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ACTA NÚM. 8/2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 7 de maig
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: cap

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. Aprovació de les relacions de factures
2.2. Sol·licitud de baixa definitiva de l’IVM de vehicle. AO
3. Urbanisme:
3.1. Assabentat HUT. JCV
3.2. Alta parada de mercat per venda de pollastre a l’ast
3.3. Exp. LLO 141/2018. Neteja, esbrossada i esplanació de terreny
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de serveis d’inspecció d’ascensor
4.2. Contracte menor de subministrament de roba per la Brigada
4.3. Contracte menor obres de reparació dels escopidors de les pluvials de la Sala Polivalent.
4.4. Donar compte de la contractació d’obres urgents al camí de la Creu per danys provocats per les
pluges.
4.5. Contracte menor obres de reparació de la cisterna al CEIP els Pinets
4.6. Contracte menor obres de reparació de les voreres del carrer Jacint Verdaguer
4.7. Contracte menor obres de tala d’arbres de les voreres del carrer Jacint Verdaguer
5. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants per una sortida al Zoo de Barcelona
6. Autorització privativa de la Sala el Molí. TAB
7. Aprovació del conveni de col·laboració amb Estabanell i Pahisa SA (EYPESA) pel soterrament de la línia
elèctrica del pont de la Palanqueta.
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 7 de la sessió del 15 d’abril de 2018.
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-13: 21.868,36 €
RF-14: 4.520,30 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
2.2. Sol·licitud de baixa definitiva de l’IVM de vehicle. AO.
Vista la sol·licitud de baixa definitiva del vehicle següent:
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

2

Rebut

Nom

Concepte

Matricula

Adriana Oprea

IVTM

GI-0882-BH

Import (€) Motiu
158,27 Ford Escort

Ateses les competències de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar la baixa del padró de vehicles i el retorn de la part proporcional (segon semestre) de
l’import abonat per 2018.
2. Notificar-ho a la interessada per al seus coneixement i a l’efecte corresponent.
3. Urbanisme
3.1. Assabentat HUT. JCV
Vista la comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic (HUT) NRE 293, de 16-03-2018 del Sr. Josep
Cels Vila.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
Descripció activitat
Descripció: Habitatge d’ús turístic
Cèdula habitabilitat SLG01184817001 Vigent fins 17/01/2033
Règim Comunicació

Compatibilitat urbanística
POUM
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable, clau 12a, sòl agrícola d’interès.
L’habitatge està legalment implantat, i per tant l’activitat d’habitatge d’ús turístic és pot admetre. L’ocupació
màxima de l’habitatge segons la cèdula és de 5 persones, als efectes d’inspecció de l’activitat.
Documentació
S’aporta cèdula d’habitabilitat en vigor, atorgada el dia 17/01/2018, per aquest habitatge unifamiliar, segons
Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.
Conclusions
S’informa favorablement a la documentació aportada en la comunicació de l’activitat de l’habitatge d’ús turístic
a Can Cels, 13 de Sant Pau de Segúries.

“...”

