Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 27 d’agost de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000012
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 d’agost de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 12:51 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Joan Navarro Soler, regidor
Adrià Gómez Marco, regidor
Amb veu i sense vot:
Josep Ruiz Muñoz, secretari
Han Excusat la seva absència:
Gabriel Barba Ramirez, Regidor/A
No han Excusat la seva absència:
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Intervenció i Tresoreria
2.1.- Donar compte de les relacions de factures aprovades
3.- Urbanisme
3.1.- LLO 182/2018. reparació de teulada
3.2.- LLO 203/2018. Reforma interior
3.3.- LLO 193/2018. Neteja de jardí
4.- Contractació
4.1.- Contracte menor de la bomba d'aigua del pou del dipòsit al carrer Mestre
Sanz
4.2.- Contracte menor serveis redacció projecte Pon t de la Rovira
4.3.- Contracte menor de serveis topogràfics
4.4.- Contracte menor d'obra de llums LED del Casal d'Avis
4.5.- Contracte menor de neteja de vidres a l'Ajuntament
5.- Aprovació del conveni de promoció del Futbol Sala
5.1.- Aprovació del conveni amb la MVC pel Festival de Música 2018
6.- Donar compte de la 40ena. edició del Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
7.- Autorització sala el molí Brigitte Alonso
8.- Adhesió al Pla d'Assistència i diagnosi informàtica de la Diputació de Girona
9.- Altres temes
10.- Informes i propostes de la Àrees
1.0.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la sessió del 16-07-2018.
2.0.- Intervenció i Tresoreria
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2.1.- Aprovació de les relacions de factures
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-21: 67.063,10 €
RF-22: 13.415,79 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- Urbanisme
3.1.- LLO 182/2018. Reparació de Teulada
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la reparació de teulada de l’edifici situat al carrer Mestre
Sanz, 11.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3b.
Les obres són de reparació i són compatibles urbanísticament.
El pressupost estimat de les obres és de 400,00euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de reparació
de teulada de l’edifici situat al carrer Mestre Sanz, 11d’aquest municipi, i es tindrà en compte,
les condicions de l’article 53 del POUM de Sant Pau de Segúries, i es destaquen el següents
apartats:
-

-

Barbacana: tindrà una volada màxima de 50 cm, inclosa la canal, a les
dues façanes oposades d’una coberta a dues aigües (en el sentit del pendent, i
5 cm a les altres façanes. Haurà de ser de fusta fosca o pintada.
Canal: de zenc-titani, coure o zenc. Es permet el ferro al baixant de planta baixa.
En cas de substitució de teules, serà de teula àrab llisa de colors vermell o groc
(sense taques fosques o esquitxades rústiques)., de zenc, coure, de teula plana
de color vermell o gro o de planxa metàl·lica de colors terrosos. Es prohibeixen
la llosa de pedra, el fibrociment, la teula de ciment, la pissarra i la planxa
metàl·lica de color negre o de colors vius.

1. Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
2. El promotor és responsable de que es prenguin les mesures oportunes en matèria de
seguretat i salut en l'obra, segons RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3. Els residus de la construcció es gestionaran en compliment del que estableix el RD
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció
i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió
de Residus de la Construcció de Catalunya.
4. El PEM de l’obra estimat és de 400,00euros.
5. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
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. 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.
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2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 16,00 € 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

16,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
36,00 €

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.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar
següents:
Contra les liquidacions tributàries es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes
davant l’Alcaldia.
Contra 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.2.- LLO 203/2018. Reforma interior
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Antecedents
El dia 23 de juliol de 2018, la persona interessada aporta la següent documentació, en relació
a la sol·licitud de llicència d’obres de reforma de l’habitatge unifamiliar del carrer Guàrdia, 7
d’aquest municipi, i adjunta la següent documentació:
Instància justificativa de resposta a requeriment.
Projecte bàsic i executiu, modificat, amb data juliol 2018.
Assumeix de la direcció de l’obra, per part de l’arquitecta redactora del projecte.
Assumeix de la coordinació de seguretat i salut, per part del mateixa arquitecta.
Full d’estadística d’edificació i habitatge.
La Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2018, vist l’informe del tècnic municipal, proposa
suspendre el tràmit i requerir a la persona interessada que completi i aporti documentació
complementària a l’expedient.
es va presentar projecte modificat segons prescripcions de l’informe tècnic municipal del di
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Va tenir entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de reforma
d’habitatge unifamiliar entremitgeres al carrer Guàrdia, 7 d’aquest municipi.
Anàlisi de la proposta
El projecte preveu la reforma parcial de la planta baixa, primera, i de la planta segona segons
les noves necessitats del propietari. Per tant l’obra prevista és de reforma interior de l’habitatge
unifamiliar amb redistribució parcial. Aquesta obra no té escassa entitat constructiva i
requereix de projecte redactat per tècnic arquitecte, tal i com estableix l’art. 2 de la LOE.
El projecte preveu la reforma puntual en planta baixa i primera sense alterar la configuració
de l’habitatge, excepte en planta primera que incorpora una habitació a l’espai de la salacuina. En planta segona es preveu una redistribució de la planta.
El projecte preveu un pressupost d’execució material de la intervenció de 9.401,25 euros.
Informe
DOCUMENTACIÓ
El projecte conté tota la documentació necessària, com a projecte bàsic, tal i com
s’estableix en la Part I, annex I, del Codi Tècnic de l’Edificació.
Les obres previstes requereixen de projecte segons l’art. 2.1 i 2.2 de la LOE, per la
qual cosa els projectes d’execució d’edificació haurà d’estar visat per el corresponent
col·legi professional conforme el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio, desenvolupant la “Ley Ómnibus”.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
Es justifica el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, especialment el DB SI, SUA i
HE, i es considera que no és d’aplicació per reforma en la majoria d’exigències.
S’incorpora la justificació del compliment de les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació de la zona
ampliada, que són d’aplicació d’acord la naturalesa de l’obra.
Es justifica el compliment de les normes sectorials REBT, RITE en relació a les
instal·lacions reformades.
S’incorpora en el projecte les Instruccions d’ús i manteniment,
El projecte incorpora un certificat de solidesa de l’estructura.
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, clau 2, zona de consolidació
urbana. L’ús residencial unifamiliar està admès com a ús compatible de la zona.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau
de Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
L’edificació principal està dins del gàlib màxim edificable, el cos adossat de planta baixa
i primera està en situació de volum disconforme amb el planejament, per tenir major
fondària edificable, i per tant, està subjecte a les determinacions de l’art. 108 del
TRLUC.
FIANCES I GARANTIES
El projecte té un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb
el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció
i gestió dels residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Segons l’estudi
s’haurà de dipositar una fiança de 150,00 €, per aquest concepte.
Es preveu un aval en concepte de desperfectes en les instal·lacions d’enllumenat públic
i urbanització del carrer següent, derivat de l’execució de les obres:
5,6ml de façana x 110 €/ml = 616,00 €
-

El projecte preveu un pressupost d’execució material de la intervenció de 9.401,25
euros. Vist l’abast de la intervenció es considera anormalment baix per la naturalesa
de l’obra i es considera la següent estimació provisional del pressupost d’obra:
Planta baixa, actuació puntual rentador: 600,00€
Planta primera, afectació puntual distribució, instal·lacions de ventilació i
mobiliari de cuina: 5.000,00 €
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Planta segona, redistribució de: 60,70 m² sup. construïda x 323,86 €/m²
reforma sense afectació estructural: 19.658,30 €/m²
Afectacions puntuals a façana i bastida: 1.500,00 €
Segons l’anterior, es considera que el pressupost provisional d’execució material de
les obres és de 26.758,30 €.
Conclusions
S’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres per a la reforma interior de
l’habitatge unifamiliar entremitgeres situat al carrer Guàrdia, núm. 7 d’aquest municipi,
conforme el projecte presentat i les següents condicions:
Abans de l’inici de les obres es presentarà el projecte executiu visat per el corresponent
col·legi professional, conforme el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio, desenvolupant la “Ley Ómnibus”.
1. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les de tres anys.
