ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE GENER DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 14 de gener de 2019
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 19:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Juan Navarro Soler, regidor
Adrià Gómez Marco, regidor
Gabriel Barba Ramírez, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari
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 factures i justificants
3.- Urbanisme:
3.1.- LLO 186/2018. Llicència d'obres reparació platja piscina
3.2.- LLO 203/2018. Resolució recurs contra liquidació de llicència
3.3.- LLO 309/2018. Reparació coberta
3.4.- LLO 321/2018. Reparació canal per esllavissada
3.5.- LLA 425/2018. Llicencia d'obertura d'establiment de restauració can Pruna
3.6.- LLO 409/2018 Habitatge unifamiliar
4.- Contractació:
4.1.- Contracte menor aigüera els Pinets
4.2.- Contracte menor neteja dipòsit
4.3.- Contracte menor manteniment parallamps
4.4.- Contracte menor d'inspecció periòdica de l'ascensor
4.5.- Contracte menor subministrament nevera moli
4.6.- Contracte menor projecte ACS edificis municipals
4.7.- Contracte menor d'obra d'arranjament de la font de l'Arç
5.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació 2019
6.- Informes i propostes de la Àrees
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.0.- Intervenció i Tresoreria
2.1.- Aprovació de factures i justificants
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Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-35: 34.372,26 €
RF-36: 2.404,86 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent

3.0.- Urbanisme
3.1.- LLICÈNCIA D'OBRES REPARACIÓ PLATJA PISCINA

Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral
Xavier Rico i Miró,

X2018000186
27 DE MARÇ DE 2018
ADRIA GOMEZ MARCO
REPARACIO PISCINA
CAMPING ELS ROURES
arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries emeto el següent

INFORME

Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008.
Fets
Es sol·licita llicència d’obres de reparació del vas de la piscina del càmping Els Roures.
Les obres són de reparació d’una instal·lació preexistent, i tenen escassa entitat constructiva i
senzillesa tècnica, per la qual cosa no és necessari la presentació d’un projecte tècnic,
conforme art. 2 de la LOE.
Aquests terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable, zona de càmping, clau 11. Les obres
són de reparació i són compatibles urbanísticament.
Les obres són de reparació d’una infraestructura existent, per garantir la bona conservació de
les construccions, edificacions i instal·lacions, i no suposa un augment de volum edificat, per
la qual cosa no està sotmès a informe previ de a CTUG, conforme estableix l’art. 48.3 del
Decret 64/2014, de 11 de maig.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació de les obres de
reparació del vas de la piscina, i sol·licitada per Càmping els Roures.
1. 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.
2. 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.
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3. El PEM de l’obra estimat és de 900,00 euros.
4. El termini per iniciar les obres és de dos mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
5. S’emet el present informe, sense perjudici de l’obtenció d’autoritzacions d’altres
administracions sectorials.
“...”
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 llicència a l’interessat de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit,
sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import mínim 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

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

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 aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes.
Alternativament, contra l’atorgament de llicència es pot interposar recurs contenciós davant el
Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.

