ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE GENER DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 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
3. LLO 426/2018. Reparació infiltracions
3.1. LLO 327/2018.paviment exterior
3.2. LLO 358/2018. Reforma farmàcia
3.3. LLO 358/2018. Reforma cuina
4. Contractació
4.1. Contracte menor de subministrament de moble bar pel Molí
4.2. Contracte menor de subministrament de senyals de trànsit
4.3. Contracte menor subministrament plaques informatives
4.4. Contracte menor reparacions carrer Major
4.5. Contracte menor obres reparació carrer Major Geli
6. Informes i propostes de la Àrees
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten els punts següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la Junta de Govern Local de 14-01-2019.
2. Intervenció i Tresoreria
No n’hi han
3. Urbanisme
3.1. LLO 426/2018. REPARACIO INFILTRACIONS
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Ref. Expedient:

X2018000182

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

Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral

12 DE DESEMBRE DE 2018
BRIGITTE GABRIELLE BOUIN ALONSO
REPARACIÓ TEULADA
CARRER SOLANA DEL TELL B, 3
7888107DG4778N0001QW

Fets
Es sol·licita llicència d’obres per a la reparació de teulada de l’edifici situat al carrer Solana
Tell, 3. Es substituiran les teules actuals per unes d’equivalents.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació unifamiliar alineada, clau 3b.
Les obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per la qual cosa no és
necessari un projecte, conforme art. 2 de la LOE: Les obres són de reparació i són compatibles
urbanísticament.
El pressupost estimat de les obres és de 5.919,33 euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de reparació
de teulada de l’edifici situat al carrer Solana del Tell, 3 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:
-

-

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. Es dipositarà una fiança de 150,00 €, que es
retornarà quan s’aporti el certificat de gestor de runes autoritzat al finalitzar les obres.
4. El PEM de l’obra estimat és de 5.919,33 €.
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 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 la interessada 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.
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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

236,77 €
20,00 €
150,00 €
0,00 €
406,77 €

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.

3.2. LLO 327/2018.PAVIMENT EXTERIOR
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral
Xavier Rico i Miró,

X2018000327
1 D’OCTUBRE DE 2018
AURORA PADRÓS FAJULA
PAVIMENT EXTERIOR
CARRER FREIXA, 1
7995105DG4779N0001KL
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 realització d’un paviment exterior de 100 m², en la
parcel·la situada al carrer Freixa, 1 d’aquest municipi.
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Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, zona d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2.
Les obres són de pavimentació exterior, i són compatibles urbanísticament. Les obres tenen
escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica per la qual cosa no és necessària la presentació
d’un projecte, conforme art. 2 de la LOE.
El pressupost estimat de les obres és de 3.950,00euros.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la llicència d’obres de realització
d’un paviment exterior de 100 m², en l’edifici situat al carrer Freixa, 1 d’aquest municipi.
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.
9. El PEM de l’obra estimat és de 3.950,00 euros.
10. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és de sis mesos.
11. 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 la interessada 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.
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

158,00 €
20,00 €
0€
0€
178,00 €

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:
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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.

3.3. LLO 358/2018. REFORMA FARMÀCIA
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. cadastral

X2018000358
10 DE DESEMBRE DE 2018
ANNA SALA TRAVERIA
REFORMES INTERIORS DE FARMÀCIA
CARRER GUÀRDIA, 4
7792112DG4779S0001OR

Xavier Rico i Miró, arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, emeto el següent
INFORME
Fonaments de Dret
- Text refós de a Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.(TRLUC)
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU)
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pau de Segúries, aprovat definitivament el
5 de març de 2008 per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
- DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Informe
Es comuniquen les obres de reforma interior de la farmàcia, situada en el local de planta baixa
del carrer Guàrdia, 4, Les obres que es comuniquen són de reforma interior de la farmàcia, i
s’indica un pressupost d’uns 20.000,00 €.
PLANEJAMENT
Els terrenys objecte de parcel·lació estan classificats de sòl urbà, i qualificats de zona
d’edificació plurifamiliar alineada, clau 2, conforme el POUM de Sant Pau de Segúries.
L’edificació no està inclosa en cap catàleg de bens a protegir.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT a la comunicació prèvia de les obres de REFORMES INTERIOR DE
LA FARMÀCIA, conforme la documentació aportada, i l’art. 187bis del TRLUC, en l’edifici situat
al Carrer Guardia, núm. 4 d’aquest municipi.
1. El promotor és responsable del compliment de les normes en vigor en matèria de
seguretat i salut de les obres.
2. El promotor és responsable de la gestió dels residus d’obra i enderroc, de
conformitat amb la norma en vigor.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 20.000,00 €.
4. S’autoritza l’ocupació de la via pública durant dues hores, i uns superfície de 26
m², conforme la petició realitzada.
5. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar de sis mesos.
6. 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:
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1. Atorgar la llicència a la interessada 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.
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

