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ACTA NÚM. 15/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23 d’octubre
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa:

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

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria
2.1. Exp. 80/17. Exempció vehicle per antiguitat. JPD
2.2. Exp. 80/17. Bonificació taxa escombraries DVP
2.3. Exp. 12/17. Sol·licitud subministrament d’aigua potable
2.4. Aprovació de les relacions de factures
3. Urbanisme
4. Contractació:
4.1. Exp. 280/17. Adjudicació del contracte menor de manteniment d’analitzadors de clor. CONGIAC
4.2. Exp. 174/17. Adjudicació de la subhasta forestal 2017.
4.3. Exp. 228/17. Adjudicació del concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta
4.4. Exp. 281/17. Adjudicació del contracte menor subministrament pilones.
4.5. Exp. 296/17. Adjudicació del contracte menor de posta a punt i manteniment contenidors soterrats.
5. Pròrroga de la contractació temporal del peó de neteja i manteniment
6. 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. 15 de la sessió del 9 d’octubre de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Exp. 80/17. Exempció vehicle per antiguitat. JPD
Vista la sol·licitud NRE 10068, de 20-10-2017, d’exempció del padró de l’IVTM per antiguitat del
vehicle Yamaha XT-600 amb matrícula B2109-LI, de 15-05-1990;
Vista la regulació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IVTM:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament
de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent de la Generalitat.
2. Podran gaudir d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, aquells vehicles amb una antiguitat
superior a 25 anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els requisits següents:
a) Que el titular tingui un mínim d’un vehicle que tributi al municipi
b) Aplicable a un màxim de 20 vehicles per titular
3. S’estableixen les següents bonificacions en funció de l’antiguitat del vehicle:
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del 25 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 20 i fins a 25 anys
del 50 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 25 i fins a 30 anys
del 75 per cent als vehicles amb una antiguitat superior a 30 anys.

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’exempció de l’impost de vehicle de tracció mecànica amb efecte del tercer trimestre de
2017.
2. Comunicar-o al Consorci Servei de Recaptació.
3. Retornar-li l’import proporcional de l’impost de vehicles de 2017.
4. Notificar-hi a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància.
2.2. Exp. 80/17. Bonificació taxa escombraries DVP
Atès que la Sra. Dolors Vergés Peiró sol·licita la bonificació del rebut d’escombraries domèstiques
del seu habitatge del carrer Solanell A, 11,;
Vista la regulació de l’ordenança fiscal 15 de la taxa d’escombraries:

15.5. Gaudiran d’una bonificació del 20% les persones jubilades amb residència al municipi que viuen sole s.;

Vist que la interessada reuneix els requisits previstos a l’ordenança;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la bonificació del 20% de la taxa d’escombraries de la interessada respecte l’habitatge
dalt citat.
2. Comunicar-ho al consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès per l’efectivitat de l’acord.
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi poden interposar.
2.3. Exp. 12/17. Sol·licitud subministrament d’aigua potable
Atès que el Sr. José Vergés Birosta sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, al seu
habitatge del C. Pompeu Fabra, 7;
Vist que consta l’atorgament de llicència de primera ocupació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’alta del contracte del servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
instal·lació del comptador corresponent, l’habitatge dalt citat.
2. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 188,46 euros, d’acord amb el que estableix
l’ordenança fiscal núm. 17.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: 2100 8200 82 2300027565
3. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que hi poden
interposar.
2.4. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
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RF-34:
RF-35:
RF-36:
RF-37:
RF-38:

44.839,39€ pendents de pagar
14.704,67€ pendents de pagar
332,12€ pagades per caixa corporació
23.245,17€ pagades
3.735,42 € domiciliades