3.2.- RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ DE LLICÈNCIA

Vist l’informe tècnic següent
“...”
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X2018000203
18 DE SETEMBRE DE 2018
MANUEL BALLESTER GILABERT
RECURS D’ALÇADA CONTRA ACORD DE LLICÈNCIA. REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTREMITGERES
Situació:
CARRER GUÀRDIA, 7
Ref. cadastral
7791103DG4779S0001LR
Xavier Rico i Miró, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, emeto el
següent:
Antecedents
1. Es va atorgar llicència d’obres per Junta de Govern Local del dia 27 d’agost de 2018, per
a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres.
2. El dia 18 de setembre de 2018, la persona titular, presenta recurs d’alçada contra l’acord
d’atorgament de llicència, per què no està conforme amb l’import de les obres per les que
es liquida l’ICIO.
3. En l’escrit que es presenta en aquest Ajuntament, es justifica que l’import de les obres és
de 9.266,00 €, per a la planta segona, segons factures i pressupostos adjunts, on hi ha
els següents documents:
a. Les obres de la cuina, ja van ser atorgades en comunicació anterior, i es van liquidar
per un import de 3.000,00 €, i no de 5.000,00 € com s’indica en l’informe tècnic.
L’expedient objecte de comunicació prèvia és
b. Adjunta en Annex 2, factures i materials de les obres, per un import de 9.266,00 €
Pressupost de ram de paleta, de Jordi Prat picapedrer, per a col·locació de terra,
sanejar terrassa, obrir finestra, fer parets, i fer bany, per un import de 6.225,36
€
Pressupost de subministrament de finestres d’alumini, per un import de 1.961,85
€
Espuma per sota paviment, per un import de 86,70 €
Kit instal·lació paviment per un import de 7,98 €
Paviment de parquet laminat i sòcol per import de 496,23 €
Cinta adhesiva per import de 9,99 €
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:

Informe
Conforme el projecte presentat les obres per les quals es sol·licita llicència són les següents:
1. Actuació puntual en planta baixa per a col·locar rentadora (instal·lació de llauneria,
sanejament i elèctrica)
2. A planta baixa, enderroc d’envà en dormitori 2, eliminació de porta a planta 2,
substitució d’equipament fix de la cuina i extracció, ventilació mecànica banys, sanejat
paviment porxo P1, i reparació baixant
3. Redistribució de planta segona, amb tres dormitoris i un bany. Obertura d’una finestra
El pressupost indicat en l’informe tècnic és una estimació provisional de les obres, i la liquidació
corresponent de ICIO també ho és, i que es pot regularitzar al finalitzar les obres aportant la
documentació que justifica el cost definitiu de les obres, amb les corresponents factures,
principalment.
Per altra banda, el pressupost de les obres consideren el cost d’aquestes a partir d’un cost de
material i d’un cost de mà d’obra i despeses auxiliars i indirectes per dur-les a terme,
independentment de qui les executi.
La documentació aportada correspon a una part de les obres per les quals es sol·licita les
obres, i no existeix cap pressupost o factura d’instal·lacions, peces sanitàries, cel ras, baranes
de barrots, entre d’altres.
Tot i que, el sol·licitant no va excloure del projecte les obres de la cuina per les quals es va
efectuar la comunicació prèvia, expedient X2018000173, i per tant, ja comptaven amb el
corresponent títol administratiu per dur-les a terme, es considera oportú, estimar l’al·legació
presentada en relació a aquest capítol d’obres.
Conclusions
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Segons l’exposat en aquest informe, es proposa estimar parcialment el recurs presentat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’agost de 2018, d’atorgament de llicència d’obres
de Reforma d’habitatge unifamiliar entremitgeres de l’edifici situat al carrer Guarida, 7, i
presentat per Manuel Ballester Gilabert, i excloure el cost de les obres relatives a la cuina, per
un import estimat de 5.000,00 €, per haver estat incloses en autorització anterior; i desestimar
la justificació del cost de les obres ja que aquesta és parcial en relació a les obres sol·licitades
en el projecte; i l’estimació és una liquidació provisional que es podrà regularitzar al finalitzar
les obres aportant les factures de les obres realment executades.
Per la qual cosa, es proposa modificar el pressupost d’execució material estimat de les obres,
un cop descomptat el cost de les obres de la cuina, i aquest seria de 21.758,30 €
Xavier Rico Miró. Arquitecte municipal.
“...”
Vist l’informe jurídic de Secretaria que coincideix amb l’informe tècnic;
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. Modificar la liquidació de l’ICIO i la taxa per expedició de llicència de conformitat a l’informe
tècnic i jurídic segons detall següent:
PEM: 21.758,30 €
ICIO (4%): 870,33 €
Taxa (0,25%): 54,40 €
Garantia de Residus: 150 €
TOTAL a ingressar a l’Ajuntament: 1.074,73 €
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

870,33 €
54,40 €
150,00 €
0,00 €
1.074,73 €

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.

