Acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 15 doctubre de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000014
Caràcter: sessió Ordinària
Data: 15 d’octubre 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 Gómez Marco, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari interventor
Ha Excusat la seva absència: Gabriel Barba Ramírez, regidor
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
2.1. Exempció IVTM. GPT
2.2. Exempció IVTM. RCP
2.3. Sol·licitud de bonificació de l’IVM de vehicle. PVV
2.4. Aprovació de Factures
3. Urbanisme:
3.1. LLO 132/2018. Pintar i calefacció. TMA
3.2. EDU 134/2018. Incoació d’expedient sancionador per mossegades de gos
4. Contractació:
4.1. Exp. 235/2018. Contracte menor de subministrament d’un projector per Sala de Plens
4.2. Exp. 335/2018. Contracte menor d'arranjament de camí de coll de Salarça a la Font del Tell
4.3. Exp. 349/2018. Contracte menor obra d’enderroc caseta
4.4. Exp. 334/2018. Contracte menor redacció de projecte pel pas sobre el riu Ter
4.5. Exp. 338/2018. Contracte menor de lloguer de llums de Nadal
4.6. Exp. 348/2018. Contracte menor de subministrament d’equip informàtic
4.7. Exp. 300/2018. Contracte menor obra de construcció de la barbacoa al Puigsacreu
4.8. Exp. 345/2018. Contracte menor obra d’arranjament del camí del Puigsacreu
4.9. Exp. 350/2018. Contracte menor obra de retirada de fibrociment de la caseta
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. 13 de la sessió del 17 de setembre de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria
2.1. Exempció IVTM. GTP
Vista la sol·licitud d’exempció legalment establerta de 9-04-2018, NRE 376:
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Nom
Genís Torrenta Pous

Concepte
IVTM

Matricula
B-2664-JD

Model
Susuki SJ-413V

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. Atorgar l’exempció de l’impost pel vehicle dalt consignat.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
2.2. Exempció IVTM. RCP
Vista la sol·licitud de bonificació legalment establerta de 9-04-2018, NRE 376:
Nom
Ramon Casadesús Puixeu

Concepte
IVTM

Matricula
GI-2913-AV

Model
LAND ROVER

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. Atorgar l’exempció de l’impost pel vehicle dalt consignat.
2. Notificar-ho a l’Interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
2.3. Sol·licitud de bonificació de l’IVM de vehicle. PVV
Vista la sol·licitud de bonificació legalment establerta de 9-04-2018, NRE 376:
Nom
PILAR VILA VIDAL

