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ACTA NÚM. 9/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 de maig
Inici: 18:00
Acabament: 19:15
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: Sr. Adrià Gómez Marco

A la Seu Consistorial de Sant Pau de Segúries
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 relació de factures F/2017/18. Pendents
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2017/19. Domiciliades
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLA 141/17. Canvi titular activitat restaurant. FFC
3.2. Exp. LLO 192/17. Devolució fiança. DVS
4. Contractació:
4.1. Exp. 121/17. Contracte menor de subministrament d’accessoris del tractor
4.2. Exp. 161/17. Contracte menor equip d’audiovisual Sala el Molí
4.3. Exp. 89/17. Contracte menors d’obres de neteja i previs pont Palanqueta
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. 8 de la sessió del 15 de maig de 2017
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Aprovació de les relació de factures F/2017/18. Pendents
Examinada la relació núm. F/2017/18 de factures i justificants per import de 15.313,98 €,
s’APROVA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost municipal vigent.
2.2. Aprovació de les relació de factures F/2017/19. Domiciliades
Examinada la relació núm. F/2017/19 de factures i justificants per import de 851,77 €, s’APROVA
per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
municipal vigent.
3. Urbanisme:
3.1. Exp. LLA 141/17. Canvi titular activitat restaurant. FFC
Atesa la sol·licitud del Sr. Francesc Fornos de la Cruz de 25-04-2017, NRE 404, de canvi de
titularitat de l’activitat de Bar Restaurant “el Racó d’en Sisco” situat a l’Avda. Mariner, del
municipi de Sant Pau de Segúries, per dissolució de la societat Can Peric SC;
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Vista la regulació de la Llei 20/2009, Llei de Prevenció Ambiental i Control de les Activitats als
seus article 51 i següents;
Resolc:
1. Donar-nos per assabentats de la sol·licitud de canvi de titular de l’activitat de Bar Restaurant
“el Racó d’en Sisco” a dalt referenciada, a nom del Sr. Francesc Fornos de la Cruz.
Condicionar l’exercici de l’activitat a la normativa d’aplicació vigent en cada moment, i en
especial a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009:
52.5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de
les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de
disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no
ambiental, són preceptius.
52.6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa
al règim d'autorització d'abocaments.
52.7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
52.8. La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini públic,
el servei públic o els béns col·lectius.

2. Aprovar la liquidació, per import de 100 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número
18. Article 6.21. Procediment de modificació d’activitats sotmeses al règim de comunicació
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.

3. Anotar l’activitat al Registre Municipal d’activitats per a la seva deguda constància.
4. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
3.2. Exp. LLO 192/17. Devolució fiança. DVS
Vist l’informe del tècnic municipal de 23 de maig de 2017 següent:
“...”
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta a la
instància el certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 21 d’abril de 2017.
És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00 euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment del RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de 150,00
euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en compliment de el
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la
Construcció de Catalunya.
“...”
En exercici de les facultats de la Junta de Govern Local i l’Alcaldia de conformitat a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la devolució de la fiança de residus a la interessada Sra. Dolors Vergés Serra.
2. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
4. Contractació:
4.1. Exp. 121/17. Contracte menor de subministrament d’accessoris del tractor
Vist l’informe tècnic de 22-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
Primer. Que després de la compra del tractor per tallar herba, cal afegir-hi uns accessoris.
Aquests accessoris consten en una escombradors i una pala llevaneus, la qual necessita el
complement d’una pala de goma protectora.
Sol·licitat pressupost al subministrador del tractor, Planas Forestal Jardineria, rebem la següent
oferta:
Escombradora per Rider
Pala llevaneus
Pala de goma (protectora)

1.563,47 € +IVA
525,15 € +IVA
76,17 € +IVA

Segon.- Que després d’estudiar els accessoris necessaris per al millor funcionament de les tasques
de la brigada, es recomana la compra dels accessoris esmentats per un preu d’adquisició de
2.254,76 € sense IVA i 2.728,26 € IVA inclòs.
“...”
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 Planas Forestal Ripoll el contracte menor de subministrament dels
accessoris dalt referenciats pel tractor Husqvarna Rider R316T de Planas Forestal Ripoll pel preu
de 2.254,76 € sense IVA i 2.728,26 € IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 2.728,26, 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 a l’adreça
info@planasforestaljardineria.com.
4.2. Exp. 161/17. Contracte menor equip d’audiovisual Sala el Molí
Vist l’informe tècnic de 19-05-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informo:
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Durant la obra de reforma del Centre Cívic El Molí, es creu convenient la contractació de l’equip
d’audio i d’imatge per al desenvolupament de les futures activitats a fer al centre cívic.
Es demana pressupost a Comercial Pirene, SL que inclou les partides següents:
-

Equip de so
Equip d’imatge
Captació de senyal d’antena parabòlica amb satèl·lit lliure i TDT
Instal·lació de cablejat de xarxa distribuït a 3 punts de la sala del centre cívic

Els pressupostos rebuts s’ajusten a la petició efectuada per aquests serveis tècnics municipals.
Conclusions
Es proposa la contractació de l’empresa Comercial Pirene, SL pel subministrament i col·locació
d’equip d’audio i imatge al Centre Cívic El Molí de Sant Pau de Segúries, conforme el pressupost
amb referència 3909 de data 24/04/2017, i per un import, IVA inclòs, de 5.219,31€.
“...”
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 Comercial Pirene SL el contracte menor de subministrament
d’equipament audiovisual pel preu de 4.313,48 € sense IVA i 5.219,31 € IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 5.219,31, 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 a l’adreça
pirene@cpirene.com.
4.3. Exp. 89/17. Contracte menors d’obres de neteja i previs pont Palanqueta
Vist l’informe tècnic de 11-11-2017 que es transcriu següent:
“...”
Informe
Primer.- S’ha procedit al tall de paviment, treure baranes de ferro, col·locació de tanques, treure
paviment de formigó i formigonar tub d’aigua al Pont de La Palanqueta després de l’ensorrament
parcial del mur inferior, per part de Construccions J. Geli, SL
Que l’execució material de les obres ha estat realitzada sota la meva inspecció i control, d’acord
amb el pressupost i les indicacions donades pels Serveis Tècnics i seguint les normes de la bona
execució.
Segon.- Que les tasques esmentades van estar finalitzades en data 30 d’abril, seguint les
indicacions dels serveis tècnics, segons les previsions del contracte.
Tercer.- Que l’import del treball contractat ha estat de 772,00 € sense IVA i de 934,12 € IVA
inclòs i per tant, s’informa favorablement el pagament de la factura corresponent.
“...”
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:
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1. Adjudicar a l’empresa Construccions J. Geli SL el contracte menor d’obres de neteja i preparació
prèvia pel preu de 772,00 € sense IVA i 934,12 € IVA inclòs
2. Aprovar la despesa corresponent per import de 934,12, IVA inclòs.
I com que ja s’ha realitzat la prestació i s’ha informat 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 a l’adreça
cjgeli@infoservei.es.
5. Informes i propostes de la Àrees
Els assistents expliquen diversos temes relacionats amb la gestió ordinària municipal:
1. Tema de l'equip d'imatge pendent:
- Afegir un pal de suport pel micròfon
- Mirar la diferència de preu si el Projector és de LED
2. Els assistents estudien diferents pressupostos
- Taules de pícnic i papereres: Demanar pressupost també a Matioska
- Etiquetes de l’Ajuntament: demanar tres pressupostos a color per comparar (10.000 unitats)
(afegir Campi Gràfic de Campdevànol)
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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