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. Donar-nos per assabentats de la comunicació d’un habitatge d’ús turístic 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 taxa per import de 100,00 € de prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de
la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats: Epígraf 12.Tramitació del procediment de
comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura d'establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental. Excepte entitats financeres i
oficines d’assegurances.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
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3.2. Alta parada de mercat per venda de pollastre a l’ast
Vista la sol·licitud de parada de mercat NRE 152, de 27-04-2018 de la Sra. Sílvia Bigas Fariña.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals següent:
“...”
S’ha rebut la sol·licitud per part del Sra. Silvia Biga Fariña per obtenir l’alta de parada al mercat
setmana, 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.
Es requereix la documentació següent:
- Fotocòpia DNI
- Alta epígraf corresponent de l’IAE i corrent del pagament de la corresponent tarifa.
- Cotitzacions a la Seguretat Social
- Contracte assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada.
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 mercat. S’assigna l’espai entre les parades número P9 i
P4, ubicada a la cantonada de la Plaça de la generalitat, a la banda de la fleca Mir.
3.- A data d’avui, no existeixen parades amb aquest tipus de venda.
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 interessada el permís de parada del mercat setmanal sol·licitat per ocupació de via
pública de 5 ml. amb una parada de venda de pollastre a l’ast, pesca salada i altres aliments,
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) segons l’Ordenança fiscal
vigent pel 2018. Aquesta quota podrà ser modificada en exercicis posteriors de conformitat al
procediment legalment previst.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
3.2. Exp. LLO 141/2018. Neteja, esbrossada i esplanació de terreny
Vista la comunicació del Sr. Pere Solano Olivares, NRE 141/2018 de realització d’obres de neteja,
esbrossada i esplanació de terreny;
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Vist l’informe tècnic de 16-04-2018:
“...”
Informe
Es sol·licita llicència d’obres per a l’esbrossada i esplanació del solar situat al carrer Fenoses, 13
d’aquest municipi. Amb la sol·licitud s’indica que el pressupost és de 924,10 €, de Construccions
Gardell.
PLANEJAMENT
Els terrenys objecte de parcel·lació estan classificats de sòl urbà, i qualificats de zona d’edificació
aïllada, clau 4. S’admet en aquesta zona les plataformes d’anivellació, d’acord les determinacions
de l’art. 81 del POUM.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres de esbrossada i esplanació de
terreny situat al carrer de les Fenoses, 13 d’aquest municipi, amb les següents condicions:
- El màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com a natural serà de
1,550 m. per sobre o 2,00 m. per sota d’aquell respecte aquest. Aquests límits màxims de variació
topogràfica s’aplicaran tant en l’interior de la parcel·la com en els seus límits. (art. 81.2 del POUM
de Sant Pau de Segúries).
1. El promotor és responsable del compliment de les normes en vigor en matèria de seguretat i
salut de les obres.
2. El pressupost d’execució material de les obres és de 924,10 euros.
3. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar d’un any.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar-nos per assabentats que interessat executarà les obres sol·licitades, sense perjudici del
dret de propietat i de tercers. Aquestes obres estan subjectes a control tècnic posterior.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%), per
import de 36,84 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
- Fiança residus:
- Fiança urbanització
TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234

36,84 €
20,00 €
00,00 €
0,00 €
56,84 €

Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i interessos de demora.

4. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è., 7 de l’Ordenança Fiscal número 5, un cop
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia
següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una
declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

5

5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4. Contractació:
4.1. Contracte menor de serveis d’inspecció d’ascensor
Vista la proposta d’inspecció tècnica de l’ascensor presentada per l’empresa Thyssenkrupp per
import de 118,00 €;
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 del servei, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant un contracte de servei és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Thysseskrupp la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 118 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 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 amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4.2. Contracte menor de subministrament de roba per la Brigada
Vista la proposta de compra de roba per la Brigada presentada per l’empresa Viprotec per import
de 564,65 €;
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 del subministrament, i quedant acreditat
que la contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Viprotec la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 564,65 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.22104.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article 151.3 i en la
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
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Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4.3. Contracte menor obres de reparació dels escopidors de les pluvials de la Sala
Polivalent.
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Es vol procedir a treure els escopidors actuals de les dues finestres de la sala de psicomotricitat i
procedir al subministrament i col·locació d’escopidors nous, amb pedra de Sant Vicenç buixardada
de 3 cm. de gruix.
Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la empresa Construccions J. Geli, SL rebent un
pressupost de 594,00 €, sense IVA, pel que es proposa la contractació de la empresa Construccions
J. Geli, SL, que inclou totes les partides sol·licitades, per un pressupost de 594,00 euros, sense
IVA, i de 718,74 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Construccions J. Geli, SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 718,74 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 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, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4.4. Donar compte de la contractació d’obres urgents al camí de la Creu per danys
provocats per les pluges.
Es fa saber que per Decrets d’Alcaldia de 5 de maig de 2018 es va contractar la reparació i millora
de l’esplanada del camí del Serrat de la Creu a l’empresa Vilalta Trans:
-

Reparació del camí de la Creu per import de 9.498,50 €, IVA inclòs
Millores del Pla de la Creu per import de 4.416,50 €, IVA inclòs,