2. El pressupost d’execució material de les obres és de 26.758,30 euros.
3. Conforme el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i el Decret 89/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
s’haurà de dipositar una fiança en concepte de gestió de residus de 150,00euros, que
es retornarà un cop finalitzada l’obra i s’aporti el certificat del gestor de residus.
4. Es dipositarà una fiança en concepte de desperfectes en la via pública de 616,00 €,
que es retornarà al finalitzar les obres si no s’han produït danys en la urbanització i
mobiliari urbà del carrer.
5. Per a l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar en aquest Ajuntament, amb una
antelació mínima de 2 dies hàbils.
6. Al finalitzar les obres, i en un termini màxim d’un mes, s’haurà de comunicar la primera
utilització de les mateixes, i adjuntar la següent documentació:
a. Certificat final d’obra i habitabilitat, i els annexes A i B, signats i visats per el
corresponent col·legi professional.
b. Fotografies de l’obra acabada.
c. Model 902N, presentat a la corresponent delegació del Cadastre.
d. Plànols o memòria de les modificacions de l’obra, si és el cas.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia, que està integrada 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 llicència sol·licitada per a la realització de les obres per l’interessat Sr. Manuel
Ballester Gilabert, sense perjudici del dret de propietat i de tercers i sota el control dels tècnics
municipals.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 12,00 € 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.
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RESUM de deures econòmics:
- ICIO (4%PEM)
1.070,33 €
- Taxa llicència (0,25% PEM, mínim 20 €):
66,90 €
- Fiança residus:
150,00 €
- Fiança urbanització
0,00 €
TOTAL:
1.287,23 €
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
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. Aprovar la constitució de les garanties d’urbanització i de residus que consten a l’informe
tècnic i que seran retornades quan finalitzi i es comuniqui la finalització de les obres.
5. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.
Si es vol impugnar aquest acord en allò que es refereix a la llicència d’obres, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent de la seva notificació.
Si es vol impugnar aquest acord, en allò que es refereix a la liquidacions tributàries de la llicència, i que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.3.- LLO 193/2018. Neteja jardí
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Informe
Es sol·licita llicència d’obres per a l’esbrossada i neteja del jardí situat al carrer Pompeu Fabra,
35 d’aquest municipi. El pressupost estimat de les obres és de 30 m² * 10 €/m² = 300,00 €.
PLANEJAMENT
Els terrenys objecte de les obres és de sòl urbà, i qualificats de zona d’edificació plurifamiliar
alineada (clau 2). Les obres són compatibles amb la qualificació urbanística.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de llicència d’obres de esbrossada i jardineria situat
al carrer Pompeu Fabra, 35 d’aquest municipi, amb les següents condicions:
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 300,00 euros.
3. El termini per iniciar les obres és de sis mesos i per finalitzar d’un any.
“...”
Ateses les competències de l’Alcaldia que forma part de la Junta de Govern i conforme l’article
21 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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1. Donar-nos per assabentats que l’interessat Sr. Eusebio Ponce Segura 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 12,00 € 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

12,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
32,00 €

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.
5. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar
següents:
Contra les liquidacions tributària es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes
davant l’Alcaldia.
Contra 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- Contractació
4.1.- Contracte menor de la bomba d'aigua del pou del dipòsit al carrer Mestre Sanz
Vist l’informe dels serveis tècnics que es transcriu següent:
“...”
Informe:
L’objecte d’aquesta contractació es la substitució del motor de la bomba del pou ubicat sota el
dipòsit del nucli urbà de la localitat. Es tracta d’un motor bomba encapsulat de 30 CV.
L’actuació inclou el muntatge i el material de substitució i els treballs d’acoblament de la
bomba, així com tots els accessoris. Inclou també la instal·lació de la nova bomba amb nous
connexionats submarins,, substituir sondes de control, empalmar quadre, comprovació de
consums i repàs del sistema de control amb dos operaris.
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El pressupost contempla el diagnòstic executat per conèixer el problema que bloqueja
l’arrencador, comprovar les connexions de la bomba a la caixa del pou, reconnectar i fer
muntatge per connectar la bomba directament sense proteccions, aconseguit l’arrencada i
funcionament provisional. També inclou les tasques executades per localitzar el problema de
la bomba d’emergència que no es posava en funcionament.
