes d’enderroc i construcció, que es
retornarà al finalitzar el desplegament previst en el pla, i s’aportin els certificats de
gestió de runes corresponents.
e. S’haurà de fixar adequadament i deixar perfectament ordenada en les façanes,
seguint les línies de composició d’aquestes, el nou cablejat de fibra òptica i el cablejat
existent pertanyent a la xarxa elèctrica.
f. Es compliran les condicions de paral·lelisme amb altres instal·lacions de conformitat
amb les normes sectorials d’aplicació.
2. S’informa favorablement a l’autorització d’obres en a via pública per a l’obertura de 115
m. de rases, 35 arquetes i pericons per al desplegament de fibra òptica del municipi i de
conformitat a la documentació presentada el dia 5 de maig de 2018, i es tindran en
compte les condicions següents:
a. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la
documentació següent:
Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
Designació de director de les obres
b. En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per
executar la rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el tram
afectat i restituir-lo segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en voreres
d’amplada igual o inferior a un metre el tall de paviment i la restitució parcial de la
vorera.
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c. S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals
d’antelació; i es comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de
l’acabament d’aquestes.
d. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992,
de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel
qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i
complir amb les disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD
842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
e. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les
companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar
que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
f. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat
públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal comunicarho immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l’empresa
encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els serveis
afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
g. Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la via
pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha d’utilitzar
contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes
de sanejament d’aigües pluvials. Els materials procedents d’enderrocs i excavacions
han de ser transportats directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb
sorra a l’espera de la reposició definitiva.
h. Al finalitzar les obres s’haurà d’aportar el certificat de gestió de residus, en compliment
del que estableix el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i
gestió de residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya.
i. La reposició dels paviments es realitzarà de forma general restituint el paviment en les
condicions equivalents a les originàries, i en concret es pot adoptar la següent
manera:
j. La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que permeti la
formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de gruix i la col·locació
del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la vorera han de ser d’unes
característiques idèntiques a les existents, i de 4 cm de gruix. La reposició es
realitzarà amb peces completes i s’hauran de col·locar a truc de maceta amb morter
pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la vorera existent. En
cas de rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot
o l’enllosat, així com de les façanes i calçada.
k. En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en unes
condicions equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del paviment tallant
el paviment amb serra radial, assegurant un tall recte, de tal manera que hi hagi un
sobreample mínim de 10 cm a cada costat. Ell rebliment de la rasa, amb tot-u
compactat al 98% del PM i, amb un gruix mínim de 20cm de formigó i de 12cm
d’asfalt, quedant enrasat amb els perímetres de la rasa, i garantint el comportament
solidari amb la resta del paviment amb connectors d’acer cada 40cm. L’acabat de
formigó serà igual que la resta del carrer, i s’aplicarà pols de quars en l’acabat.
l. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar
accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les
condicions de seguretat, i en compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut de les obres.
m. L’aval dipositat en l’aprovació del pla de desplegament de fibra òptica és suficient per a
les obres previstes en aquesta autorització.
n. L’import d’execució de les obres és de 17.293,00 €
o. Les obres tindran un període de garantia d’1 any, comptat des de la finalització
d’aquestes. Per tal de poder retornar el dipòsit / aval bancari presentat en relació a
l’execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el període
de garantia d’1 any.
p. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per
acabar les obres és de 12 mesos, comptats des del dia següent a la data de
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3.

“...”

notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta llicència
caducarà pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé
sense haver-les acabat.
Es proposa requerir a l’interessat per tal de que presenti un pla especial per a la
implantació de la infraestructura del troncal de fibra òptica en sòl no urbanitzable i l’estudi
d’impacte paisatgístic, per ser sotmès a la tramitació prevista per la legislació urbanística i
l’establert en els articles 143 i 154 del POUM de Sant Pau de Segúries.

Vist l’informe de Secretaria Intervenció sobre competència i procediment
Ateses les competències de l’Alcaldia que forma part de 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 Pla de desplegament de comunicació per fibra òptica en el municipi de Sant Pau
de Segúries presentat per Ephos Digital SL amb les condicions dalt consignades.
2. Atorgar la llicència d’obres en a via pública sol·licitada per l’interessat, de conformitat i
amb les condicions de l’informe tècnic dalt consignat, què es donen per reproduïdes.
Aquesta llicència s’atorga sense perjudici del dret de propietat i de tercers, això com dels
permisos que siguin necessaris d’altres Administracions amb competències sectorials
(Carreteres, Aigua, Telecomunicacions...)
3. Requerir a l’interessat per tal de que en el termini de 10 dies renunciï, o en el termini d’un
mes presenti un Pla Especial, per a la implantació de la infraestructura del troncal de fibra
òptica en sòl no urbanitzable i l’estudi d’impacte paisatgístic, per ser sotmès a la tramitació
prevista per la legislació urbanística i l’establert en els articles 143 i 154 del POUM de Sant Pau
de Segúries.
4. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres
(4%), per import de 691,72 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
5. Aprovar la liquidació, per l’import de 43,23 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
6. 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 i d’urbanització
TOTAL:

691,72 €
43,23 €
7.500,00 €
0,00 €
8.234,95 €

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
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.

