Acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 29 d’octubre de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 d’octubre de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 19:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Juan Navarro Soler, regidor
Adrià Gómez Marco, regidor
Gabriel Barba Ramírez, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari interventor
Ha excusat la seva absència: cap
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. Aprovació de relacions de factures F/2018/27 i F/2018/28
2.2. Aprovació de la liquidació del servei de recollida de gossos de 2018
2.3. Alta parada de Mercat Municipal
3. Urbanisme:
3.1. Assabentat del canvi de titularitat de la farmàcia del poble
4. Contractació:
4.1. Exp. 346/2018. Contracte menor obra d'instal·lació del control de la climatització al Pavelló
i el Molí
4.2. Exp. 354/2018. Reparació deficiències a l'enllumenat públic 29102018
4.3. Exp. 355/2018. Contracte menor rasa c. Fonoses
4.4. Exp. 357/2018. Contracte menor subministrament d'aixetes per sectorització
5. Ajut AMPA CEIP els Pinets per subvencionar el material escolar dels alumnes
6. Ajut ZER la Vall del Ter per sortides escolar i la revista zervista
7. Aprovació dels serveis de Joventut per 2019
8. 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:
1.0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 14 de la sessió del 11 d’octubre de 2018.
2.0. Intervenció i Tresoreria
2.1. Relacions de factures F/2018/27 i F/2018/28
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
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RF-27: 22.194,35 €
RF-28:
700,11 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
Resultat: Aprovat per unanimitat
2.2. Aprovació de la liquidació del servei de recollida de gossos de 2018
Vista la liquidació del Servei Comarcal de recollida de gossos de l’any 2018 feta pel Consell
Comarcal del Ripollès següent:

Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la liquidació dalt consignada i procedir al seu pagament.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.

Resultat: Aprovat per unanimitat
2.3. Alta parada de Mercat Municipal
Vista la sol·licitud de parada de mercat de la Sra. Sílvia Bigas Fariña, Expedient 152/2018;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Informe:
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sra. Silvia Alejandra Bigas Fariña per obtenir l’alta de
parada dissabtes i festius, amb una longitud de 5 ml, per a Parada de Venda de pollastres a
l’ast, pesca salada i esporàdicament algun aliment més, segons temporada, a la Plaça de la
Generalitat.
Aquest ajuntament disposa de la documentació pertinent doncs la sol·licitant forma part de les
parades de mercat setmanal dels dijous a aquest municipi.
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Conforme la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE
SANT PAU DE SEGÚRIES aprovada definitivament al BOP de Girona de 28-10-2014 i al DOGC
6736 de 27-10-2014, al seu Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions, indica:
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà
l’establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1.- El sòl públic disponible
2.- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la
finalitat de protegir els drets dels consumidors tot assegurant una oferta variada i racional.
3.- Els condicionaments urbanístics i circulatoris del sector.
4.- Aspectes mediambientals, de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat
dels treballadors, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès
general.
Segons lo exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’autorització per a la instal·lació
de parada de mercat.
1.- Existeix sòl públic disponible destinat a parades per a dissabtes i festius.
3.- A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda els dissabtes ni festius.
4.- No existeixen impediments urbanístics ni circulatoris del sector. Ateses les competències
per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar a la interessat el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de
via pública de 5 ml. amb una parada de venda pollastres a l’ast i altres, de conformitat a
l’informe dels tècnics municipals dalt transcrit, sense perjudici de l’obtenció d’altres
autoritzacions de les Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin
obligatoris.