Concepte
IVTM

Matricula
GI-3175-AW

Model
NISSAN TERRANO

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. Atorgar la bonificació del 50% de l’impost pel vehicle dalt consignat.
2. Notificar-ho a la interessada per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
2.4. Aprovació de Factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-25: 17.694,08 €
RF-26: 224,51 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
3.0. Urbanisme
3.1. LLO 132/2018. Pintar i calefacció. TMA
Vist l’informe dels serveis tècnics següent:
“...”
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Fets
Es comunica les obres interiors d’instal·lacions i acabats interiors a través de formulari d’obres
excloses de llicència, en l’edifici situat al carrer Major, 17 d’aquest municipi.
La sol·licitud no és complerta ja que no es descriuen de forma detallada les obres 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, tampoc
s’indica en quina planta es duran a terme les obres.
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:
1. Memòria tècnica valorada o pressupost de cadascun dels industrials que detallin les obres
a executar.
2. Fotografies de l’estat actual.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia que forma part de la Junta de Govern Local, conforme
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. NO donar-nos per assabentats que l’interessat executarà les obres sol·licitades, sense
perjudici del dret de propietat i de tercers. Aquestes obres estan subjectes a control tècnic
posterior.
2. Requerir l’aportació de la documentació reclamada a l’informe del tècnic municipal
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar
següents:
Contra la denegació de l’assabentat de la comunicació es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes davant l’Alcaldia. Alternativament es pot interposar recurs
contenciós en el termini de dos mesos davant el Jutjat de Girona. Sense perjudici d’altres
recursos que siguin procedents.
3.2. EDU 134/2018. Incoació d’expedient sancionador per mossegades d’un gos
Vistos els fets que consten a les denúncies presentades davant els MMEE per mossegades d’un
gos;
Vist que els fets poden ser constitutius de delicte o falta de lesions i que el Jutjat de Ripoll ha
acordat l’arxiu de les actuacions;
Vist que els fets poden ser constitutius de falta administrativa amb resultat de lesions;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Incoar expedient sancionador contra el titular del gos i posseïdor de l’animal en el
moments dels incidents.
2. Designar com a instructor el secretari de l’Ajuntament Sr. Josep Ruiz Muñoz que
formularà el Plec de Càrrecs i proposarà la sanció corresponent.
3. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància.
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4.0.- Contractació
4.1. Exp. 235/2018. Contracte menor de subministrament d’un projector per Sala de
Plens
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar un projector per a la Sala de
Plens, de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar un
projector per a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
A la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament, cal el subministrament d’un projector model
Epson EB-980W. Es tracta d’un projector 3lcd DE 3800 lúmens (blanc)- 3800 lúmens (color)WXGA (1280x800), 16:10- 720 p- LAN. També cal el suport per a penjar de sostre.
Inclou: pantalla mural projecció elèctrica- 100” 221x124 (16:9), pantalla elèctrica amb tela
MaxWhite (ganancia 1:1) amb revers i perímetre negre. Angle de visió 160ª. Inclou polsador
i receptor per infrarojos i comandament a distancia. Controlador programable de doble
connexió HDMI- AVS- 317. Sistema de control multimèdia amb doble connexió HDMI
compatible amb la pràctica totalitat de monitors i videoprojectors. Permet 2 entrades VGA
amb resolucions des de VGA fins a SXVA amb 3 entrades USB, 2 seleccionables. Inclou kit de
cables de 10 mts. Inclou també parella d’altaveus autoamplificats 56W RMS (28W+28W),
color blanc.
El pressupost dels treballs de contractació del subministrament del projector es de 1.186,00
€ més IVA (1.435,06 €), segons pressupost aportat per New Project Networking, SL, oferta
segons pressupost número 18007036-2 de data 19/09/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de subministrament de projector
per a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, model Epson EB-980W amb
pantalla elèctrica, altaveus i cables necessaris per a la seva posada en marxa.
2. Proposo a l'Alcaldia que Secretaria Intervenció informi el tipus de contracte i el
procediment per a la contractació de l’actuació.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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
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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 descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb New Project Networking, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 1.186,00 € més IVA
(1.435,06 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 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.
4.2. Exp. 335/2018. Contracte menor d'arranjament de camí de coll de Salarça a la
Font del Tell
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar la neteja del camí a la Font del
Tell a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar la
neteja del camí que discorre per la dreta del rec de Collsalarça des de l’encreuament d’aquest,
a la pista forestal fins a la Font del Tell a Sant Pau de Segúries.
Es tracta de la contractació del desbrossat i neteja del camí que discorre per la dreta del rec
de Collsalarça fins a la Font del Tell per una longitud aproximada de 250 ml.
Les tasques inclouen la mà d’obra necessària per a realitzar els treballs, així com la
maquinària i el combustible i els desplaçaments necessaris.
El pressupost dels treballs de contractació de la neteja del camí esmentat és de 402,00 € més
IVA (486,42 €), segons pressupost aportat per Fundació MAP, oferta segons pressupost
número 287 de data 25/09/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de la neteja del camí que discorre
per la dreta del rec de Collsalarca des de l’encreuament d’aquest, a la pista forestal fins a
la Font del Tell 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.