Val a dir que la feina pressupostada està basada en la darrera actuació executada al febrer del
2015, on es va substituir el cable manega de les sones i que ara no s’hauria de substituir,
doncs es considera en bones condicions.
Amb força seguretat, la bomba s’ha avariat degut a una tempesta elèctrica; s’ha detectat que
una de les tres bobines del motor està derivada a terra amb un aïllament inferior al mínim que
cal per a que pugui funcionar, tot i que les altres dues bobines si que disposen d’aïllament
suficient. Per aquest motiu l’arrencador electrònic del motor detecta aquesta derivació i es
bloqueja. Per tot això, caldria reduir les possibilitats de que una tempesta torni a deteriorar
l’aïllament de la bomba. S’aconseguiria instal·lant en la boca del pou, uns protectors contra
sobretensions transitòries amb una caixa addicional a la de connexions i instal·lar unes piques
a terra per derivar, en tot el possible, els magnetismes produïts per un llamp o una tempesta.
Aquests elements no asseguren la protecció de la bomba però comportarien un sistema
addicional de seguretat,
Conclusions
S’ha demanat pressupost a Comercial Pirene, SL que inclou les tasques necessàries per a la
bona execució de les obres. El pressupost d’execució material d’aquestes obres és de
4.790,37€, i el pressupost d’execució per contracte és de 5.796,35 € (CINC-MIL SET-CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS D'EURO), considerant el 21% d’IVA.
La despesa especificada anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de conservació i reparació
de la xarxa d’aigua 161 21302.
“...”
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.
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2. Contractar amb Comercial Pirene SL la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del subministrament per un import de 4.790,37 € sense IVA i 5.796,35 €
IVA inclòs, per a l’obra.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària de conservació i
reparació de la xarxa d’aigua 161 21302.
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.- Contracte menor de redacció del projecte d'intervenció al Pont de la Rovira
Vista la memòria elaborada pel tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Memòria acreditativa de la necessitat de contractar la redacció del projecte d’intervenció en
les restes del Pont Medieval de La Rovira de Sant Pau de Segúries.
Que formula Xavier Rico Miró, arquitecte municipal en relació a la necessitat de contractar la
prestació de serveis de redacció del projecte d’intervenció en les restes del Pont Medieval de
la Rovira de Sant Pau de Segúries.
L’objecte del treball és la redacció i formalització del projecte d’obres, amb contingut suficient
per ser executat i ha d’incloure: Memòria descriptiva, constructiva i d’execució; documentació
gràfica, amidaments detallat i pressupost (quadre de preus). Plec de condicions tècniques,
estudi bàsic de seguretat i salut, el programa de control de qualitat, el manual d’ús i
manteniment i el pla de gestió de residus de l’obra.
El pressupost dels treballs de redacció del projecte del projecte és de 4.800,00 més IVA
(5.808,00 €), segons pressupost aportat per l’arquitecte Josep M. Adam Duran, núm.
OH2018015.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2018,
va resoldre la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de
la línia de subvencions adreçada als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques
gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar per a l’anualitat de 2018, atorgant una
subvenció del 90% del cost de la intervenció de Restauració Pont d'en Rovira fase 2018, i un
import de 24.200,00 €.
En conseqüència:
S’acredita la necessitat de dur a terme la contractació de la prestació de serveis de redacció
del projecte d’ d’intervenció en les restes del Pont Medieval de la Rovira 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.
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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 de serveis és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb l’arquitecte Josep M. Adam Duran la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del subministrament per un import de 4.800,00 € sense
IVA i 5.808,00 € IVA inclòs, pel servei.
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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3.- Contracte menor de serveis topogràfics
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Informe:
L’objecte d’aquest informe es la contractació de la topografia d’un aixecament topogràfic d’una
zona d’una 5000 m2 al costat del riu per la construcció d’una passarel·la. Inclou l’aixecament
planimètric i altimètric, dibuix del camp, marges i punts a l’interior del riu.