7. 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
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l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que
considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
8. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2. LLO. Requeriment de documentació c. Guàrdia, 7

Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de reforma
d’habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer Guàrdia, 7 d’aquest municipi.
S’adjunta a la instància la següent documentació:
Projecte tècnic i documents annexos al projecte de reforma interior d’habitatge i
actuacions a façanes, redactat per l’arquitecte Anna Eixarch Ferrer, col·legiada núm.
38210-3. El projecte no està visat per el corresponent col·legi professional.
Estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per la mateixa arquitecta
Assumeix de la direcció de la direcció de l’obra per part de la redactora del projecte
Assumeix de la direcció de l’execució de les obres per part d’arquitecte tècnic.
El projecte preveu la reforma de la planta baixa i primera, i el condicionament de la planta
segona per a usos residencials per incorporar-lo a la resta de l’habitatge. Per tant l’obra
prevista és de reforma de l’habitatge unifamiliar i ampliació en planta superior d’aquest.
Aquesta obra no té escassa entitat constructiva i requereix de projecte redactat per tècnic
arquitecte, tal i com estableix l’art. 2 de la LOE.
El projecte preveu la reforma puntual en planta baixa i primera sense alterar la configuració
de l’habitatge, excepte en planta primera que incorpora una habitació a l’espai de la salacuina. En planta segona es realitza un condicionament de l’espai com a part de l’habitatge de
plantes inferiors.
Informe
DOCUMENTACIÓ
El projecte no conté tota la documentació necessària, com a projecte bàsic, tal i com
s’estableix en la Part I, annex I, del Codi Tècnic de l’Edificació.
El projecte només conté la instal·lació elèctrica i ventilacions, i no conté els plànols
de la resta d’instal·lacions (xarxa d’aigua, calefacció ni de sanejament.)
Les obres previstes requereixen de projecte segons l’art. 2.1 i 2.2 de la LOE, per la
qual cosa els projectes d’execució d’edificació haurà d’estar visat per el corresponent
col·legi professional conforme el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio, desenvolupant la “Ley Ómnibus”.
Manca Full d’estadística d’edificació i habitatge
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
Es justifica el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, especialment el DB SI, SUA i
HE, i es considera que no és d’aplicació per reforma en la majoria d’exigències.
S’haurà de justificar el compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i
en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació de la zona
ampliada, que són d’aplicació d’acord la naturalesa de l’obra, ja que suposa una
ampliació de l’ús residencial, reforma de la instal·lació tèrmica i de la resta
d’instal·lacions.
No es justifica el compliment de les normes sectorials REBT, RITE en relació a les
instal·lacions reformades.
No estan incloses en el projecte les Instruccions d’ús i manteniment,
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-

El projecte té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb
el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició i el 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.
Segons l’estudi s’haurà de dipositar una fiança de 150,00 €, per aquest concepte.

PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, clau 2, zona de consolidació
urbana. L’ús residencial unifamiliar està admès com a ús compatible de la zona.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant
Pau de Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de
sostre.
L’edificació principal està dins del gàlib màxim edificable, el cos adossat de planta
baixa i primera està en situació de volum disconforme amb el planejament, per tenir
major fondària edificable, i per tant, està subjecte a les determinacions de l’art. 108
del TRLUC.
Les baranes hauran de ser de barrot de ferro, conforme art. 55 del POUM.
Les finestres previstes són metàl·liques, i no s’especifica el color que haurà de ser
anoditzada fosca o lacada mate segons paleta.
Conclusions:
Es proposa deixar en suspens la tramitació de la llicència d’obres de reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar entremitgeres situat al carrer Guàrdia, 7 d’aquest per manca de
documentació i/o justificacions i requerir al promotor que presenti la documentació que es
relaciona seguidament:
1. El projecte tindrà contingut de bàsic, conforme la part I de l’annex I, del Codi Tècnic de
l’Edificació.
2. S’haurà de justificar el compliment de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en
relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació i sectorial de la zona
ampliada, que són d’aplicació d’acord la naturalesa de l’obra, ja que suposa una
ampliació de l’ús residencial, reforma de la instal·lació tèrmica i de la resta
d’instal·lacions.
3. S’inclourà les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici.
4. El projecte justificarà la seguretat estructural del sostre existent conforme el nou ús, o
aportarà un certificat de solidesa.
5. Es justificarà el compliment del DB HS2 del CTE.
6. El projecte haurà de contenir els plànols de totes les instal·lacions en les qual s’intervé
(xarxa d’aigua, calefacció, sanejament.), així com la justificació del compliment
normatiu corresponent (HS-4 i HS-5 del CTE, RITE, REBT 2002)
7. El conductes de ventilació s’hauran de conduir fins a coberta.
8. La cuina haurà d’incorporar el conducte de ventilació fins a coberta, conforme HE-3 del
CTE.
9. Les baranes hauran de ser de barrot de ferro, conforme art. 55 del POUM, pintades
segons paleta de colors del POUM.
10. Les finestres previstes són metàl·liques, i no s’especifica el color que haurà de ser
anoditzada fosca o lacada mate segons paleta, art. 53, façanes, del POUM.
11. El pressupost d’execució material de les obres s’haurà de justificar per capítols i
partides, i haurà d’incloure les obres i instal·lacions previstes en el projecte.
12. Les obres previstes requereixen de projecte segons l’art. 2.1 i 2.2 de la LOE, per la qual
cosa els projectes d’execució d’edificació haurà d’estar visat per el corresponent col·legi
professional conforme el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, desenvolupant la “Ley Ómnibus”.
13. S’haurà d’aportar el full d’estadística d’edificació i habitatge.
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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. Aprovar l’informe tècnic dalt reproduït i requerir l’aportació de la documentació dalt
relacionada.
2. Atorgar un termini de 10 dies per subsanar la sol·licitud amb advertiment d’inici
d’expedient de disciplina urbanística en cas d’incompliment
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment que no hi ha cap recurs, sense
perjudici de les al·legacions que pugui presentar dins del termini d’audiència de 10 dies des
de la recepció de la notificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.3. Requeriment pagament deute d'obres execució subsidiària. Caixaholding
Vist l’informe tècnic que acredita l’execució subsidiària de les obres al carrer Major;
Vist que l’import de l’execució subsidiària ha sigut de 2.200 € més IVA;
Vist que s’acrediten danys a la vorera per import de 670 € en concepte de despeses de
reposició;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia que forma part de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació de les obres executades de manera subsidiària per l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries per import de 2.870 € més l’IVA per import de 602,07 €.
2. Aquest import s’ha d’imputar al titular del solar Caixaholding SA.
3. Notificar aquest acord a la interessada i requerir-la el pagament en els terminis fixats
pel Reglament General de Recaptació i advertiment dels recursos que pertoquen:
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.
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Alternativament es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat de Girona en el termini de dos
mesos.

