Acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000013
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de setembre de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Juan Navarro Soler, regidor
Adria Gomez Marco, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari interventor
Ha Excusat la seva absència: Gabriel Barba Ramirez, Regidor/A
Desenvolupament de la sessió.
Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria
3. Urbanisme
3.1. Requeriment de documentació complementària
3.2. LLO Pintura de finestres C. Canigó, 26
3.3. LLO Obertura de rasa. NEDGIA
3.4. LLO Obertura de Rasa c. Olot, 3
3.5. LLO Canvi de teules
3.6. LLO Obertura de rasa per Gas Natural
3.7. Incoació d'expedient sobre denúncia pel pas de cavalls
4. Contractació
4.1. Contracte menor d'obra de jardinament de la rotonda
4.2. Contracte menor d'arranjament de camí a l’àrea de la rovira
4.3. Contracte menor subministrament arranc bomba aigua
4.4. Contracte menor mànega ramadera
5. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 12 de la sessió del 27 d’agost de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria
No n’hi ha
3.0. Urbanisme
3.1. Requeriment de documentació complementària
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Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Fets
Es comunica l’activitat d’habitatge d’ús turístic en La Ral, 32 d’aquest municipi, i s’adjunta la
declaració responsable i la cèdula d’habitabilitat.
Havent analitzat la documentació s’observa que la declaració responsable manca emplenar
l’apartat 6. Es va comunicar per correu electrònic el dia 23/3/18 aquest fet a la persona
interessada que no ha atès la petició.
Conclusions
Vista la documentació presentada, es proposa deixar en suspens la tramitació i requerir a la
persona interessada que completi la declaració responsable d’alta d’un habitatge d’ús turístic
amb les dades de la persona o empresa que farà el manteniment, apartat 6 de la declaració,
en el termini màxim de deu dies.
“...”
Examinada la documentació que l'acompanya i en exercici de les facultats de l’Alcaldia que
presideix la Junta;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Deixar en suspens la tramitació i requerir a la interessada que completi la declaració
responsable d’alta d’un habitatge d’ús turístic amb les dades de la persona o empresa que farà
el manteniment, apartat 6 de la declaració, en el termini màxim de deu dies.
2. Notificar-ho a la interessada amb advertiment que en cas d’incompliment no es pot trametre
la sol·licitud a la OGE de la Generalitat de Catalunya i s’arxivarà l’expedient.
Fer 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.2. LLO Pintura de finestres C. Canigó, 26
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Informe
Es comuniquen les obres de polit i pintat de finestres de l’edifici situat al carrer Pompeu Fabra,
26 d’aquest municipi. No s’especifica el color del pintat de les finestres.
Les obres afecten a façana per la qual cosa estan subjectes a llicència, i no a règim de
comunicació d’obres.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, edificació plurifamiliar alineada, clau 2. Els
treballs són de pintat de les fusteries exteriors, i s’han de complir les condicions de l’article 53
del POUM. Per tant, el color haurà de ser conforme el criteri de la carta de colors del POUM de
Sant Pau de Seguries.

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

Aquestes obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per tant, conforme a
l’article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, per tant no és
necessari la redacció d’un projecte.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
d’obres de pintat de les finestres exteriors de l’edifici situat al carrer Pompeu Fabra, 26de Sant
Pau de Segúries.
1. El color de la fusteria haurà de ser conforme la carta de colors del POUM.
2. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria de
seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3. El PEM de l’obra és de 200,00 euros.
4. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar-les és d’un any.
Ateses les competències de l’Alcaldia, que està integrada 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. Atorgar la llicència sol·licitada per a la realització de les obres per l’interessat Sr. Benet
Cambras, sense perjudici del dret de propietat i de tercers i sota el control dels tècnics
municipals.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 8,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de les garanties d’urbanització i de residus que consten a l’informe
RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
8,00 €
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
20,00 €
- Fiança residus
0,00 €
- Fiança urbanització:
0,00 €
TOTAL:
28,00 €
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.