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Conclusions
S’ha rebut pressupost de Meditop topografia representat per Teresa Costa Sala, amb NIF
90002046X que inclou les tasques necessàries per a la bona execució de les obres. El
pressupost d’execució material d’aquesta contractació és de 880,00 € segons pressupost rebut
número 201832, i el pressupost d’execució per contracte és de 984,80 € (NOU-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO), considerant el 21% d’IVA.
La despesa especificada anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de Estudis i treballs
tècnics 920 22706.
“...”
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 serveis és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Meditop Topografia, representat per Teresa Costa Sala, la prestació descrita
en els antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del servei per un import de 880,00 €
sense IVA i 984,80 € IVA inclòs, pel servei.
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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4.- Contracte menor de subministrament d'enllumenat al casal d'avis
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Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Informe:
L’objecte d’aquesta contractació es el canvi de llums per leds al casal d’avis de la localitat.
Consisteix en el subministrament i col·locació de downlight plans 18w d225 mm blancs 1450
lúmens.
S’han sol·licitat dos pressupostos, els quals es detallen seguidament:
COMERCIAL PIRENE 710,40 € IVA inclòs
EUDALD MAS 765,57 € IVA inclòs
Conclusions
Es recomana la contractació a Comercial Pirene, SL que inclou les tasques necessàries per a la
bona execució de les obres. El pressupost d’execució material d’aquesta contractació és de
587,11€, i el pressupost d’execució per contracte és de 710,40 € (SET-CENTS DEU EUROS
AMB DEU CÈNTIMS D’EURO), considerant el 21% d’IVA.
La despesa especificada anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i conservació
d’edificis i altres construccions 920 21200.
“...”
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 Comercial Pirene SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del subministrament per un import de 587,11 € sense IVA i 710,40 € IVA
inclòs, pel servei.
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.
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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
4.5.- Contracte menor de serveis de neteja de vidres a l'Ajuntament
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Informe:
L’objecte d’aquesta contractació es la neteja de vidres interior i exteriorment de l’edifici de
l’Ajuntament.
Conclusions
S’ha rebut pressupost de la Fundació MAP, SL que inclou les tasques necessàries per a la bona
execució de les obres. El pressupost d’execució material d’aquesta contractació és de 320,00
€, i el pressupost d’execució per contracte és de 387,20 € (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS
AMB VINT CÈNTIMS D’EURO), considerant el 21% d’IVA.
La despesa especificada anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i conservació
d’edificis i altres construccions 920 21200.
“...”
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 serveis és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Fundació MAP, SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del subministrament per un import de 320,00 € sense IVA i 387,20 € IVA
inclòs, pel servei.
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.
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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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.6.- Contracte Menor de neteja de les escoles per 2018
Vist l’informe dels serveis tècnics que es transcriu següent:
“...”
Informe:
L’objecte d’aquesta contractació es la neteja integral de l’escola CEIP Els Pinets, consistent en
la neteja de vidres interior i exteriorment, neteja de les aules i passadissos, així com lavabos
i neteja de tots els despatxos.
Conclusions
S’ha rebut pressupost de la Fundació MAP, SL que inclou les tasques necessàries per a la bona
execució de les obres. El pressupost d’execució material d’aquesta contractació és de
1.920,00€, i el pressupost d’execució per contracte és de 2.323,20 € (DOS MIL TRES-CENTS
EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO), considerant el 21% d’IVA.
La despesa especificada anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de reparació i conservació
d’edificis i altres construccions 920 21200.
“...”
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 serveis és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Fundació MAP, SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del subministrament per un import de 1.920,00 € sense IVA i 2.323,20 €
IVA inclòs, pel servei.