2 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.
3. 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.
Alternativament, contra l’atorgament de llicència es pot interposar recurs contenciós davant el
Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
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3.3.- LLO 309/2018. REPARACIÓ COBERTA

Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral
Xavier Rico i Miró,

X2018000309
7 DE SETEMBRE DE 2018
MARTA RAYO PERALTA
REFORMA DE TEULADA I CANVI DE CANALS I BAIXANTS
CARRER MAJOR, 25
7691115DG4779S0001HR
arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries emeto el següent

INFORME

Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008.
Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la reparació de teulada de l’edifici situat al carrer Major, 25.
S’adjunta pressupost de l’empresa Rehabilitaciones Cubiertas y Tejados, per un import d’obra
de 3.960,00 €.
En el pressupost es detalla la col·locació de làmina impermeable sota de la teula actual, i
col·locació de la mateixa, i substitució dels canals i baixants de coberta.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3b.
Les obres són de reparació i són compatibles urbanísticament.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de reforma
de la teulada i substitució de canals i baixants de coberta, de l’edifici situat al carrer Major, 25
d’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:
-

Canal i baixant només podrà ser dels següents materials: 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.

6. Si l’obra requereix de mitjans auxiliars en la via pública, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització.
7. 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.
8. 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. Es dipositarà una fiança de 150,00 €, que es
retornarà al finalitzar les obres i s’aporti el certificat del gestor de runes.
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9. El PEM de l’obra estimat és de 3.960,00 euros.
10. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any.
Xavier Rico i Miró. Arquitecte municipal
“...”
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 llicència a l’interessat de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit,
sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import mínim de de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada per
l’ordenança fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de 150 € en garantia de bona disposició dels residus,
que serà retornada quan es comuniqui l’acabament de les obres i s’acrediti que s’ha dipositat
a un gestor autoritzat.
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

158,40 €
20,00 €
150,00 €
0,00 €
328,40 €

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

5. 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.
6. 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.
Alternativament, contra l’atorgament de llicència es pot interposar recurs contenciós davant el
Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.

3.4.- LLO 321/2018. REPARACIÓ CANAL PER ESLLAVISSADA
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Vist l’informe tècnic següent:
“...”
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral
Xavier Rico i Miró,

X2018000321
17 DE SETEMBRE DE 2018
ESTEBANELL I PAHISA SA
REPARACIÓ CANAL D’AIGUA
TRAM DE CANAL D’AIGUA DE LA CENTRAL DE CAN BRANDIA
arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries emeto el següent

INFORME

Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008.
Fets
Es sol·licita llicència d’obres d’urgència per a la restitució d’un mur de canal de la central de
Can Brandia d’Estebanell i Pahisa SA, i s’aporta memòria tècnica de la solució a adoptar, i
redactat per l’enginyer Lluís Viver Pi-Suñer, col·legiat ECCP núm. 8288.
La documentació presentada és suficient per tal d’avaluar la proposta.
Aquests terrenys estan classificats de sòl no urbanitzable, zona de xarxa natura 2000, clau 14.
Les obres són de reparació i són compatibles urbanísticament.
Les obres són de reparació d’una infraestructura existent, per garantir la bona conservació de
les construccions, edificacions i instal·lacions, i no suposa un augment de volum edificat, per
la qual cosa no està sotmès a informe previ de a CTUG, conforme estableix l’art. 48.3 del
Decret 64/2014, de 11 de maig.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de reparació
del canal de la central de Can Brandia, conforme el projecte presentat, i a petició de Estabanell
i Pahisa, SA.
11. 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.
12. 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.
13. El PEM de l’obra estimat és de 22.628,00euros.
14. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any.
15. S’emet el present informe, sense perjudici de l’obtenció d’autoritzacions d’altres
administracions sectorials.
Xavier Rico i Miró. Arquitecte municipal
“...”
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 llicència a l’interessat de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit,
sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
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2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
per import de 40,00 € 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

905,12 €
56,57 €
00,00 €
0,00 €
961,69 €

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 aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes.
Alternativament, contra l’atorgament de llicència es pot interposar recurs contenciós davant el
Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.