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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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 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 la Fundació MAP la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel
que fa l’execució de l’obra per un import de 402,00 € més IVA (486,42 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 155.61908.
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.
4.3. Exp. 349/2018. Contracte menor obra d’enderroc caseta
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’enderroc de la caseta situada a
la prolongació del Passeig Costabona a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’enderroc de la caseta situada a la prolongació del Passeig Costabona a Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries vol enderrocar la caseta existent a la prolongació del
Passeig Costabona, segons fotografia adjunta.
La contractació preveu la retirada, càrrega i transport de la edificació, excepte la coberta
formada per plaques de fibrociment amb amiant i dos dipòsits ubicats a l’interior. Inclou també
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el dipòsit a l’abocador i el cànon corresponent.
El pressupost dels treballs de contractació de l’enderroc de la caseta (que no inclou els
materials de fibrociment) és de 685,00 € més IVA (828,85 €), segons pressupost aportat per
Vilalta Trans, SL, oferta segons pressupost número 220/17 de data 16/10/2017.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació l’enderroc de la caseta situada a la
prolongació del Passeig Costabona 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.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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 Vilalta Trans SL la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel
que fa l’execució de l’obra per un import de 685,00 € més IVA (828,85 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 920.21200.
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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4.4. Exp. 334/2018. Contracte menor redacció de projecte pel pas sobre el riu Ter
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar els serveis per la redacció d’un
projecte d’un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar els
serveis per la redacció d’un projecte d’un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries promou la posada en valor dels elements de interès
patrimonial del municipi. La intervenció prevista en el Pont Vell de la Rovira forma part d’un
tram del camí històric Via Romana i passa per restablir aquest camí que anava des de Figueres
passant per la zona de muntanya en direcció a Camprodon i Coll d’Ares. Per restablir la
connectivitat entre els dos marges al riu Ter es proposa la construcció d’un pas sobre el mateix.
La contractació preveu l’assistència tècnica per la justificació hidràulica de la solució proposada
i la redacció del projecte d’obres simplificat per la definició d’un pas sobre la llera del riu Ter a
Sant Pau de Segúries.
El pressupost dels treballs de contractació de l’assistència tècnica esmentada és de 5.000,00
€ més IVA (6.050,00 €), segons pressupost aportat per A.B.M., Serveis d’Enginyeria i
Consulting, SL, oferta segons pressupost número PRES18142_v02 de data 25/07/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació dels serveis per la redacció d’un
projecte d’un pas sobre el riu Ter 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.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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 és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb ABM., Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, la prestació descrita en els
antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de 5.000,00 €
més IVA (6.050,00 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 920.22706.
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.
4.5. Exp. 338/2018. Contracte menor de lloguer de llums de Nadal
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar el lloguer dels llums de Nadal a Sant Pau
de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar el
lloguer de les llums de Nadal a Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries vol il·luminar el municipi durant el període de Nadal,
pel que vol contractar el lloguer del següent material:
20 uts Amanda feuilles- rev i garant. H 3.00 L 1.00 60W 10.5 kg
1 ut Petit eventail- rev i garant- H 1.25 L 0.73 45W 4.5 kg
1 ut Buzon carta reyes magos- RyG- H 2.00 L 0.90 I 0.90 180W
10 ut Stalactit light led BCO puro + led flash L 4.50 H 0.57 15 W
La contractació preveu el lloguer d’aquest material durant les festes nadalenques pel que la
contractació de la seva col·locació es farà apart.
El pressupost dels treballs de contractació de lloguer dels llums de Nadal és de 4.850,00 € més
IVA (5.868,50 €), segons pressupost aportat per Ingeniería, Control y Transferencia de
Tecnología, SA oferta segons pressupostos números 515 i 516 de data 31/07/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació del lloguer dels llums de Nadal 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.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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
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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
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología, SA la prestació descrita
en els antecedents, exclusivament pel que fa l’execució de l’arrendament per un import de
4.850,00 € més IVA (5.868,50 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 334.22609.
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.
4.6. Exp. 348/2018. Contracte menor de subministrament d’equip informàtic
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’adquisició d’un equip informàtic
a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’adquisició d’un equip informàtic per al departament de serveis tècnics a Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries necessita contractar l’adquisició d’un equip informàtic
format per un ordinador I5 de sobretaula, amb dues pantalles, teclat i ratolí i el programari
bàsic per a poder treballar.
El pressupost dels treballs de contractació d’adquisició de l’equip informàtic és de 888,51 €
més IVA (1.075,10 €), segons pressupost aportat per Informatikstore, SL (Beep Ripoll) oferta
segons pressupost números 180057 de data 09/05/2018.
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En conseqüència:
1.