2. Aprovar la quota anual de parada de mercat (8,29 €/ml/trimestre) ó de 0,75 €/ml/dia
segons l’Ordenança fiscal vigent pel 2018. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis
posteriors de conformitat al procediment legalment previst.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Urbanisme
3.1. Exp. 368/2018 Assabentat del canvi de titular de la farmàcia del poble
Vista la comunicació de canvi de titular de l’activitat de la Farmàcia Traveria CB de Sant Pau
de Segúries, presentada per la Sra. Anna Sala Traveria;
Vist que consta l’autorització de l’anterior titular Sra. Teresa Traveria Padrós;
Atès que les competències per a resoldre les llicències correspon a l’alcaldia, de conformitat
amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Atesa la Ordenança fiscal número 16, taxa per a la tramitació del procediment corresponent a
llicència d’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats innòcues o sense incidència ambiental,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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1. De conformitat a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, no és exigible l'atorgament de cap llicència, ni està sotmesa aquella activitat de
al règim de comunicació prèvia, en tractar-se d’una activitat no inclosa al seu àmbit d’aplicació.
2. Així doncs, resta considerada com a activitat innòcua i l’Ajuntament es dóna per assabentat
de la modificació de canvi de titular de l’activitat.
3. Tot l'anterior es dicta sense perjudici de les llicències o autoritzacions específiques exigibles
que siguin de la competència d'altres administracions.
4. S’aprova una taxa de 100 euros, d’acord amb l’article 6 de l´ordenança fiscal número 18,
taxa per a la tramitació del procediment corresponent a llicència d’obertura d’establiments
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats innòcues o sense incidència
ambiental.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa canvi titular d’Activitat en Règim de Comunicació (OF 18)
TOTAL:

100,00 €
100,00 €

LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat
hàbil posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos
de demora.

5. Anoti's aquesta resolució al Registre Municipal d'Activitats.
6. Comunicar aquesta resolució a Intervenció a l’efecte oportú i donar-ne compte en el proper
Ple que se celebri.
7. Comunicar la resolució a l'interessat, fent palès que contra fent-li saber que contra la
liquidació de la taxa d’activitats podrà presentar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Respecte la
llicència podrà presentar recurs de reposició davant l'alcaldia, en el termini d'un mes comptat
des de l'endemà de la data de la seva recepció, o bé recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats també des
de l'endemà de la data de la notificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.. Contractació
4.1. Exp. 346/2018. Contracte menor obra d'instal·lació del control de al
climatització al Pavelló i el molí
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar els serveis d’ampliació de la
instal·lació dels sistema de gestió de la calefacció en l’edifici de l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries.
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Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar els
serveis d’ampliació de la instal·lació dels sistema de gestió de la calefacció en l’edifici de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Aquesta contractació s’inclou dintre de la Campanya: Del pla a l’acció 2018 (Diputació de
Girona)
Anualitat: 2018, Línia 3, execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta memòria desenvolupa l’acció 1.1.1.
Petites accions en calefacció i il·luminació a l’ajuntament, prevista en el PAES aprovat per
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, i que es concreta en ampliar la instal·lació del sistema
de control de calefacció als edificis municipals de pavelló Jaume Vila i Oliveda i centre cívic El
Molí.
L’actuació prevista és l’ampliació de la instal·lació del sistema de gestió del sistema de
calefacció, basat en un PCL i un servidor web, que permet el tele accés. Es realitzaran petites
accions en el sistema de calefacció per permetre el comandament des de el PCL, i es preveu
una ampliació del control en 2 zones més: al pavelló municipal Jaume Vila i Oliveda i al centre
cívic El Molí.
L’actuació esmentada consisteix, principalment, en l’ampliació del sistema actual (PCL i scada)
per a l’entrada de noves zones, i incorporació de sensors tèrmics, font d’alimentació, mòduls
d’entrades i sortides analògiques i digitals, proteccions contra sobretensions i sobreintensitats,
relés, contactors i cablejat fins a cadascun dels actuadors.
El sistema implantat monitoritzarà el funcionament de la instal·lació a diari, registrant les
temperatures de consigna, interiors i exteriors.
L’indicador per avaluar la millora introduïda serà el consum de gasoil en el pavelló i de gas
natural en l’edifici del Molí, per any, i es compararan els registres amb un comptador elèctric
de la instal·lació de les bombes del circuit de calefacció, per mesurar la reducció en hores de
funcionament.