800,00 €
50,00 €
0€
0€
850,00 €

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.

3.4. LLO 358/2018. REFORMA CUINA
Vist l’informe del tècnic municipal següent:

Ref. Expedient:
Data sol·licitud:
Peticionari:
Assumpte:
Situació:
Ref. Cadastral

X2018000359
14 DE FEBRER DE 2018
MARIA VICTORIA MONTERO RODRIGUES
REFORMA DE CUINA
CARRER SOLANA DEL TELL A, 22
7889311DG4778N0001MW

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,
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- 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
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, comunicació prèvia d’obres en interior d’habitatge,
de l’edifici situat al carrer Solana del Tell A, núm. 22 d’aquest municipi.. El sol·licitant indica
que les obres tenen un pressupost de 2.032,80 € i que les obres seran executades per Jordi
Prat, Picapedrer.
Aquests terrenys estan classificats de sòl urbà, edificació unifamiliar agrupada, clau 3b. Les
obres són interiors, i no contradiuen l’ordenament urbanístic.
Aquestes obres tenen senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva per la qual cosa no és
d’aplicació la LOE i el Codi Tècnic de l’Edificació
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’informa favorablement a la comunicació prèvia d’obres,
segons art. 187bis del TRLUC, per a la REFORMA DE CUINA de l’habitatge situat al carrer
Solana del Tell A, 22 de Sant Pau de Segúries.
12. 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. 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. Les obres no poden implicar l’alteració de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge.
14. Si l’obra requereix de l’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar la corresponent
autorització.
15. El termini per iniciar les obres és de tres mesos i per finalitzar-les és d’un any
16. L’import de les obres és de 2.032,80 euros.
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.
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

83,31 €
20,00 €
0€
0€
101,31 €

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.
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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.

4. Contractació
4.1. Contracte menor de subministrament de moble bar pel Molí
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
Fabricació i col·locació de moble
Necessitat de la contractació
Fabricació i col·locació de moble per microones i cafetera de dimensions
108x60x60 cms amb porta i pany, fabricat amb melamina, per al bar del Centre
Cívic El Molí.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Joan Vila- Fusteria i Ebenisteria

J17573049
Import

Base
210,00 €
imposable
I.V.A. 21%
44,10 €
Total
254,10 €
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
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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 del subministrament 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 Joan Vila- fusteria Ebenisteria, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 210,00 € més 21%
d’IVA (44,10 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.60900.
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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 de subministrament de senyals de trànsit
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 senyals per a estacionament limitat
Necessitat de la contractació
Fabricació i subministrament de 2 unitats de senyal circular de 600 d’alumini amb
doble plec, reflex nivell 1, ref. 308 i caixetí de 600x200 mm d’alumini amb doble
plec, reflex nivell 1, ref. Zona d’estacionament limitat 12 h. Inclou grapes d’alumini
per a subjecció i suports d’alumini extrudit de diàmetre 60x3500x5 m anoditzat
plata. Inclou transport.
Nom de l’empresa/empresari proposat
CHAPER, SL
B17045618
Import
Base
269,14 €
imposable
I.V.A. 21%
56,52 €
Total
325,66 €
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

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

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 del subministrament 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 CHAPER SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del contracte per un import de total de 269,14 € més 21% d’IVA (56,52 €).
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.
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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.