tècnic i que seran retornades quan finalitzi i es comuniqui la finalització de les obres.
5. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Si es vol impugnar aquest acord en allò que es refereix a la llicència d’obres, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Si es vol impugnar aquest acord, en allò que es refereix a la liquidacions tributàries de la
llicència, i que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.3. LLO Obertura de rasa. NEDGIA
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 9 de juliol 2018, sol·licitud d’autorització d’obres
en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat al carrer Major, 17 i
s’adjunta la següent documentació:
Estudi de seguretat i salut
Plànol de la instal·lació
Assumeix de la direcció de les obres.
Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment
per al pas de la següent instal·lació: 2,8 m. de rasa, per a PE32mm
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa SOLER GLOBAL SERVICE, S.L. , i la direcció e
les obres a càrrec de XAVIER LLAGOSTERA PAGES, Enginyer Tècnic Industrial.
S’adjunta a la sol·licitud plànol de situació de les obres i secció, prevista. Aquestes obres estan
incloses en l’Annex del Projecte d’Autorització de les Instal·lacions de distribució MOP≤16bar, a
fer durant aquest any a l’àmbit territorial de Catalunya.
Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment i de gestió de residus seria de 150,00 €, comptats per un import de 60€/m² (mínim
200,00 euros) de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de
4,6m x 0,4 = 1.84m²;i conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 150 €.
En el moment de fer aquest informe hi ha aval disponible per a la reposició de paviments i gestió
de residus, que hi ha a compte de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest
Ajuntament:
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA DE 2,8x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT AL CARRER
MAJOR, 17 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la següent
documentació:
Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
Designació de director de les obres
2. 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 restituirlo 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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3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 comunicar-ho
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.
7. 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.
8. 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.
9. 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:
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.
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.
10. 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.
11. S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un import de
6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels serveis de gas
canalitzat en relació als vials i serveis públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en
concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment és de 350,00
€, per la qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
12. L’import d’execució de les obres és de 300,00 €
13. 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.
14. 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 notificació de la resolució
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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.
Ateses les competències de l’Alcaldia, que està integrada 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. Atorgar la llicència sol·licitada per a la realització de les obres per la interessada NEDGIA
CATALUNYA SA, sense perjudici del dret de propietat i de tercers i sota el control dels tècnics
municipals.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 12,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de les garanties d’urbanització i de residus que consten a l’informe
tècnic i que seran retornades quan finalitzi i es comuniqui la finalització de les obres.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
12,00 €
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
20,00 €
- Fiança residus (ja garantit):
150,00 €
- Fiança urbanització (ja garantit):
350,00 €
TOTAL:
532,00 €
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.

5. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Si es vol impugnar aquest acord en allò que es refereix a la llicència d’obres, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Si es vol impugnar aquest acord, en allò que es refereix a la liquidacions tributàries de la
llicència, i que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.4. LLO Obertura de Rasa c. Olot, 3
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Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a l’obertura de rases i passos de serveis en el pati interior de
l’edifici situat a la carretera d’Olot 3, d’aquest municipi. S’adjunta a la instància pressupost
d’industrial que indicar rasa per a connexió a col·lector, per un import de 350,0 euros.
La sol·licitud no és complerta ja que no es descriuen de forma detallada les obres, ni la ubicació
exacta així com la possible connexió a serveis públics que es comuniquen ni s’adjunta un
pressupost de cadascun dels industrials que han d’intervenir; i per tant no pot ser valorada la
comunicació per no tenir detall suficient per ser valorada.
Conclusions
Vista la documentació presentada, es proposa deixar en suspens la tramitació i requerir a la
persona interessada que aporti la següent documentació, en el termini màxim de deu dies:
5. Pressupost dels industrials/constructor que detallin les obres a executar. I croquis del
traçat de la rasa.
6. Fotografies de l’estat actual i pas actual.
Examinada la documentació que l'acompanya i en exercici de les facultats de l’Alcaldia que
presideix la Junta;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Deixar en suspens la tramitació i requerir a l’interessat que completi la documentació dalt
citada, en el termini màxim de deu dies.
2. Notificar-ho a l’interessat amb advertiment que en cas d’incompliment s’arxivarà
l’expedient.
Fer 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.5. LLO Canvi de teules
Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la reparació de teulada de l’edifici situat al carrer Mestre
Sanz, 15.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3b.
Les obres són de reparació i són compatibles urbanísticament.
El pressupost estimat de les obres és de 400,00 euros. (estimat a partir de la dedicació de dos
operaris una jornada i petit material, ja que no s’indica el pressupost en la sol·licitud).
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de reparació
de teulada de l’edifici situat al carrer Mestre Sanz, 15 d’aquest municipi, i es tindrà en compte,
les condicions de l’article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries, i es destaquen el següents
apartats:
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-