3.5.- LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ CAN PRUNA

Vista la comunicació d’obertura d’establiment de restauració de can Pruna presentada per la
Sra. Ester Casals Duñach el 14-12-2018, NRE 1327;
Atès que consta l’obertura d’un restaurant al mateix indret amb llicència atorgada fa menys
de dos anys;
Atès que les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia, de conformitat
amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local;
Atesa la Ordenança fiscal número 16, taxa per a la tramitació del procediment corresponent a
llicència d’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals
d’activitats innòcues o sense incidència ambiental;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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1. De conformitat a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, no és exigible l'atorgament de cap llicència però està sotmesa aquesta activitat
al règim de comunicació prèvia, en tractar-se d’una activitat inclosa al seu àmbit d’aplicació:
Annex II de la Llei 16/2015, Codi 0-5610 –Restaurants i Activitats de menjars de menys de
500 m2.
2. Així doncs, resta considerada com a activitat comunicada i l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’obertura i posta en funcionament de l’activitat.
3. Tot l'anterior es dicta sense perjudici de les llicències o autoritzacions específiques exigibles
que siguin de la competència d'altres administracions.
4. S’aprova una taxa de 100 euros, d’acord amb l’article 6 de l’ordenança fiscal número 18,
epígraf 12, taxa per a la tramitació del procediment corresponent a llicència d’obertura
d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats comunicades.
RESUM de deures econòmics:
- Taxa obertura d’Activitat en Règim de Comunicació (OF 18)
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

100,00 €
100,00 €

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.

5. Anoti's aquesta resolució al Registre Municipal d'Activitats.
6. Comunicar aquesta resolució a Intervenció a l’efecte oportú i donar-ne compte en el proper
Ple que se celebri.
7. Comunicar la resolució a la interessada a l’efecte corresponent.
Contra la liquidació de la taxa d’activitats podrà presentar recurs de reposició davant l’Alcaldia
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Respecte la llicència podrà presentar recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un
mes comptat des de l'endemà de la data de la seva recepció, o bé recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos, comptats també des de l'endemà de la data de la notificació.
Sense perjudici d’altres recursos que siguin procedents en Dret.

3.6.- EXP. LLO 409/2018. HABITATGE UNIFAMILIAR.
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:

X2018000409
28 DE NOVEMBRE DE 2018
PEDRO SOLANO OLIVARES
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
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Situació:
Ref. cadastral