S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
3. Urbanisme:
No n’hi ha
4. Contractació:
4.1. Exp. 280/17. Contracte menor de manteniment d’analitzadors de clor. CONGIAC
Vist l’informe tècnic de 23-10-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Es sol·licita a la empresa pública CONGIAC una diagnosi dels problemes de calibratge dels
analitzadors de clor residual que hi ha a les instal·lacions d’abastament del municipi.
Al dipòsit de Sant Pau es detecta un problema amb la lectura amb grans oscil·lacions. Es fa un
calibratge fent el zero amb aigua sense clor però la lectura és tan inestable que no es pot ajustar.
Es posa àcid diluït per netejar incrustacions i es deixa 24 hores, fent circular aigua clorada.
El problema no s’arregla i continua fent la lectura inestable, pel que es creu necessari fer el
manteniment preventiu de canviar l’anell de coure i les boles.
Al dipòsit de La Ral es detecta el problema de que no es pot ajustar la lectura real de clor. Fan un
calibratge a zero i el fa correctament, però posteriorment tampoc es pot posar la lectura real de
clor.
Es recomana canviar l’anell de coure i les boles.
Conclusions:
Es proposa la contractació de l’empresa CONGIAC que inclou els treballs de diagnosi inicial, el
manteniment anual i un dels primers triennals conforme al pressupost amb referència OC17-006 de
data 01-08-2017, i per un import, IVA inclòs, de 3.202,98 €.
“...”
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 per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a CONGIAC el contracte menor d’obres pel preu de 2.647,09 €.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 3.202,98 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.2. Exp. 174/17. Adjudicació de la subhasta forestal 2017
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Vist el Plec de clàusules regulador de la subhasta forestal de 2017 aprovar per l’ajuntament el 506-2017;
Vistes les ofertes presentades dins del termini de l’anunci publicat al BOP de Girona, 119 de 22-062017;
Vist l’informe favorable del CEINR que assessora tècnicament l’Ajuntament;
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Declarar vàlida la licitació i adjudicar l’aprofitament de fustes del mont núm. 62 del CUP
anomenat Ribes Altes i Pugi Farrús a l’empresa Josep Guixaró Juncà pel preu de:
- 15 €/m3 (més IVA) per fusta de serra de pi
- 21 €/tn (més IVA) per fusta de serra de faig
7 €/tn (més IVA) per fusta apta per llenyes
2. Notificar aquest a l’adjudicatari per tal que presentin el document acreditatiu d'haver constituït
la garantia definitiva, dins els 10 dies següents a la notificació d’aquesta adjudicació.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
4.3. Exp. 228/17. Adjudicació del concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 19-07-2017 es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris d'adjudicació, tramitació urgent, per l’obra consistent en l’execució del projecte de
reparació del Pont de la Palanqueta, convocant la seva licitació;
Vistes les ofertes presentades durant la licitació pública al BOP de Girona 190, de 4-10-2017 pel
preu de licitació i amb les millores següents:
-

Construccions J. Geli SL: 2,3,4,5,6,8 i 9 (per import equivalent a 14.157,00 €)
SANPO: 4,7 i 8 (per import equivalent a 9.942,00 €)

Atès que el 20-10-2017 el tècnic municipal ha emès informe sobre la valoració de les ofertes i
s’han classificat les dues ofertes presentades:

Annex 4. Judici valor
Annex 6. Millores
TOTAL

SENPO
9,67

J GELI
8,35

10,00

15,00

19,67

23,35

;