-

Barbacana: tindrà una volada màxima de 50 cm, inclosa la canal, a les
dues façanes oposades d’una coberta a dues aigües (en el sentit del pendent, i
5 cm a les altres façanes. Haurà de ser de fusta fosca o pintada.
Canal: de zenc-titani, coure o zenc. Es permet el ferro al baixant de planta baixa.
En cas de substitució de teules, serà de teula àrab llisa de colors vermell o groc
(sense taques fosques o esquitxades rústiques)., de zenc, coure, de teula plana
de color vermell o gro o de planxa metàl·lica de colors terrosos. Es prohibeixen
la llosa de pedra, el fibrociment, la teula de ciment, la pissarra i la planxa
metàl·lica de color negre o de colors vius.

7. Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
8. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria de
seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
9. Els residus de la construcció es gestionaran 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.
10. El PEM de l’obra estimat és de 400,00 euros.
11. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
Ateses les competències de l’Alcaldia, que està integrada 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. Atorgar la llicència sol·licitada per a la realització de les obres per l’interessat Sr. Jaume
Galceran Millastre, sense perjudici del dret de propietat i de tercers i sota el control dels tècnics
municipals.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 16,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de les garanties d’urbanització i de residus que consten a l’informe
tècnic i que seran retornades quan finalitzi i es comuniqui la finalització de les obres.
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RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
16,00 €
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
20,00 €
- Fiança residus (ja garantit):
0,00 €
- Fiança urbanització (ja garantit):
0,00 €
TOTAL:
36,00 €
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.

5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Si es vol impugnar aquest acord en allò que es refereix a la llicència d’obres, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Si es vol impugnar aquest acord, en allò que es refereix a la liquidacions tributàries de la
llicència, i que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.6.- LLO Obertura de rasa per Gas Natural
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, el dia 4 de setembre 2018, sol·licitud d’autorització
d’obres en domini públic sobre vorera per atendre un nou subministrament situat a l’Avinguda
Mariner, 6 i s’adjunta la següent documentació:
Estudi de seguretat i salut
Plànol de la instal·lació
Assumeix de la direcció de les obres.
Segons la documentació aportada pel sol·licitant, es demana l’obertura i reposició de paviment
per al pas de la següent instal·lació: 5,1 m. de rasa, per a PE32mm
Les obres es realitzaran a càrrec de l’empresa SOLER GLOBAL SERVICE, S.L. , i la direcció e
les obres a càrrec de XAVIER LLAGOSTERA PAGES, Enginyer Tècnic Industrial.
S’adjunta a la sol·licitud plànol de situació de les obres i secció, prevista. Aquestes obres estan
incloses en l’Annex del Projecte d’Autorització de les Instal·lacions de distribució MOP≤16bar, a
fer durant aquest any a l’àmbit territorial de Catalunya.
Per aquestes obres l’aval necessari en concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució
de paviment i de gestió de residus seria de 150,00€, comptats per un import de 60€/m² (mínim
200,00 euros) de cost de restitució de paviment, per una superfície afectada per al rasa és de
4,6m x 0,4 = 1.84m²;i conforme, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, és de 150 euros.
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En el moment de fer aquest informe hi ha aval disponible per a la reposició de paviments i gestió
de residus, que hi ha a compte de la garantia de 6.000,00 euros, dipositada en aquest
Ajuntament:
Conclusions
A tal efecte, informo FAVORABLEMENT a l’AUTORITZACIÓ D’OBRES EN EL DOMINI PÚBLIC,
SISTEMA VIARI, per a L’OBERTURA DE RASES EN VORERA DE 5,1x0,4M EN TOTAL PER A
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PER ATENDRE UN NOU SUBMINISTRAMENT SITUAT A
L’AVINGUDA DEL MARINER, 6 d’aquest municipi, i es tindran en compte les següents condicions:
15. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar en aquesta Ajuntament la següent
documentació:
Designació de coordinador de Seguretat i Salut de les obres
Designació de director de les obres
16. 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 restituirlo 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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 comunicar-ho
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.
21. 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.
22. 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.
23. 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:
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.
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
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24.
25.

26.
27.

28.