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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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- Aprovació del conveni de patrocini amb el Club de Futbol Sala Sant Pau
Atès que l’EFS Ripoll “B” Sant Pau de Segúries ( “Sant Pau de Segúries-Escola Futbol Sala
Ripoll B” o SPS-EFSRB) té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica
continuada de l’activitat física esportiva sense finalitat de lucre, en el marc d’un projecte
esportiu i de valors educatius;
Atès que l’equip federat de l’SPS-EFSRB representa l’esport del futbol sala de Sant Pau de
Segúries en la categoria 2a. Territorial de la Federació Catalana de Fútbol Sala, essent el seu
àmbit de participació arreu de la província de Girona;
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries té entre els seus objectius, d’una part, la
promoció del municipi i els seus valors turístics i natura arreu de Catalunya, i, d´altra banda,
la promoció i lliure accés a la pràctica de l´esport com a instrument educatiu de valors
personals i socials;
Atès que la voluntat de l’Ajuntament és donar suport als clubs esportius de Sant Pau de
Segúries i que promocionin el nom de la vila fora del municipi i alhora fomentin els valors
esmentats i adoptin un compromís social amb el municipi;
Vist el conveni de patrocini amb el Club de Futbol Sala Sant Pau pel qual l’Ajuntament farà una
aportació econòmica anual de 1.500,00 € a l’EFSSP, amb càrrec a la partida pressupostària i
exercici que correspongui destinada a col·laborar al finançament del club, per la promoció de
Sant Pau de Segúries, i per les activitats generals d’interès social que realitza durant l’any.
L’esmentada quantitat podrà ser revisada per acord de la Junta de Govern Local a partir de
temporades posteriors a la present. D’aquest import es destinaran 1.000 € a les despeses
generals de funcionament del Club. La resta es destinarà a les despeses del 2n. Equip, tant
d’equipament com despeses generals.
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni dalt referenciat en tots els seus termes.
2. Donar compte al proper Ple que se celebri
3. Notificar-ho a l’entitat per a la seva deguda constància
Resultat: Aprovat per unanimitat
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6.0.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Mancomunitat pel Festival de
Música 2018
Vista la minuta de conveni per al finançament del Festival de Música de la Vall de Camprodon
de 2018;
Atès que els ajuntaments que signen el conveni es comprometen a abonar a la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon les quantitats següents:
a) L’import de 1.100,00 € per cada actuació que es contracti, en concepte de bestreta
anticipada i que servirà per a cobrir les despeses de l’organització del festival, la contractació
de l’empresa que organitzi l’esdeveniment, les despeses de publicitat i difusió del festival i
aquelles altres que es puguin ocasionar, a excepció del cost propi de la contractació dels
artistes que hi participaran i aquelles despeses derivades de la pròpia actuació (com ho són la
sonorització i il·luminació).
Els ajuntaments es comprometen a ingressar la quantitat assenyalada en aquest apartat al
compte corrent designat per la Mancomunitat, abans del dia 30 de juny de 2018.
b) Cada ajuntament es farà càrrec d’assumir l’import íntegre del cost que suposi la contractació
de l’artista o artistes (és a dir, el caixet musical) que vulguin que hi participin al seu municipi
i que formin part del Festival de Música de la Vall de Camprodon, així com la resta de despeses
derivades o associades a l’actuació, com ho són la sonorització i la il·luminació de l’actuació.
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que atès que la Mancomunitat és l’òrgan encarregat
d’organitzar el Festival i de realitzar la contractació que sol·liciti cada ajuntament, aquest
import s’haurà de fer efectiu a la Mancomunitat en el moment de la signatura del contracte
amb l’artista corresponent.
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni marc entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els Ajuntaments
participants del XIX Festival de Música de la Vall de Camprodon.
2. Fer constar que l’alcaldessa està facultada per Llei per a al seva signatura.
3. Comunicar aquesta acord als ajuntaments signataris del conveni a l’efecte corresponent.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- Adhesió al Pla d'Assistència en avaluació i diagnosi de funcionament dels
sistemes informàtics
Vist l’acord de Ple de la Diputació de Girona d’ Aprovació del "Pla de serveis d'assistència als
municipis per a l'avaluació i diagnosi de funcionament dels seus sistemes informàtics" de la
Diputació de Girona. (exp.2018/6780);
Atès que el servei oferirà l’avaluació de tres aspectes diferents:
1r) Avaluació genèrica
Té com objectiu avaluar de manera global la instal·lació informàtica d’un ajuntament
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics i elaborar una proposta de
millores a implementar.