4. Incoar expedient sancionador urbanístic per incompliment dels deures legals que
corresponen als titular i atorgar un termini d’audiència de 10 dies a la interessada per
tal que al·legui allò que al seu Dret convingui.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.4. Sol·licitud de la Sra. Glòria Sierra Morata d’autorització per a la instal·lació
d’atraccions per la Festa Major.
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Vist que la Sra. Glòria Sierra Morata, sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major
2018, una atracció de parada de Tir.
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar a la Sra. Glòria Sierra Morata la instal·lació d’una parada de Tir, durant els dies
de la Festa Major 2018 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública
durant quatre dies, per l’import de 64 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 12.
RESUM de deures econòmics:
Ocupació de la via pública ,atraccions Festa Major 2018
Parada de Tir: 8x2 m2 = 16 m2
Tarifa 1€/m2/dia
TOTAL:
64,-€
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
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. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.5. Autorització Atraccions Pere Planchart Torné per la Festa Major.
Vist que el Sr. Pere Planchart Torné, sol·licita permís per instal·lar, els dies de la Festa Major
2018, les atraccions de cavallets infantils, castell inflable i màquina de cotó;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar al Sr. Pere Planchart Torné la instal·lació de les atraccions sol·licitades, durant
els dies de la Festa Major 2018 al lloc habitual de la població.
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2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública
durant quatre dies, per l’import de 92,- €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 12.
RESUM de deures econòmics:
Ocupació de la via pública ,atraccions Festa Major 2018
Cavallets infantils: 6 m2
Castell infable : 16 m2
Màquina de cotó: 1m2
Tarifa 1€/m2/dia
TOTAL:
92,-€
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
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. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.6. Autorització Atraccions Jose Antonio Dos Anjos Aurora per la Festa Major
Vist que el Sr. José Antonio Dos Anjos Aurora, sol·licita permís per instal·lar, els dies de la
Festa Major 2018, les atraccions de pesca infantil, uns toritos infantils i la rampa inflable;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar al Sr. Jose Antonio Dos Anjos Aurora la instal·lació de les atraccions
sol·licitades, durant els dies de la Festa Major 2018 al lloc habitual de la població.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública
durant quatre dies, per l’import de 172 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 12.
RESUM de deures econòmics:
Ocupació de la via pública ,atraccions Festa Major 2018
Pesca infantil: 5x2m2 = 10m2
Toritos infantils 6x3m2= 18m2
Rampa inflable 3x5m2= 15m2
Tarifa 1€/m2/dia
TOTAL:

172,-€
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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
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. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Contractació
4.1. Contracte menor dos llums del Pont de la Palanqueta
Contracte menor d’instal·lació de dos punts de llum al Pont de la Palanqueta
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Després de les obres executades al Pont de la Palanqueta, es creu convenient procedir al
soterrament de la línia elèctrica de les lluminàries existents.
Per aquest motiu es demana pressupost per la instal·lació de l’enllumenat encastat al terra
per a les dues darreres lluminàries existents, ja arribant al Pont de la Palanqueta.
Es va sol·licitar pressupost a Comercial Pirene, SL rebent el pressupost número 4182 de data
26 d’abril de 2018. El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis
tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de Comercial Pirene, SL per a les tasques esmentades referents a
la instal·lació de l’enllumenat encastat al terra per a les dues darreres lluminàries arribant al
Pont de la Palanqueta, per un import, IVA inclòs de 1.654,32 €.
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Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del
tècnic municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la
forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució de l’obra conforme el pressupost número 4182 de 26-04-2018, per un
import de 1.654,32 € amb IVA inclòs, per a la instal·lació de l’enllumenat encastat al terra
per a les dues darreres lluminàries existents, ja arribant al Pont de la Palanqueta.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.654,32 €, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària d’inversions 155.61905.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2. Contracte menor de subministrament de tancaments pel pavelló
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
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Les obres que es descriuen s’executaran, en matèria de seguretat en els tancaments del pavelló
municipal d’esports, prevista en la línia A3 de les bases reguladores de la subvenció del servei d’esports
de la Diputació de Girona.
Les finestres de la façana principal, que limiten la pista poliesportiva, són les originals i estan formades
per marcs quadrats de formigó formant gelosies de 2,40m d’ample per 1,20m d’alt, i amb pany de vidre
senzill en l’interior.
Les obertures situades darrera les porteries normalment reben pilotades i de forma ocasional i accidental
trenquen algun vidre, caient els trossos a la pista i al carrer. Les obertures del pavelló municipal no
compleixen els paràmetres de seguretat establerts en la normativa del PIEC, en concret art. 3.3.1.3t
“Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que
poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill
per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat
la presència de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de senyalització
i/o de protecció.”
L’actuació permetrà adequar part de les obertures, especialment les situades a la façana principal (7
unitats), als criteris de seguretat del Consell Català de l’Esport, i en concret donar compliment en part a
l’article 3.3.1.3 t, del PIEC, i garantir la seguretat de l’envidrament en cas d’impacte durant les
pràctiques esportives.
Les obres queden justificades, per la necessitat d’executar-les de forma immediata per tal de que els
vidres i conseqüentment les obertures, siguin resistents als cops i no produeixin fragments tallants en
trencar-se.
L’actuació consistirà en la retirada, càrrega i transport de les finestres existents i en el subministrament i
col·locació de finestres de 2.40 x 1.20 m, amb vidres de seguretat tipus 4.4/16/4.4. Tres finestres es
dividiran en 3 obertures de 0.80 m de longitud, sent 2 obertures fixes i 1 obertura oscil·lobatent, per
propiciar la ventilació natural quan calgui.
Les altres quatre finestres quedaran dividides en 3 obertures de 0.80 m. de longitud, sent les 3 fixes.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Moncanut Serrallers, SL que inclou les tasques dels industrials necessaris per
a la bona execució de les obres, referents al subministrament i col·locació de finestres d’alumini sense
trencament de pont tèrmic, lacat RAL 8014 amb vidres transparents de càmera 4+4/16/4+4 mm i remat
de planxa a l’exterior.
El pressupost d’execució material d’aquestes obres per al compliment de normativa del PIEC en
seguretat en les obertures del pavelló municipal de Sant Pau de Segúries és de 12.800,00€, i el
pressupost d’execució per contracte és de 15.488,00 € (QUINZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS), considerant el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals i el 21% d’IVA.

“...”

Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
és la manera idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Moncanut Serrallers, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 12.800 € més el
21% d’IVA, que fan un pressupost per contracte de 15.488,00 € (quinze mil quatre-cents
vuitanta-vuit euros).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
342.61909.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3. Contracte menor instal·lació elèctrica motorització obertures
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
Les obres que es descriuen s’executaran, en matèria de seguretat en els tancaments del pavelló
municipal d’esports, prevista en la línia A3 de les bases reguladores de la subvenció del servei d’esports
de la Diputació de Girona.
Les finestres de la façana principal, que limiten la pista poliesportiva, són les originals i estan formades
per marcs quadrats de formigó formant gelosies de 2,40m d’ample per 1,20m d’alt, i amb pany de vidre
senzill en l’interior.
Les obertures situades darrera les porteries normalment reben pilotades i de forma ocasional i accidental
trenquen algun vidre, caient els trossos a la pista i al carrer. Les obertures del pavelló municipal no
compleixen els paràmetres de seguretat establerts en la normativa del PIEC, en concret art. 3.3.1.3t
“Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que
poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill
per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat
la presència de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de senyalització
i/o de protecció.”
L’actuació permetrà adequar part de les obertures, especialment les situades a la façana principal (7
unitats), als criteris de seguretat del Consell Català de l’Esport, i en concret donar compliment en part a
l’article 3.3.1.3 t, del PIEC, i garantir la seguretat de l’envidrament en cas d’impacte durant les
pràctiques esportives.
Les obres queden justificades, per la necessitat d’executar-les de forma immediata per tal de que els
vidres i conseqüentment les obertures, siguin resistents als cops i no produeixin fragments tallants en
trencar-se.
L’actuació consistirà en la retirada, càrrega i transport de les finestres existents i en el subministrament i
col·locació de finestres de 2.40 x 1.20 m, amb vidres de seguretat tipus 4.4/16/4.4. Tres finestres es
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dividiran en 3 obertures de 0.80 m de longitud, sent 2 obertures fixes i 1 obertura oscil·lobatent, per
propiciar la ventilació natural quan calgui.
Les altres quatre finestres quedaran dividides en 3 obertures de 0.80 m. de longitud, sent les 3 fixes.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Comercial Pirene, SL que inclou les tasques dels industrials necessaris per a
la bona execució de les obres, referents a la instal·lació elèctrica de quatre finestres per a posterior
motorització.
El pressupost d’execució material d’aquestes obres per al compliment de normativa del PIEC en
seguretat en les obertures del pavelló municipal de Sant Pau de Segúries és de 1.363,89€, i el
pressupost d’execució per contracte és de 1.650,31 € (MIL SIS-CENTS CINQUANTA AMB
TRENTA-UN CÈNTIMS EURO), considerant el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals i
el 21% d’IVA.