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. Es restituirà el panot amb el mateix acabat i peça
de 4 cm de gruix.
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.
S’observa que en la documentació de l’Ajuntament hi ha dipositat un aval per un import de
6.000€, de termini indefinit, en garantia del correcte funcionament dels serveis de gas
canalitzat en relació als vials i serveis públics afectats. Per aquestes obres l’aval necessari en
concepte de garantia de l’execució de les obres de restitució de paviment és de 350,00€, per
la qual cosa no serà necessari dipositar un aval addicional.
L’import d’execució de les obres és de 300,00 €
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.
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 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.

Ateses les competències de l’Alcaldia, que està integrada 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. Atorgar la llicència sol·licitada per a la realització de les obres per la interessada Gas Natural
Catalunya SAL, sense perjudici del dret de propietat i de tercers i sota el control dels tècnics
municipals.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 12,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució de les garanties d’urbanització i de residus que consten a l’informe
tècnic i que seran retornades quan finalitzi i es comuniqui la finalització de les obres.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
- Fiança residus (ja garantit):
- Fiança urbanització (ja garantit):
TOTAL:

12,00
20,00
150,00
200,00
382,00

€
€
€
€
€

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.
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5. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Si es vol impugnar aquest acord en allò que es refereix a la llicència d’obres, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Si es vol impugnar aquest acord, en allò que es refereix a la liquidacions tributàries de la
llicència, i que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.7.- Incoació d'expedient sobre denúncia pel pas de cavalls
Incoació d'expedient sobre denúncia pel pas de cavalls
Vist l’escrit de denúncia presentada pel pas de cavall pels carrers del municipi i els deixen
plens de brutícia;
Vist que la Hípica “Aventures a Cavall” sembla ser la responsable de l’activitat que provoca la
denúncia;
Vistos els articles del DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus:
Articles 75
h) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i
la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany al medi ambient o
no posen en perill greu la salut de les persones.
p) L’incompliment del requeriment de reparació de la realitat física alterada fet per l’òrgan
sancionador.