La contractació inclou les feines de paleteria, serralleria i llauneria necessàries per a la correcta
execució de la partida.
El pressupost dels treballs de contractació dels serveis d’ampliació de la instal·lació dels
sistema de gestió de la calefacció és de 7.184,63 € més IVA (8.693,39 €), segons pressupost
aportat per la empresa Comercial Pirene, oferta segons pressupost número 3907 de data
15/10/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació dels serveis d’ampliació de la
instal·lació dels sistema de gestió de la calefacció a Sant Pau de Segúries.
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.
“...”
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia;
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
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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 Comercial Pirene la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució de l’obra per un import de 7.184,63 € més IVA (8.693,39 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 170.61910
d’actuacions del PAES 2018.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2. Exp. 354/2018. Reparació deficiències a l'enllumenat públic 29102018
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar els serveis de reparació de
deficiències als enllumenats dels carrers Canigó, Guardia i Fonoses de Sant Pau de
Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar els
serveis de reparació de deficiències als enllumenats dels carrers Canigó, Guardia i Fonoses de
Sant Pau de Segúries.
Des de la darrera inspecció per part d’ECA s’han anat reparant les deficiències trobades en la revisió de set
enllumenats del municipi. Es va executar la primera part amb la reparació immediata i urgent, segons
aprovació per Junta de Govern l’1 de gener de 2016, contractada a Comercial Pirene, SL. La segona part
d’aquestes deficiències greus es van reparar a l’enllumenat del Polígon El Mariner i de La Ral.
Resta per executar la reparació dels enllumenats següents:
Carrer Canigó
segons Acta BT101748
Carrer Guàrdia
segons Acta BT103874
Carrer Fonoses
segons Acta BT103875
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El pressupost dels treballs de contractació de reparació de deficiències als enllumenats dels
carrers Canigó, Guardia i Fonoses de Sant Pau de Segúries és de 5.624,47 € més IVA (6.805,61
€), segons pressupost aportat per la empresa Comercial Pirene, oferta segons pressupost
número 3466 de data 05/10/2015.
En conseqüència:
2. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de reparació de deficiències als
enllumenats dels carrers Canigó, Guardia i Fonoses de Sant Pau de Segúries.
3. 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.
“...”
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia;
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 Comercial Pirene, SL la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució de l’obra per un import de 5.624,47 € més IVA (6.805,61 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i
manteniment de carrers 165.21301.
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.
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6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3. Exp. 355/2018. Contracte menor rasa c. Fonoses
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar l’execució de rasa per a la
posterior col·locació de lluminàries al carrer Fonoses de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar
l’execució de rasa per a la posterior col·locació de lluminàries al carrer Fonoses de Sant Pau
de Segúries.
Aquesta contractació s’inclou dintre de la subvenció de la Diputació de Girona, Fons de
cooperació econòmica, Inversió 1, Renovació de l’enllumenat del carrer Fonoses.
L’actuació preveu tallar i picar el paviment de carrer en una longitud de 70 ml, excavació i
transport de runes a l’abocador, tapar rasa amb sorra i subbase compactada i fer paviment de
20 cms de gruix.
Inclou també la feina i els materials per a fer quatre sòcols a la vorera, prèvia excavació
manual, col·locació de tubs i aferrar quatre platines, acabat amb formigó i panot.
Finalment es procedirà a l’asfaltat dels 70 ml de rasa amb 4 cms d’asfaltat.
El pressupost dels treballs de contractació de l’execució de rasa per a la posterior col·locació
de lluminàries al carrer Fonoses de Sant Pau de Segúries és de 6.830,00 € més IVA (8.264,30
€), segons pressupost aportat per la empresa Construccions J. Geli, SL, oferta segons
pressupost número 786/18 de data 05/02/2018.