“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del
tècnic municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la
forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene SL a prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra conforme el pressupost presentat, per un
import de 1.363,89 € sense IVA i de 1.650,31 € IVA inclòs, per al subministrament,
instal·lació i legalització del punt doble de càrrega de vehicles elèctrics tipus semi-ràpid, que
inclou una contractació a companyia subministradora de comptador elèctric i potència d’uns
22kW.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.650,31 €, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària d’inversions 342.61909.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4. Contracte menor de subministrament de dos radars
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”

Informe
Primer.- Al nucli urbà de Sant Pau de Segúries es vol procedir a la col·locació d’un detector
de radar per a cada sentit de circulació, doncs els vehicles que hi passen circulen a una
velocitat que dobla la majoria de les vegades, la velocitat permesa. La carretera travessa el
nucli urbà de Sant Pau de Segúries, incloent la zona escolar i zones d’esbarjo especialment
pels infants.
Es tractaria d’un detector de radar Dopler, amb velocitat prefixada; sortida Relé Inversor
amb configuració manual de 9 presets. Velocitat de 4 a 120 km/h i distancia del detector fins
a 150 metres; muntatge centrat o lateral amb carcassa.
S’ha procedit a l’adquisició de dos radars (un per cada sentit de la circulació) per part de la
empresa Distribucions LYF, SL segons pressupost rebut.
Segon.- Que la entrega ha estat realitzada en data 10 de juliol de 2018.
Tercer.- Que la empresa Distribucions LYF, SL, ha presentat factura núm. E2018000733, de
data 9 de juliol de 2018 i s’informa favorablement al pagament de la factura per import
1.093,66 € sense IVA i 1.323,33 € IVA inclòs.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
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2. Contractar amb Distribucions LYF, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 1.093,66 € sense
IVA i 1.323,33 € IVA inclòs, per al subministrament.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
151.61905.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.5. Contracte menor subministrament enllumenat Sala de Plens
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
A la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament, cal la renovació de la il·luminació mitjançant el
subministrament i col·locació de lluminàries de suspensió de LED de la casa Lamp, model Fil
LED 28W 4000K 4600 LM Blanc. També s’han de treure els carrils d’il·luminació existents i
cables de suspensió de bombetes transversals. Es substituiran les bombetes dicroiques
halògenes paral·leles a les parets per bombetes de LED de 12V i es col·locaran bé les tiges
dels llums que estan mal instal·lades.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Eudald Mas Coch i a Comercial Pirene, SL que inclou les tasques
dels industrials necessaris per a la bona execució de les obres, referents al subministrament i
col·locació d’il·luminació a la sala de plens de l’Ajuntament.
Es reben les ofertes:
Eudald Mas Coch
Comercial Pirene, SL