Elements a Avaluar:
 Còpies de seguretat
 Seguretat física dels equips.
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Seguretat lògica de les aplicacions.
Estat de la xarxa de comunicacions
Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O.
Catàleg d’aplicacions i inventari d’equips

2n) Avaluació de la xarxa i serveis de comunicació.
Té com objectiu avaluar el funcionament de la xarxa d’un ajuntament
Es tracta de realitzar una avaluació i diagnosi dels elements bàsics de la xarxa i elaborar una
proposta de millores a implementar.
Elements a Avaluar.
 Topologia de xarxa. Electròniques, servidors, adreçaments IP
 Elements de seguretat de la xarxa
 Accés a Internet
 Noms de domini de l’ajuntament
3r) Avaluació del maquinari.
Té com objectiu avaluar el funcionament del maquinari d’un ajuntament
Elements a Avaluar.
 Servidors:
 Seguretat física dels equips.
 Seguretat lògica de les aplicacions.
 Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
 Comprovar quins usuaris tenen accés als servidors i amb quins drets.
 Periodicitat de canvi de password de l’usuari administrador i complexitat de la
contrasenya.
 Manteniments i garanties dels servidors i S.O.
 Catàleg de serveis i inventari de servidors.
 Rendiment i detecció de problemes.
 Ordinadors Personals:
 Seguretat lògica de les aplicacions.
 Gestió d’usuaris i polítiques d’accés
 Manteniments i garanties d’equips i programaris/S.O.
 Rendiment i detecció de problemes. Es realitzaran les proves a dos equips
 escollits a l’atzar o bé a dos equips triats per l’ajuntament que presentin problemes de
rendiment.
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Adherir-nos al Pla de serveis d'assistència als municipis per a l'avaluació i diagnosi de
funcionament dels seus sistemes informàtics" de la Diputació de Girona.
2. Facultar Secretaria per a al tramesa telemàtica corresponent.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- Aprovació del conveni comarcal per a la compra agregada del manteniment
informàtic municipal
Vist l’acord del Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès d’aprovació conveni entre
el Consell Comarcal del Ripollès i diferents ajuntaments i altres ens de la comarca per a la
contractació agregada del manteniment informàtic, així com la implantació de l'administració
electrònica i serveis del consorci AOC;
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Atès que l’Ajuntament està interessat a participar en el benefici que comporta la contractació
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de
l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la gestió del Consell Comarca;
Vist que l’Ajuntament ha aprovat encarregar al Consell Comarcal la gestió de la contractació
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de
l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC;
Vista la minuta de conveni que ens ha presentat el Consell Comarcal del Ripollès per a la
formalització de la compra agregada;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès dalt referenciada.
2. Fer constar que l’Alcaldia està facultada per a la seva signatura
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- Donar compte de la 40ena. edició del Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
Donar compte de 40ena. edició del Campionat d’Atletisme de Fons de Ripoll
L’Ajuntament de Ripoll ens informa que enguany celebren la 40ena edició del Campionat
d'Atletisme de Fons del Ripoll, amb el mateix recorregut entre Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses, i que està previst que es celebri el diumenge 18 de novembre.
La carretera estarà tancada des de poc abans de les 10 fins les 12 del matí.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- Autorització ús Sala Molí
Vist l’escrit de 2-8-2018, NRE810, de la Sra. Brigitte Gabrielle Alonso Bouin que demana l’ús
de la Sala el Molí per una activitat privada el dia 22-09-2018;
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 25€
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. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ús dels edificis municipals, per
l’import de 25 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança fiscal municipal número 20.
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3. Aprovar la constitució d’una 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.
RESUM de deures econòmics:
Autorització privativa de la Sala El Molí pel 12-08-2018
Fiança de garantia

25,00 €
100,00€

TOTAL:
125,00€
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
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234
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. Notificar aquest acord a l’interessat i una declaració responsable d’assumir els danys que es
puguin produir a les instal·lacions municipals, 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.

Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- Altres temes
No n’hi ha
12.0.- Informes i propostes de la Àrees
L’alcaldessa aixeca la sessió de la que com a secretari estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància amb el seu vistiplau.
Signat electrònicament,
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