Article 76. Infraccions lleus
a) La demora en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per
l’Administració en la comesa de control d’activitats.
b) La comissió d’alguna de les infraccions greus establertes per l’article 75 quan, per llur
escassa quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.
Article 77. Classes de sancions
Les sancions a imposar són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió temporal d'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que autoritza, si escau,
l'activitat, ja sigui de producció o de gestió de residus.
Article 80. Graus de la multa
La multa té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i
molt greus, segons els límits següents:
a) Infraccions lleus, de 400 euros fins a 4.000 euros.
b) Infraccions greus, de 4.001 euros fins a 150.000 euros.
En exercici de les facultats de l’Alcaldia que presideix la junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient de disciplina urbanística pel restabliment de la legalitat urbana del municipi
per infracció de la Llei de Residus.
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2. Requerir l’empresa infractora el cessament immediat dels abocaments de residus animals a
les vies públiques del municipi, amb advertiment d’imposició de multes i sancions
corresponents.
3. Atorgar un termini de 10 dies per tal que l’interessat pugui al·legar en defensa del seu Dret.
4. Notificar aquest acord a la interessada a l’efecte corresponent amb advertiment de que no
hi ha cap recurs.
Resultat: No aprovat per unanimitat
L’alcaldessa explica que la Hípica no és la responsable i desconeixem qui ho és.
Farem arribar un escrit als propietaris de cavalls de munta censats al municipi i a les hípiques
per recordar les obligacions que imposa la Llei de Residus.
4.0.- Contractació
4.1. Contracte menor d'obra de jardinament de la rotonda
Vista la memòria del tècnic municipal següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’enjardinament de la rotonda
d’accés al municipi, a la carretera C-38, de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’enjardinament de la rotonda d’accés al municipi, a la carretera C-38, de Sant Pau de
Segúries.
L’objecte del treball es l’enjardinament que inclou Tepes de gespa Royal Sport, 120 m2 (50% Lolium
perenne i 50% Poa Pratensis) i la instal·lació de reg formada per: aspersor Hunter PGP-04 10 cms d’alçada
ajustable 36, colzes, tubs, arquetes, vàlvules i tot el material necessari per a deixar la partida enllestida i
en marxa.
Les Tepes s’ubicaran als dos semicercles de 60 m2 de superfície cadascun i el muntatge de sistema de
reg per aspersors als dos sectors automatitzats amb programador autònom.
El pressupost dels treballs d’enjardinament és de 2.345,72 € més IVA (2.764,40 €), segons
pressupost aportat per la Fundació MAP, oferta segons pressupost número 258 de data
10/08/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de l’enjardinament de la rotonda
d’accés al municipi, a la carretera C-38, 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 la redacció del projecte
esmentat.
“...”
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 de l’obra, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Fundació MAP la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.345,72 € més IVA (2.764,40 € IVA inclòs)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171.21000.
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, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2. Contracte menor d'arranjament de camí a l’àrea de la rovira
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’arranjament d’un camí a Sant
Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’arranjament d’un camí a Sant Pau de Segúries.
L’objecte del treball es l’arranjament d’un camí de 240 metres lineals. Es tracta d’obrir el camí
amb mitjans mecànics i procedir al subministrament i col·locació de tot-ú degudament
compactat.
El pressupost dels treballs d’arranjament és de 3.780,00 € més IVA (4.573,80 €), segons
pressupost Miquel Gardell, SA , oferta segons pressupost número 228/18 de data
26/07/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de l’arranjament d’un camí a 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 la redacció del projecte
esmentat.
“...”
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
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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, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Miquel Gardell, SA la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.780,00 € més IVA (4.573,80 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 414.21004.
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, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3.- Contracte menor subministrament arranc bomba aigua
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar el subministrament i col·locació
d’un arrencador per la bomba del pou de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar el
subministrament i la col·locació d’un arrencador model Bradley 150F/10N per al pou
d’abastament d’aigua de Sant Pau de Segúries.
L’objecte del treball es el subministrament d’un arrencador model Bradley 150F/10N i
terminal cu P/Presion 25 mm T, incloent la ma d’obra del muntatge i la programació.
El pressupost dels treballs de subministrament i la col·locació d’un arrencador model Bradley
és de 2.449,28 € més IVA (2.963,63 €), segons pressupost aportat per la empresa Comercial
Pirene, SL, oferta segons pressupost número 4292 de data 27/08/2018.
En conseqüència:
3. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de la prestació de serveis de
redacció del projecte d’ d’intervenció en les restes del Pont Medieval de la Rovira de Sant Pau
de Segúries.
4. 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
esmentat.
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
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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 del subministrament, i quedant
acreditat que la contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de
dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Comercial Pirene, SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.449,28 € més IVA (2.963,63 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 920.21300.
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, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4.- Contracte menor mànega ramadera
Vist l’informe tècnic següent
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar una mànega ramadera a Sant
Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar una
mànega ramadera a Sant Pau de Segúries.
Els ramaders de les forests d'utilitat pública propietat de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
tenen necessitat de poder disposar d'una mànega ramadera per poder sanejar el bestiar.
Actualment no en disposen de cap i tenen grans dificultats per dur a terme la seva activitat
amb les mínimes condicions. En aquest cas els ramaders necessiten una mànega portàtil per
poder-la utilitzar tant a la forest "Ribes Altes i Puig Parrús" CUP 62, com a la forest "Bac de les
Tres Fonts" CUP 63 (una està situada al solell i l'altra al bac.
L'objectiu és optimitzar les despeses i utilitzar-ne una per les dues forests. Es tracta d'una
mànega ramadera de 15 metres de perímetre, amb la porta i cledes corresponents.
Tot i que la mànega serà portàtil, la ubicació es considera a la zona del "Cremador" de la forest
"Ribes i Altes i Puig Parrús" CUP 62, ja que serà aquest el punt on serà més utilitzada ja que
és el que aplega més volum de bestiar.
El pressupost dels treballs de contractació de la mànega ramadera de 3.238,00 € més IVA
(3.917,98 €), segons pressupost aportat per SAT Sant Antoni de la Miranda, oferta segons
pressupost número 18 de data 26/02/2018.
En conseqüència:
5. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació d’una mànega ramadera per a la
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zona del "Cremador" de la forest "Ribes i Altes i Puig Parrús" CUP 62 de Sant Pau de Segúries.
6. 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
esmentat.
“...”
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, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa SAT Sant Antoni de la Miranda, la prestació descrita en els
antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.238,00 € més IVA (3.917,98 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 171.21004.
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, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi ha
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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