4.3. Contracte menor subministrament plaques informatives
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 plaques informatives
Necessitat de la contractació
Subministrament de 10 uts de plaques de jardí model ECON de 300x300 mm d’acer
galvanitzat, amb doble suport galvanitzat de 30x15x600 mm. Inclou transport.
Nom de l’empresa/empresari proposat
CHAPER, SL
B17045618
Import
Base
391,00 €
imposable
I.V.A. 21%
82,11 €
Total
473,11 €
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,
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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
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’alcaldessa,
Dolors Cambras Saqués

Atès que per a la contractació del subministrament 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 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 CHAPER SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del contracte per un import de total de 391,00 € més 21% d’IVA (82,11 €).
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.
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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.

4.4. Contracte menor reparacions carrer Major
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Informe
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), es consideren contractes menors els contractes amb valor estimat inferior a 40.000,00
euros, quan es tracti de contractes d’obres o a 15.000,00 euros, quan es tracti de contractes
de subministraments o de serveis.
L’article 29.8 de la LCSP estableix que els contractes menors definits a l’article 118 no poden
tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
L’execució del pressupost general municipal per a l’exercici 2019 regula la tramitació dels
contractes menors (P.1000).
Descripció de la despesa
Substitució del cablejat de l’enllumenat del Carrer Major
Necessitat de la despesa
Substitució del cablejat de l’enllumenat del Carrer Major per cable trenat grapat a façana i
soterrat a la plaça. Feina per localitzar avaria, desconnectar línies, comprovar aïllaments
per sectors i tornar a reconnectar les caixes. Instal·lació amb trenat grapat a la façana
seguint el recorregut de la línia de la distribuïdora elèctrica. Instal·lació amb cable soterrat
en la plaça i un encreuament al final del Carrer Major. Muntants de tub de ferro per les
conversions de línia soterrada a aèria o baixants per caixes de derivació existents per
alimentar les línies antigues de creuaments.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
COMERCIAL EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
PIRENE, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
COMERCIAL PIRENE, SL
B17082959
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica, segons instruccions de l’Ajuntament.
Import

Base
7.002,82 €
imposable
I.V.A. 21%
1.470,59 €
Total
8.473,41 €
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 responsable:
declaració responsable signada
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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.
Sant Pau de Segúries,
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Òrgan de contractació: Alcaldia
Sant Pau de Segúries,
L’alcaldessa
Dolors Cambras Saqués
Atès que per a la contractació del subministrament 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 menor d’obra 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 contracte per un import de total de 7.002,82 € més 21% d’IVA
(1.470,59 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.165.21301.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

4.5. Contracte menor obres reparació carrer Major Geli
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Informe
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), es consideren contractes menors els contractes amb valor estimat inferior a 40.000,00
euros, quan es tracti de contractes d’obres o a 15.000,00 euros, quan es tracti de contractes
de subministraments o de serveis.
L’article 29.8 de la LCSP estableix que els contractes menors definits a l’article 118 no poden
tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
L’execució del pressupost general municipal per a l’exercici 2019 regula la tramitació dels
contractes menors (P.1000).
Descripció de la despesa
Execució de rases per substitució del cablejat de l’enllumenat del Carrer Major
Necessitat de la despesa
Tallar paviment existent de formigó, fer rasa de 40x50 cms, transport de runes a l’abocador,
tapar tubs amb sorra, barreja compactada i 20 cms de formigó. Execució de 5 arquetes de
40x40 cms, amb marc i tapa de ferro. Feina i materials de fer regates i aferrar caixa de
connexió a la paret.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
CONSTRUCCIONS J. GELI,
SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
CONSTRUCCIONS J. GELI, SL
B17576067
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica, segons instruccions de l’Ajuntament.
Import

Base
7.370,00 €
imposable
I.V.A. 21%
1.547,70 €
Total
8.917,70 €
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 responsable:
declaració responsable signada
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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.
Sant Pau de Segúries,
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Òrgan de contractació: Alcaldia
Sant Pau de Segúries,
L’alcaldessa
Dolors Cambras Saqués
Atès que per a la contractació del subministrament 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 d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb CONSTRUCCIONS GELI SL, la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 7.370,00 € més
21% d’IVA (1.547,70 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.165.21301.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, 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.

5.0. 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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