5.481,18 € IVA inclòs
4.808,18 € IVA inclòs

Es conclou la contractació de Comercial Pirene, SL amb un pressupost d’execució material de
3.973,70 €, i un pressupost d’execució per contracte és de 4.808,18 € (quatre mil vuit-cents
vuit euros amb divuit cèntims d’euro), considerant el 21% d’IVA.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
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Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 3.973,70 €, i un
pressupost d’execució per contracte és de 4.808,18 € (quatre mil vuit-cents vuit euros amb
divuit cèntims d’euro), considerant el 21% d’IVA per al subministrament.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
170.61910.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.6. Contracte menor serveis de legalització de l'enllumenat de la rotonda
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
La reforma de la rotonda té com a objectiu dignificar l’accés sud al nucli de Sant Pau de
Segúries, per incorporar una escultura de l’artista Domenech Batalla.
Es preveu la retirada dels arbres actuals i el rebaix del talús central. Es realitzarà en l’interior
de la rotonda un casquet esfèric amb una alçada màxima d’uns 50cm respecte la rasant de la
carretera. La primera corona del centre de la rotonda es realitzarà amb un perímetre d’uns
60cm de base de formigó amb pedres de riu, la resta de l’àrea central serà enjardinada amb
gespa. En el centre es col·locarà una escultura cilíndrica.
Aquesta escultura incorporarà il·luminació nocturna de l’objecte escultòric i per tant caldrà el
projecte tècnics i direcció d’obres per l’ampliació de l’enllumenat públic.
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Conclusions
S’ha demanat pressupost al Sr. Josep Castañer Danès que inclou les tasques necessàries
sol·licitades.
El pressupost d’execució material d’aquest servei és de 800,00 €, i el pressupost d’execució
per contracte és de 968,00 € (nou-cents seixanta-vuit euros), considerant el 21% d’iva.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal i queda acreditat que la contractació per contracte de serveis és la més idònia i
eficient per dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Sr. Josep Castañer Danès la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del servei per un import de 800,00€, i el pressupost
d’execució per contracte és de 968,00 € (nou-cents seixanta-vuit euros), considerant el 21%
d’IVA.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
151.61905.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.7. Contracte menor de serveis de redacció del projecte de senyalització de
patrimoni social, històric i natural de Sant Pau de Segúries
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Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar la senyalització de patrimoni
social, històric i natural de Sant Pau de Segúries
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar la
redacció del projecte de senyalització dels recorreguts i elements d’interès social, històric i
natural en el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament va presentar al FEDER-POCTEFA un projecte d’actuació al respecte que va ser
inclòs a la convocatòria amb una subvenció del 65 % de la previsió de 45.731,00 €.
L'objecte del treball és la definició dels elements i continguts dels tòtems o panells
informatius, d’acord a un itinerari indicat per l’Ajuntament, redacció de textos i elements
gràfics dels panells de senyalització dels elements d’interès social, històric i natural en el
terme municipal de Sant Pau de Segúries.
El pressupost dels treballs de redacció del projecte de senyalització és de 13.800,00 € més
IVA (2.898,00 €).
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme l’actuació per l’interès públic de posada en valor
del Patrimoni del Municipi que ha sigut aprovat per la Unió Europea al amb la seva
inclusió al POCTEFA.
2. Proposo a l'Alcaldia que Secretaria Intervenció informi el tipus de contracte i el
procediment per a la contractació de l’actuació consistent en la redacció del projecte de
senyalització del patrimoni social, històric i natural del terme municipal de Sant Pau de
Segúries, dels itineraris i elements definits per l’Ajuntament.
“...”
Vist el pressupost presentat per ATRI, CULTURA I PATRIMONI per import de 13.800 € més
l’IVA corresponent del 21 % (2.898,00 €) que fa un pressupost per contracte de 16.698,00
€;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de serveis com la
manera més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb ATRI, CULTURA I PATRIMONI la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del servei de redacció de projecte per un import de per
import de 13.800 € més l’IVA corresponent del 21 % (2.898,00 €) que fa un pressupost per
contracte de 16.698,00 €, per al servei.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
334.61904.SENYALITZACIÓ POCTEFA.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.8. Contracte menor obra civil a la rotonda 16072018
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
L’objecte de l’actuació és la remodelació de la rotonda d’accés al nucli de Sant Pau de
Segúries per el sud del nucli urbà. La rotonda està situada en zona urbana, i resol els
encreuaments de les carretera C-38 i la C-153a. La seva situació es en el punt quilomètric 3
+750m de la C-38.
La reforma de la rotonda té com a objectiu dignificar l’accés sud al nucli de Sant Pau de
Segúries, per incorporar una escultura de l’artista Domenech Batalla que incorpora el nom
del municipi i que commemora el 25è aniversari de la caminada popular de la via Romana,
entre Bianya i Sant Pau de Segúries, pel Pas dels Traginers.
S’ha facilitat memòria redactada per els serveis tècnics municipals, amb el corresponent
amidament detallat, i s’ha sol·licitat pressupost a les empreses següents, i amb la següent
proposta econòmica:
- Josep Vilanova SA – 29.180,00 €, més 6.127,8 € d’IVA.
- Construccions Llorenç Rigat SL – 27.617,52 €, més 5.799,68 € d’IVA.
L’oferta que és més avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament és la de l’empresa
Construccions Llorenç Rigat, SL, a qui es proposarà la seva contractació.
De les ofertes, es considera que no ha de formar part del contracte les partides
corresponents al projecte d’il·luminació i enllumenat interior de l’escultura, ja que
s’executaran en fase posterior, per un import de 3.850,00 €, més IVA.
Conclusions
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Es proposa la contractació de l’empresa de Construccions Llorenç Rigat, SL de l’obra civil de
reforma de la rotonda de la C-38 PK 3+750 per un import de 23.767,52 € (VINT-I-TRES MIL
SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS D'EURO, més 4.991,18 €
d’IVA, amb un total de contracte de 28.758,70 €. S’han exclòs les partides d’il·luminació i
projecte d’enllumenat que s’executaran en fase posterior.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra com a forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Construccions Llorenç Rigat, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 23.767,52 €
(VINT-I-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS
D'EURO, més 4.991,18 € d’IVA, amb un total de contracte de 28.758,70 €, per l’obra.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
151.61905.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.9. Contracte menor obra reparació vorera c. Solana del Tell A
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
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“...”