Vist que l’empresa millor classificada ha presentat molt recentment la documentació requerida a la
convocatòria en un altra procediment de licitació (concurs d’obra del Molí);
Examinada la documentació adjunta, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el que
estableix l'article 151.4 i 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:
1. Adjudicar a l'empresa Construccions J. Geli SL el contracte d'obres consistent en la reparació del
Pont de la Palanqueta per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, segons les dades bàsiques següents:
Preu: 91.983,60 €
Millores d’obra segons Plec: 2,3,4,5,6,8 i 9 (per import equivalent a 14.157,00 €)
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2. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.1.155.61903 del pressupost
vigent de despeses.
3. Notificar, en els termes que preveu l'article 151.4 del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
4. Notificar a Construccions J. Geli SL adjudicatari del contracte, aquest acord i citar-li per a la
signatura del contracte.
5. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de
l'Obra ajustat a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per
l'Ajuntament previ informe del Director Facultatiu de les Obres i la seva posterior comunicació a
l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replantejament i inici de l'obra.
6. Publicar la formalització del contracte d'obres de en el Perfil de contractant, i publicar anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar de la data
de d'aquesta Resolució.
7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4.4. Exp. 281/17. Adjudicació del contracte menor de subministrament pilones.
Vist l’informe tècnic de 10-10-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo
Per diferents actuacions futures al municipi i per disposar-ne al magatzem municipal, cal adquirir
pilones flexibles de diàmetre 80 mm.
Després de revisar els opcions del mercat, s’opta per la pilona Gorge de la casa Sabacaucho.
Es demana pressupost pel subministrament de 10 uts de pilones flexibles, en color negre, de
diàmetre 80 mm, en color negre.
El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa l’adquisició de 10 pilones model Gorge D80 X-Last E H900 PR1C Negre SC RG2B de la
casa Sabacaucho per un import de 885,00 € sense IVA i un preu total d’adquisició 1.070,85 €,
segons pressupost OVV17-000320 de data 6-09-2017.
“...”
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 per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Sabacaucho el contracte menor de subministrament pel preu de 885,00 €
més l’IVA corresponent.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 1.070,85 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
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4.5. Exp. 296/17. Adjudicació del contracte menor de posta a punt i manteniment
contenidors soterrats.
Vist l’informe tècnic de 23-10-2017 que es transcriu següent:
“...”
INFORME
Es demana pressupost a la empresa Equinord, per a la posta a zero de les dues illes de contenidors
que queden de les tres existents als municipi.
La oferta inclou la posta a zero corresponent al manteniment de l’equip de contenidors soterrats,
per què compleixin amb la normativa actual de seguretat d’aquests tipus d’equipaments i
específicament amb el RD 1215/1997 de 18 de juliol pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
També inclou el conjunt de xapes separadores i la seva instal·lació.
Els pressupostos rebuts s’ajusten a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa Equipos y Servicios del Noroeste, SL, per a la realització
de les tasques esmentades, conforme el pressupost número 72 de data 18/09/2017, i per un
import, IVA inclòs, de 7.446,49 €.
“...”
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 per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa Equipos y Servicios del Noroeste, SL, el contracte menor d’obres pel preu
de 6.154,12 € més l’IVA aplicable.
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 7.446,49 €, IVA inclòs.
Una vegada realitzada la prestació, informada favorablement pels serveis tècnics, incorporar la
factura i tramitar el pagament.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació.
5. Contractació temporal del peó de neteja i manteniment
Vist que l’Ajuntament compta a la seva plantilla amb dotació per a la contractació de personal
laboral amb caràcter no permanent i de caràcter discontinu, per atendre anualment les tasques en
matèria de manteniment de la jardineria, parcs, jardins i vies públiques durant la temporada de
maig a octubre;
Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997 i concordants del Decret 214/1990, en
relació als supòsits en què, excepcionalment, es pot contractar personal laboral amb caràcter no
permanent, d’acord amb la legislació vigent, atès el caràcter temporal de determinades tasques a
realitzar.
Atès el que disposa l’article 15.1 apartat del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors i el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre,
que desenvolupa el dit article, quant a la realització de contractes de durada determinada.
Vist que les tasques de manteniment de vies públiques fan necessari comptar amb personal
suplementari a la Brigada Municipal i vist que la plaça consta a la Plantilla de 2017;
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,
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La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Contractar temporalment, interinitat per vacant, el Sr. MOSTAFA AYAD EL KHALATE CHAARIR
amb efecte de l’1 de novembre de 2017 fins a al cobertura de la plaça vacant en plantilla pel
procediment reglamentàriament establert.
2. Autoritzar la despesa pertinent amb càrrec a les partides del pressupost vigent.
6. Informes i propostes de la Àrees.
No n’hi han
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta al lloc i data dalt consignats.
En dono fe

Vist i plau,
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