CARRER FENOSES, 13
7889105DG4778N0001AW

Xavier Rico i Miró, arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, emeto el següent:
INFORME
Fonaments de Dret
- Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 5 de març de 2008.
Antecedents
1. Va tenir entrada en el Registre d’aquest Ajuntament, el dia 28 de novembre de 2018,
sol·licitud de llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat en el carrer
Fenoses, 13.
2. Es va efectuar requeriment per tal de completar o esmenar la documentació
presentada per ser aquesta insuficient, el dia 3 de desembre de 2018.
3. El dia 31 de desembre, es presenta documentació addicional en atenció el requeriment
efectuat i s’aporta el següent:
a. Projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte Josep Manel Cercera Ferré,
visat per el COAC, el dia 9 de novembre de 2018, núm. de visat 2018402525.
No consta cap signatura aplicada.
b. Avanç estudi Geotècnic
El projecte preveu la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa, de 87,25 m²
de superfície útil, i de superfície construïda 103,27 m² i 1,62 m² de porxo, que es considera
la meitat a efectes de càlcul de l’edificabilitat. Consta d’una sala-menjador, cuina, tres
habitacions, una altra peça, un rentador i una cambra higiènica.
Informe
Un cop analitzada la documentació presentada s’observa que s’ha completat la documentació
requerida de forma suficient, excepte el següent:
La justificació de substitució de la contribució solar tèrmica de l’aigua calenta, es
considera que el COP de calefacció de 6,25, no s’ajusta als paràmetres indicats per el
fabricant per a l’equip especificat. Es considera que amb l’equip proposat d’aerotèrmica
no té un rendiment suficient per poder substituir la contribució solar tèrmica per a
ACS.
El projecte no especifica l’afectació de les escomeses de connexió a la via pública; i la
previsió de situació dels serveis soterrats en el carrer.
El pressupost d’execució material de les obres és de 93.631,76 €, segons el projecte.
DOCUMENTACIÓ
No s’ha aportat l’assumeix de la direcció d’execució d’arquitecte tècnic.
Manca la designació de coordinador de seguretat i salut de les obres, o l’assumeix de
les funcions per part de la direcció facultativa de l’obra.
Manca justificació suficient de la substitució dels col·lectors tèrmics per a ACS.
NORMATIVA D’EDIFICACIÓ
El projecte justifica el compliment de les normes que li són d’aplicació, en relació als
requisits bàsics definits en la LOE. No es justifica de forma suficient el compliment del
DB HE4, del CTE..
Es preveu la construcció d’un nou habitatge, i per tant conforme l’annex 1, del Decret
141/2012, sobre condicions d’habitabilitat. L’habitatge tindrà una superfície útil de
87,25 m².
PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl urbà, clau 4, zona d’edificació
unifamiliar aïllada. El projecte presentat s’ajusta als paràmetres de l’edificació
d’aquesta zona.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau
de Segúries.
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La parcel·la no assoleix la superfície mínima, conforme art. 117 del POUM, però
aquesta finca consta escripturada abans de l’aprovació inicial del POUM, per al qual
cosa, té la consideració d’edificable, conforme la Disposició Transitòria Tercera.

FIANCES I GARANTIES
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 154,66euros.
Es preveu la realització de tres connexions a serveis urbans, dos a vorera
corresponents a la xarxa d’aigua, i un a calçada corresponent a la xarxa de
sanejament. Per la qual cosa, s’haurà de dipositar una fiança com a garantia de la
reposició de ferm de les rases de l’import següent:
1 m x 0.5m x 90 €/m² * 2 escomeses = 90,00 €/m²
3 m x 0.5m x 90 €/m² * 1escomesa = 135,00 €/m²
-

La façana que confronta amb la via pública té una longitud de 20 m, i disposa de vorera
amb paviment de formigó, s’estima un cost de reposició de vorera de 90,00 €/m², per
la qual cosa l’aval com a garantia de desperfectes en la urbanització és de:
20 m x 60,00 €/m² = 1.200,00 €

Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en la parcel·la situada al carrer de les
Fenoses, 13 d’aquest municipi, i de conformitat amb la documentació presentada i les següents
condicions específiques:
S. útil
S. Construïda
Planta baixa
87,25 m²
104,08 m²
TOTAL
87,25 m²
104,08 m²
a.

Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la següent documentació:
o Justificació per poder substituir la contribució solar tèrmica per a ACS, amb les
dades de l’equip proposat i que tingui un rendiment suficient per a ser
equivalent al previst en el CTE DB HS4 per aquesta zona; o incorporar
col·lectors solars tèrmics com preveu el CTE. Els equips proposats no tenen un
COP suficient per a ser equivalents a la contribució solar tèrmica prevista en
el CTE, segons la justificació aportada.
o S’haurà de aportar signat digitalment els següents documents: Projecte,
Assumeix de la direcció de l’obra, estudi bàsic de seguretat i salut.
o Aportar designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, signat
per tècnic competent.
o Designació de direcció d’execució de les obres, signat per tècnic competent.
b. El revestiment de les xemeneies tindrà un acabat amb arrebossat amb morter clar o
pintada, es permet la xemeneia metàl·lica; conforme art. 54.8 del POUM de Sant Pau
de Segúries.