4.5. Contracte menor obres de reparació de la cisterna al CEIP els Pinets
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Al CEIP Els Pinets hi ha un inodor amb la cisterna malmesa, doncs per aigua degut al seu ús
continu.
Per aquest motiu es demana pressupost per canviar la cisterna i els accessoris corresponents.
Es va sol·licitar pressupost a Enric Riera rebent el pressupost número 17 de data 2 de maig de
2018. El pressupost rebut s’ajusta a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

7

Es proposa la contractació de Enric Riera per a les tasques esmentades per a subministrament i
instal·lació de cisterna malmesa per un import, IVA inclòs, de 301,58 €
“...”
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Enric Riera la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 301,58 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 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, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4.6. Contracte menor obres de reparació de les voreres del carrer Jacint Verdaguer
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Es vol procedir a tallar les pruneres del Carrer Jacint Verdaguer per part de la Fundació MAP
després de la florida de la següent primavera.
Immediatament després caldrà arrencar les soques i tapar els forats de tots els arbres, refent la
vorera en tots els punts afectats. Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la empresa
Construccions J. Geli, SL rebent un pressupost de 2.100,00 €, sense IVA, pel que es proposa la
contractació de la empresa, què inclou totes les partides sol·licitades, per un pressupost de
2.100,00 euros, sense IVA, i de 2.541,00 euros, IVA inclòs.
“...”
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Construccions J. Geli, SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.541,00 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
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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, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
4.7. Contracte menor obres de tala d’arbres de les voreres del carrer Jacint Verdaguer
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Es vol procedir a treure les pruneres del Carrer Jacint Verdaguer després de la florida de la següent
primavera. Es tracta de 14 pruneres que caldrà tallar. Posteriorment es procedirà a arrencar les
soques i refer les voreres.
Segons l’exposat, es va sol·licitar pressupost a la Fundació MAP, SL rebent un pressupost de
364,00 €, sense IVA, pel que es proposa la contractació de la empresa, què inclou totes les
partides sol·licitades, per un pressupost de 364,00 euros, sense IVA, i de 440,44 euros, IVA inclòs
“...”
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de l’obra, i quedant acreditat que la
contractació mitjançant aquest contracte és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’empresa Fundació MAP, SL la prestació descrita en els antecedents.
3. Aprovar la despesa corresponent per import de 440,44 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 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, amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
5. Sol·licitud d’ajut de l’AMPA de la Llar d’Infants per una sortida al Zoo de Barcelona
Atès que per escrit NRE 449, de 7-05-2017, la secretària i la tresorera de l’AMPA de la Llar
d’Infants El Pinet Xic, què sol·licita un ajut de 300 € en concepte col·laboració amb la sortida a
Barcelona (Zoo);
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’aportació de 300 € per la sortida al Zoo de Barcelona de l’AMPA de la Llar d’Infants
Municipal.
2. 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 amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
6. Autorització privativa de la Sala el Molí. TAB
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Una veïna demana l’ús del Molí per una festa privada per l’aniversari de la seva filla pel dia 27 de
maig de 15 a 22 hores.
Vista l’Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per ús dels edificis municipals;
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús de la Sala Molí en les condicions habituals per activitats privatives següents:
a) Pagament de la taxa per import de 50 €
b) Fiança de 100 € per garantir que es retornaran les instal·lacions en perfecte estat de neteja
que es retornarà una vegada comprovat l’estat correcte de les instal·lacions.
c) Declaració responsable d’assumir els danys que es puguin produir a les instal·lacions
municipals.
2. Notificar aquest acord a la interessada per a al seva deguda constància amb advertiment dels
recursos procedents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
7. Aprovació del conveni de col·laboració amb Estabanell i Pahisa SA (EYPESA) pel
soterrament de la línia elèctrica del pont de la Palanqueta.
Vist el conveni de col·laboració amb EYPESA pel soterrament de la línia elèctrica que passa sobre el
pont de la Palanqueta;
Vist que l’empresa assumeix la part d’instal·lació elèctrica i l’Ajuntament la part d’obra civil;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar íntegrament el conveni referenciat
2. Fer constar que l’alcaldessa està facultada per Llei per a al seva signatura
3. Notificar aquest acord a l’empresa EYPESA, juntament amb un exemplar del conveni signat, en
el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució per mitjans electrònics
amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
8. Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa explica varis temes de la gestió ordinària de la corporació.
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,

Document signat digitalment
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