S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació d’adquisició d’equip informàtic per
als serveis tècnics de l’Ajuntament 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.

“...”

Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Informatikstore, SL (Beep Ripoll) la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 888,51 € més IVA
(1.075,10 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 450.62600.
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.
4.7. Exp. 300/2018. Contracte menor obra de construcció de la barbacoa al Puisacreu
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
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“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar la construcció de dues barbacoes al paratge
de Puigsacreu, a la forest “Bac de les Tres Fonts” núm. 63 del Catàleg d’Utilitat Pública, a Sant
Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar la
construcció de dues barbacoes al paratge de Puigsacreu, a la forest “Bac de les Tres Fonts”
núm. 63 del Catàleg d’Utilitat Pública, a Sant Pau de Segúries.
A l’espai del paratge del Puigsacreu es creu oportú la col·locació de dues barbacoes, doncs es
tracta d’una zona planera sense arbrat amb vocació d’ús públic recreativa ja que s’ha anat
usant des de fa anys pels vilatans de la zona. Hi ha taules i bancs de fusta i un mirador.
L’emplaçament es troba a les coordenades X= 447584,4; Y= 4677599,9.
Es pretén la construcció de dues barbacoes on actualment ja es fa servir com a zona d’esbarjo
formades per solera de formigó, base de pedra, boques de totxo refractari i campana de
supermaó de 7 cms amb acabat arrebossat i esquerdejat. La xemeneia s’acabarà amb adoquins
i tap de formigó.
S’afegirà després una bancada per a la col·locació d’un dipòsit d’aigua per a extinció del foc de
les barbacoes, degudament revestit de pedra, així com el subministrament i col·locació de les
graelles metàl·liques corresponents, no inclòs en aquesta contractació.
El pressupost dels treballs de la construcció de les barbacoes esmentades es de 2.523,85 €
més IVA (3.053,00 €), segons pressupost aportat per Jordi Prat picapedrer amb NIF
90002074S, oferta segons pressupost de data 28/09/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació la construcció de dues barbacoes al
paratge de Puigsacreu, a la forest “Bac de les Tres Fonts” núm. 63 del Catàleg d’Utilitat Pública,
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.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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 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 Jordi Prat (picapedrer) la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra per un import de 2.523,85 € més IVA (3.053,00
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 414.61901.
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.
4.8. Exp. 345/2018. Contracte menor obra d’arranjament del camí del Puigsacreu
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’arranjament parcial del camí al Puigsacreu
a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’arranjament del camí al Puigsacreu a Sant Pau de Segúries.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries vol procedir a l’arranjament del camí al Puigsacreu, en
una longitud de 424 ml amb 3 m. d’amplada, amb el subministrament i la col·locació de 10
cms de subbase en tot el traçat i posterior compactació.
Cal també el subministrament i la col·locació d’un tub de 5 ml de polietilè de doble capa.
Es subministrarà i col·locarà també un camionet de grava per tapar la bassa existent al final
del camí.
S’han rebut els pressupostos amb els imports que s’enumeren següents:
Vilalta- Trans SL
13.927,10 € IVA inclòs
Excavacions Dani
7.865,00 € IVA inclòs
El pressupost dels treballs de contractació d’arranjament de camí del Puigsacreu és de
6.500,00 € més IVA (7.865,00 €), segons pressupost aportat per Excavacions Dani, SL segons
pressupost números P24-2018 de data 20/09/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de l’arranjament del camí al
Puigsacreu 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.
“...”
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Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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 6.500,00 € més IVA (7.865,00 €) la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra per un import de 6.500,00 € més IVA (7.865,00
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 155.61902.
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.
4.9. Exp. 350/2018. Contracte menor obra de retirada de fibrociment de la caseta
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar el desamiantat de la caseta situada a la
prolongació del Passeig Costabona a Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar el
desamiantat de la caseta situada a la prolongació del Passeig Costabona a Sant Pau de
Segúries.
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L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries vol enderrocar la caseta existent a la prolongació del
Passeig Costabona, segons fotografia adjunta.

La contractació preveu la retirada de les plaques de fibrociment amb amiant i sense espuma
de poliuretà i dos dipòsits de fibrociment de 1000 l.
El pressupost dels treballs de contractació del desamiantat de la caseta (que no inclou els
treballs d’enderroc de la resta de la caseta) és de 2.745,00 € més IVA (3.321,45 €), segons
pressupost aportat per Materials de construcció Gil, SL, oferta segons pressupost número
17/0072361 de data 05/06/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació del desamiantat de la caseta situada
a la prolongació del Passeig Costabona a Sant Pau de Segúries.
2. poso a l'Alcaldia que Secretaria Intervenció informi el tipus de contracte i el procediment
per a la contractació de l’actuació.
“...”
Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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 Materials de Construcció Gil, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra per un import de 2.745,00 € més IVA (3.321,45
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 920.22706.
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.
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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