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 93.631,76 €.
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 239,80 €.
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4. Es dipositarà una fiança en concepte de desperfectes en la urbanització de la via
pública i de reposició de paviments d’escomeses de 1.425,00 €, que es retornarà al
finalitzar les obres, i no s’hagi produït cap desperfecte en la via pública o mobiliari
urbà.
5. Al finalitzar les obres s’haurà de comunicar la primera utilització de les mateixes i
aportar la següent documentació:
o Certificat final d’obra i d’habitabilitat, signat i visat per la direcció facultativa.
o Fotografies de l’obra acabada
o Model 902N, presentat a la Delegació del Cadastre.
o Certificat del gestor autoritzat de runes.
6. S’autoritza a la realització de les escomeses en la via pública, i s’hauran de tenir en
compte el següent:
o En les voreres d’amplada inferior a un metre, sense comptar la peça de vorada, per
executar la rasa s’haurà d’enderrocar la totalitat de l’amplada del paviment en el
tram afectat i restituir-lo segons les condicions de l’apartat 7. No s’admetrà en
voreres d’amplada igual o inferior a un metre el tall de paviment i la restitució parcial
de la vorera.
o S’haurà de comunicar l’inici de les obres a l’Ajuntament amb 10 dies naturals
d’antelació; i es comunicarà la seva finalització en un termini màxima d’un mes de
l’acabament d’aquestes.
o S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992,
de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya,
pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i
complir amb les disposicions sobre les separacions entre serveis soterrats del RD
842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic Baixa Tensió.
o Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les
companyies de serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar
que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.
o Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l’enllumenat
públic, xarxa de subministrament d’aigua o a la xarxa del clavegueram, cal
comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i
l’empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els
serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.
o Resta totalment prohibit l’aplec d’àrids, productes d’enderrocs i excavacions a la via
pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S’ha d’utilitzar
contenidors adequats que impossibilitin l’abocament d’àrids a la calçada i a les xarxes
de sanejament d’aigües pluvials. Els materials procedents d’enderrocs i excavacions
han de ser transportats directament a l’abocador. Queda prohibit tapar la rasa amb
sorra a l’espera de la reposició definitiva.
o La reposició dels paviments es, farà com a criteri una secció equivalent a l’originària
i d’igual acabat, i de forma particular de la manera següent:
La rasa s’ha d’omplir amb tot-ú ben compactat fins el 95% del PM i que
permeti la formació d’una capa de formigó en massa de 18 centímetres de
gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la
vorera han de ser d’unes característiques idèntiques a les existents, i de 4 cm
de gruix. La reposició es realitzarà amb peces completes i s’hauran de
col·locar a truc de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada
de ciment, segons sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o
enllosat amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l’enllosat, així
com de les façanes i calçada.
En el cas que el paviment sigui de formigó o asfaltat s’haurà d’executar en
unes condicions equivalents a les existents, i com a mínim la reposició del
paviment tallant el paviment amb serra radial, assegurant un tall recte, de
tal manera que hi hagi un sobreample mínim de 10 cm a cada costat. Ell
rebliment de la rasa, amb tot-u compactat al 98% del PM i, amb un gruix
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mínim de 20cm de formigó i de 12cm d’asfalt, quedant enrasat amb els
perímetres de la rasa, i garantint el comportament solidari amb la resta del
paviment amb connectors d’acer cada 40cm. L’acabat de formigó serà igual
que la resta del carrer, i s’aplicarà pols de quars en l’acabat.
Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal
d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb
totes les condicions de seguretat, i en compliment del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, sobre seguretat i salut de les obres.