Informe
S’ha procedit a la sol·licitud de pressupostos per la reparació de la vorera del Carrer Solana
del Tell A pendent d’executar, pel seu mal estat.
Els pressupostos inclouen la demolició de la vorera existent amb el transport de les runes a
l’abocador, fer la vorera amb paviment de formigó i construir 15 guals per a les entrades
dels vehicles als aparcaments.
Els Serveis Tècnics han sol·licitat pressupost a la empresa Construccions Llorenç Rigat, SL.
Es reben pressupostos, que reflexa les tasques sol·licitades per un import de 7.710,00, sense
IVA.
Vist els pressupostos rebuts s’observa que s’ajusten als treballs sol·licitats, i el preu és
adequat a les condicions habituals del mercat.
Segons l’exposat anteriorment, es proposa la contractació de Construccions Llorenç Rigat, SL
amb NIF B17572926 i domiciliat al C/ Ignasi Casabó, 15 de 17867 Camprodon, per a la
realització de les tasques de demolició i construcció de vorera, segons pressupost rebut de
data 12 de juliol de 2018, per un import de 7.710,00 € sense IVA i 9.329,10 € IVA inclòs.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Construccions Llorenç Rigat, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 7.710,00 € sense
IVA i 9.329,10 € IVA inclòs, per a l’obra.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
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5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.10. Contracte menor de subministrament projector sala de plens
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
A la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament, cal la instal·lació d’un projector model Epson EB-675Wi
així com la instal·lació de doble línia de xarxa informàtica. La instal·lació inclou cable HDMI i cable VGA,
així com els accessoris necessaris per al seu bon funcionament.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Comercial Pirene, SL que inclou les tasques dels industrials necessaris per a
la bona execució de les obres, referents a la instal·lació del projector de referència.
El pressupost d’execució material d’aquestes obres és de 678,24€, i el pressupost d’execució per
contracte és de 820,67 € (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO), considerant
el 21% d’IVA.

“...”

Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 678,24€, i el
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pressupost d’execució per contracte és de 820,67 € (vuit-cents vint euros amb seixanta-set cèntims
d’euro), considerant el 21% d’IVA, per al subministrament.

3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
450.61911.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.11. Contracte menor de subministrament d'escultura per la rotonda
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar el disseny i el subministrament
d’escultura commemorativa del 25è aniversari de la Caminada Popular de la Via
Romana de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar el
disseny de l’escultura a l’escultor Domenech Batalla i la fabricació de la mateixa, per a
commemorar el 25è aniversari de la Caminada Popular de la Via Romana de Sant Pau de
Segúries, per a ser instal·lada a la rotonda de la C-38, al PK 3+750.
L'objecte del treball és el disseny de l’escultura per part de l’escultor Domènech Batalla i la
fabricació d’aquesta escultura de 4,80m d’alçada i 1,50m de diàmetre, amb planxa d’acer
corten treballada (tall, làser, conformació).
El pressupost dels treballs de disseny i fabricació és de 14.137,56 €, més 2.968,89 €, d’IVA,
amb un total de contracte de subministrament de 17.106,45 €.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme l’actuació per l’interès públic de
subministrament d’escultura commemorativa del 25è aniversari de la Caminada Popular
de la Via Romana de Sant Pau de Segúries.
2. Proposo a l'Alcaldia que Secretaria Intervenció informi el tipus de contracte i el
procediment per a la contractació de l’actuació consistent en disseny i el
subministrament d’escultura commemorativa del 25è aniversari de la Caminada Popular
de la Via Romana de Sant Pau de Segúries.
“...”
Vist el pressupost de l’empresa Taller Segadell que inclou la partida de disseny i fabricació de
l’escultura de l’artista de reconegut prestigi Sr. Domènech Batalla;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
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Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Taller Segadell SL la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del subministrament per un import de 14.137,56 € sense IVA i
17.106,45 € IVA inclòs, per al subministrament.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’inversions
151.61905.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.12. Contracte menor de la seguretat dels tancaments del pavelló municipal
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que es transcriu següent:
“...”
Informe:
Les obres que es descriuen s’executaran, en matèria de seguretat en els tancaments del
pavelló municipal d’esports, prevista en la línia A3 de les bases reguladores de la subvenció
del servei d’esports de la Diputació de Girona.
Les finestres de la façana principal, que limiten la pista poliesportiva, són les originals i estan
formades per marcs quadrats de formigó formant gelosies de 2,40m d’ample per 1,20m
d’alt, i amb pany de vidre senzill en l’interior.
Les obertures situades darrera les porteries normalment reben pilotades i de forma ocasional
i accidental trenquen algun vidre, caient els trossos a la pista i al carrer. Les obertures del
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pavelló municipal no compleixen els paràmetres de seguretat establerts en la normativa del
PIEC, en concret art. 3.3.1.3t
“Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que
poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un
perill per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb
claredat la presència de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de
senyalització i/o de protecció.”
L’actuació permetrà adequar part de les obertures, especialment les situades a la façana
principal (7 unitats), als criteris de seguretat del Consell Català de l’Esport, i en concret
donar compliment en part a l’article 3.3.1.3 t, del PIEC, i garantir la seguretat de
l’envidrament en cas d’impacte durant les pràctiques esportives.
Les obres queden justificades, per la necessitat d’executar-les de forma immediata per tal de
que els vidres i conseqüentment les obertures, siguin resistents als cops i no produeixin
fragments tallants en trencar-se.
L’actuació consistirà en la retirada, càrrega i transport de les finestres existents i en el
subministrament i col·locació de finestres de 2.40 x 1.20 m, amb vidres de seguretat tipus
4.4/16/4.4. Tres finestres es dividiran en 3 obertures de 0.80 m de longitud, sent 2
obertures fixes i 1 obertura oscil·lobatent, per propiciar la ventilació natural quan calgui.
Les altres quatre finestres quedaran dividides en 3 obertures de 0.80 m. de longitud, sent les
3 fixes.
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Construccions Geli, SL que inclou les tasques dels industrials
necessaris per a la bona execució de les obres, referents a la retirada de les obertures
existents, transport de runes i vidres a l’abocador i repàs del perímetre de les obertures per
a la correcte col·locació de finestres i repassos de pintura. El pressupost d’execució material
d’aquestes obres per al compliment de normativa del PIEC en seguretat en les obertures del
pavelló municipal de Sant Pau de Segúries és de 3.250,00 €, i el pressupost d’execució
per contracte és de 3.932,50 € (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA DOS EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS D'EURO), considerant el 6% de benefici industrial, el 13% de
despeses generals i el 21% d’IVA.
“...”
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article
72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació
relativa als contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació
a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra descrita a l’informe del
tècnic municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la
forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Construccions Geli SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra conforme el pressupost número, per un import
de 3.250 € sense IVA i de 3.932,50 € IVA inclòs, per a la retirada de les obertures existents,
transport de runes i vidres a l’abocador i repàs del perímetre de les obertures per a la
correcte col·locació de finestres i repassos de pintura.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.932,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària d’inversions 342.61909.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Autorització de pas pel municipi: Club Ciclista Ripoll
Atès que el Club Ciclista Ripoll autorització de pas per la “64ena. Gran Premi Ripoll, 24è
Memorial Fermí Pujol-Vallter 2000” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que se
celebra el 25 d’agost de 2018, amb sortida de Ripoll fins a Vallter 2000;
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.
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.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.

Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. Autorització privativa de la Sala el Molí. RCP
Vist que el Sr. Ramon Casals Pagés demana l’ús del Molí per una festa privada pel dia 12
d’agost de les 11 del matí a 24 hores.
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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. Autoritzar l’ús de la Sala Molí en les condicions habituals per activitats privatives
següents:
a) Pagament de la taxa per import de 25€
b) Fiança de 100 € per garantir que es retornaran les instal·lacions en perfecte estat de
neteja que es retornarà una vegada comprovat l’estat correcte de les instal·lacions.
c) Declaració responsable d’assumir els danys que es puguin produir a les instal·lacions
municipals.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ús dels edificis municipals,
per l’import de 25 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança fiscal municipal
número 20.
3. Aprovar la constitució d’una fiança de 100 € per garantir que es retornaran les
instal·lacions en perfecte estat de neteja que es retornarà una vegada comprovat l’estat
correcte de les instal·lacions.
RESUM de deures econòmics:
Autorització privativa de la Sala El Molí pel 12-08-2018
Fiança de garantia
TOTAL:

25,00 €
100,00€
125,00€

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
“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 l’interessat i una declaració responsable d’assumir els danys que
es puguin produir a les instal·lacions municipals, amb advertiment dels recursos pertinents
següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Informes i propostes de la Àrees
7.1. Sol·licitud de col·laboració amb els veïns de l’Avda. Mariner, 14
Atès que els veïns de l’Avda. de la Vall, 14, per escrits dels dies 5 de juliol de 2018
respectivament, demanen diferents ajuts i col·laboració:
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- Taules i cadires per a 80 persones pel 21 de juliol
- Ajut econòmic com cada any
- Reserva del Molí en cas de pluja
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús del mobiliari que disposa l’Ajuntament per a celebració d’aquets
esdeveniment.
2. Atorgar un ajut econòmic de 100 € que s’haurà de justificar amb factures relacionades
amb l’activitat popular per l’import mínim de la subvenció.
3. En cas de pluja, l’Ajuntament cedirà l’espai que disposi el dia de la celebració.
4. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.

Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.2. Contracte menor serveis obra de teatre “EL PISET”
Queda sobre la taula
Signat electrònicament,
Resultat: No aprovat per unanimitat
7.3. Reducció de matrícules a la Llar d’infants
L’alcaldessa explica que s’han reduït les matrícules a la Llar d’Infants per la qual cosa ens
veiem obligats de reduir una persona de les tres que tenim per a prestar el servei.
8. Altres temes
Els assistents repassen tems pendents de la gestió ordinària de l’Ajuntament
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta amb mi.
Signat electrònicament,
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