En conseqüència:
4. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractar l’execució de rasa per a la posterior
col·locació de lluminàries al carrer Fonoses de Sant Pau de Segúries.
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.
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia;
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
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a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes
per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Construccions Geli SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució de l’obra per un import de 6.830,00 € més IVA (8.264,30
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 165.21301 de
conservació i reparació de l’enllumenat públic.
4. Una vegada realitzada i informada favorablement la prestació, incorpori's la factura i
tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4. Exp. 357/2018. Contracte menor subministrament d'aixetes per sectorització
Vist la memòria de necessitat de contractació aprovada per l’Alcaldia següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar el subministrament i col·locació de dues
aixetes de sectorització per a la millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar el
subministrament i col·locació de dues aixetes de sectorització per a la millora de la xarxa
d’aigua potable de Sant Pau de Segúries.
L’actuació preveu el subministrament i col·locació d’una aixeta al Pont de La Palanqueta per
sectoritzar la part de la vila vella del poble i una segona aixeta general al sector de les 40
cases per independitzar el sector.
Inclou la feina i els materials necessaris per a deixar la partida acabada i comprovada.
El pressupost dels treballs de contractació del subministrament i col·locació de dues aixetes de
sectorització per a la millora de la xarxa d’aigua potable és de 713,92,00 € més IVA (863,84
€) per a l’aixeta al Pont de La Palanqueta i de 971,75 € més IVA (1.175,82 €) per a l’aixeta de
les 40 cases, fent un total de 1.685,67 € més IVA (2.039,66 €) segons pressupostos aportats
per Enric Riera, oferta segons pressupostos números 23 i 24 de data 25/09/2018.
En conseqüència:
1. S’acredita la necessitat de dur a terme la contractar l’execució de rasa per a la posterior
col·locació de lluminàries al carrer Fonoses de Sant Pau de Segúries.
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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.
“...”
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia;
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
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Enric Riera la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del subministrament per un import de total de 1.685,67 € més IVA (2.039,66 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de conservació i
reparació de la xarxa d’aigua 161.201302.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Ajut AMPA CEIP els Pinets per subvencionar el material escolar dels alumnes
Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets per material de l’Escola
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Vist l’escrit NRE 1125, de 29-10-2018, de la Sra. Elsa Culell Pérez, com a presidenta de l’AMPA
de l’escola CEIP els Pinets, què sol·licita un ajut de 400 € pels alumnes en concepte de material
escolar;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut als alumnes del CEIP de Sant Pau de Segúries de 400 € en concepte de
material escolar.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la
despesa realitzada dins l’exercici de 2018.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a l’AMPA del CEIP els PINETS
Signat electrònicament
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. Ajut ZER la Vall del Ter per sortides escolar i la revista zervista
Atorgament d’ajuts al CEIP els Pinets
Vist l’escrit de la Sra. Eva Descamps Triadú, com a directora de la ZER la Vall del Ter, què
sol·licita un ajut de 300 € pels alumnes en concepte d’activitats de les diferents sortides de la
ZER la Vall del Ter en el curs 2016-2017 i 100 € per edició de la revista;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar un ajut a la ZER Vall del Ter de 300 € per activitats i 100 € per edició de la revista.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la
despesa realitzada dins l’exercici de 2017.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a la ZER la Vall del Ter.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Aprovació dels serveis de Joventut per 2019
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de joventut municipal a Sant Pau de
Segúries;
Vista l’oferta de la Carta de Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès segons escrit
de la Presidència d’11 d’octubre de 2018;
Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries està interessat a rebre alguns dels serveis que
consten a la fitxa 43 de la Carta de Serveis de Joventut del 2019.
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar la prestació dels serveis que s’assenyalen a la fitxa 43 de la Carta de Serveis de
Joventut del Consell Comarcal del Ripollès per l’import que se’n derivi dels serveis sol·licitats.
2. Comunicar aquest acord per via telemàtica al Consell Comarcal del Ripollès.
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi han
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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