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 llicència a l’interessat de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit,
sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (4%),
en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
3. Aprovar la liquidació, per l’import del 0,25%, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança
fiscal municipal número 17.
4. Aprovar la constitució d’una fiança de 239 € en garantia de bona disposició dels residus,
que serà retornada quan es comuniqui l’acabament de les obres i s’acrediti que s’ha dipositat
a un gestor autoritzat.
5. Aprovar la constitució d’una fiança de 1.425,00 € en garantia de danys a la urbanització,
què serà retornada quan es comuniqui l’acabament de les obres i el tècnic municipal informe
favorablement.
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

3.745,27 €
234,08 €
239,80 €
1.425,00 €
5.644,15 €

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.

6. 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.
7. 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. Alternativament, contra l’atorgament de llicència es pot interposar recurs contenciós
davant el Jutjat de Girona en el termini de dos mesos.
Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
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4.0.- Contractació
4.1.- CONTRACTE MENOR AIGUERA ELS PINETS
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Subministrament i col·locació d’aigüera
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu el subministrament i col·locació d’una aigüera model Forlinea
R15 50.40 d’acer inoxidable a un bany de l’escola CEIP Els Pinets, a sol·licitud de
les mestres de la mateixa.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Enric Riera
43 625 737-G
Import
Base
797,11 €
imposable
I.V.A. 21%
167,39 €
Total
964,50 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries – Tel. 972 747 005 - fax 872 558 021
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

Intervenció / comptabilitat
Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

Òrgan de contractació: Alcaldia
no conforme
vist i plau
Data:
L’alcalde,
Dolors Cambras Saqués

Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als
contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per
a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes
per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb el Sr. Enric Riera, Llauner, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 797,11 € més 21%
d’IVA (167,39 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2018.1.920.21300.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.2.- CONTRACTE MENOR NETEJA DIPÒSIT
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Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Neteja i desinfecció de tres dipòsits d’aigua potable: dipòsit casc urbà- C/ Mestre
Sanz/ C/ Guardia (70 m3), dipòsit de La Ral (18 m3) i dipòsit gran (1.500 m3).
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu l’extracció d’aigües i llots de dins dels dipòsits, la neteja i
pistolejat de les parets i fons dels mateixos amb l’equip de pressió i la desinfecció
dels dipòsits, inclòs posterior esbandida per deixar-los de nou en condicions d’ús.
Emissió dels certificats corresponents.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Serveis de neteges tècniques Olot- Net, SL
B17667932
Import
Base
2.860,00 €
imposable
I.V.A. 10%
286,00 €
Total
3.146,00 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
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Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcalde,
Dolors Cambras Saqués

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 Serveis de neteges tècniques Olot- Net, SL, la prestació descrita en els
antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del servei per un import de total de 2.860 €
més 10% d’IVA (286,00 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2018.1.161.21302.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.3.- CONTRACTE MENOR MANTENIMENT PARALLAMPS
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Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Inspecció i certificació de manteniment d’acord a la normativa de dues instal·lacions de
parallamps.
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu la verificació de la situació i estat dels capçals, comprovació del seu radi
de cobertura, verificació dels ancoratges de la barra, del baixant, continuïtat, secció dels
conductors, traçat i conservació dels suports de fixació, estat mecànic de tots els elements
de fixació, estat de les unions equipotencials, mesura de la resistència de la presa i emissió
del corresponent certificat.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Torrente Tecno Industrial, SL
B60731742
Import
Base
218,00 €
imposable
I.V.A. 10%
45,780 €
Total
263,78 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació
no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és qualitativament diferent i no forma
una unitat a la qual se li pugui aplicar la limitació de subscripció de més contractes menors
que, individualment o conjunt, superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres
o 15.000 € (IVA no inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat

Òrgan de contractació: Alcaldia
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Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcalde,
Dolors Cambras Saqués

Atès que per a la contractació 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 Torrente Tecno Industrial, SL, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del servei per un import de total de 218 € més 21% d’IVA
(45,78 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.21300.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.4.- CONTRACTE MENOR D'INSPECCIÓ PERIODICA DE L'ASCENSOR
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Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Inspecció periòdica de l’ascensor ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, inspecció
reglamentària i emissió del certificat corresponent.
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu la inspecció periòdica reglamentària i emissió del certificat
corresponent de l’ascensor de l’Ajuntament, amb ús de l’aparell de pública
concurrència amb número de RAE-1-170014588.
Nom de l’empresa/empresari proposat
ECA Girona
Import

Base
104,00
imposable
I.V.A. 10%
21,84
Taxa Generalitat
10,95
Total
136,79
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu
contracte)

€
€
€
€
del

1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
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Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcaldessa,
Dolors Cambras Saqués

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 ECA Girona, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del servei per un import de total de 136,79 € IVA i taxa inclosos.
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.21300.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.5.- CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT NEVERA MOLI
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Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Subministrament de nevera
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu el subministrament i instal·lació d’una nevera d’acer inoxidable
EPF 2000 II per a la Sala de El Molí.
Nom de l’empresa/empresari proposat
GRUP D’URGT 2000, SL
B 17605536
Import
Base
752,00 €
imposable
I.V.A. 21%
157,92 €
Total
909,92 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
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Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcaldessa,
Dolors Cambras Saqués

Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als
contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per
a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes
per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte de subministrament
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb GRUP D’URGT 2000, SL, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 752,00 € més 21%
d’IVA (157,94 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.60900.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.6.- CONTRACTE MENOR PROJECTE ACS EDIFICIS MPALS
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Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Descripció de la despesa
Honoraris projecte bàsic
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu la realització d’un projecte bàsic de instal·lació de Districh
Heating per subministrament d’aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció per
diversos edificis municipals (Ajuntament, Pavelló i Sala Psico), per una potència
aproximada de 200 Kw.
Inclou: memòria descriptiva, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut, plec de
condicions i plànols d’esquemes i de detalls.
Nom de l’empresa/empresari proposat
MASDEU ENGINEER, S.L.
B 17892159
Import
Base
3.050,00 €
imposable
I.V.A. 21%
640,50 €
Total
3.690,50 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcaldessa,
Dolors Cambras Saqués
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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 MASDEU ENGINEER, SL, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del servei per un import de total de 3.050,00 € més 21%
d’IVA (640,50 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.1522.63301.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.7.- CONTRACTE MENOR D'OBRA D'ARRANJAMENT DE LA FONT DE L'ARÇ
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

Articles 29.8, 118 i 131.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).
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Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Arranjament Font de l’Arç i entorn
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu l’arranjament de l’entorn de la Font de l’Arç mitjançant la
compactació del terreny, la canalització de l’aigua sobrant de la font, així com
formigonat i enllosat del canaló. Fer vorera de lloses i neteja de l’abeurador.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Jordi Prat Frigolé
90002074-S
Import
Base
3.232,01 €
imposable
I.V.A. 21%
678,72 €
Total
3.910,73 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals
de la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és
qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la
limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt,
superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no
inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

no conforme
vist i plau
Data:
L’alcaldessa,
Dolors Cambras Saqués

Atès que per a la contractació de l’obra 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
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Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als
contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per
a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes
per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Jordi Prat Frigolé, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del servei per un import de total de 3.232,01 € més 21% d’IVA (678,72
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.171.21000.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

5.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ 2019
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a la formació pràctica en centres de treball.
Atès que el Departament d’Educació ens ha fet arribar una proposta de conveni de col·laboració
per a al realització de pràctiques per a la formació de l’alumne Darlenne Coralia Corporan
Marte;
Vista l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015,
Vist que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de
serveis per part de l'alumne/a;
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Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries té interès en oferir als alumnes d’ensenyament
la possibilitat de realitzar pràctiques com a complement de la seva formació;
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració dalt consignada en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Educació, fent constar que l’Alcaldia està
facultada per llei per a al seva signatura.

6.0.- Informes i propostes de la Àrees
No n’hi han
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta amb mi.
Signat electrònicament,
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