Acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 11 de febrer de 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 11 de febrer 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 1/2019 i 2/2019
3. Urbanisme:
3. LLO 310/2018. Reforma interior de can Xacó
3.1. LLO Modificació liquidació ICIO
3.2. LLO. 48/2019. ESMENA DEFICIENCIES
3.3. Aprovació de la pròrroga de conveni amb Localret
3.4. Aprovació de l'informe de seguiment i actualització del PAES
3.5. Autorització de pas pel municipi a "la Volta"
3.6. Pas de la Volta a Catalunya pel municipi
4. Contractació:
4.1. Contracte de subministrament de la escampadora de sal
4.2. Contracte menor reparació camí ramader
4.3. Contracte menor de reparació del camí del Puigsacreu i cal Xacó
4.4. Contracte menor de reparació del camí de la Ral per les pluges
4.5. Contracte de serveis de neteja del torrent Caganell
4.6. Contracte menor reparació camí dels Solanics per les pluges
4.7. Contracte menor de refer passos de camins i esllavissades
5. Aprovació del contracte de col·laboració amb la Volta a Catalunya 2019
6. Informes i propostes de la Àrees
7. Altres temes
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten els punts següents:
1.0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’Acta núm. 2 de la sessió del 28-01-2019
2.0. Intervenció i Tresoreria
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2.1. Aprovació de factures i justificants 1/2019 i 2/2019
Examinades les Relacions de Factures i justificants següents:
RF-1/2019: 15.966,81 €
RF-2/2019: 2.656,72 €
S’APROVA i ES RATIFICA per UNANIMITAT el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
corresponents del pressupost municipal vigent

3.0. Urbanisme
3.0. LLO 310/2018. Reforma interior de can Xacó
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”
Antecedents i anàlisi de la proposta
Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres de reforma de
l’habitatge situat a Can Xacó, s’adjunta el següent:
-

-

Projecte bàsic i executiu, redactat per els arquitectes Jaume Paret i Garcia i Núria Roqué
Riu. El projecte està visat pel corresponent col·legi professional, núm. 2018402705 de
5/12/2018.
Assumeix de la direcció de l’obra
Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat.
Notificació de visat
Fitxa de característiques del visat-

Es va atorgar llicència d’enderroc dels interiors per Decret d’Alcaldia de 30 de juliol de 2018.
El projecte preveu la redistribució de l’interior de l’habitatge, sense afectació en l’estructura ni
en l’envolvent, llevat de la realització o modificació de les obertures.
Es preveuen els treballs de compartimentació, acabats i instal·lacions interiors, conforme el
projecte presentat.
La superfície construïda actual de l’edificació és de 259,70 m², en PB+1.
El pressupost d’execució material de les obres és de 68.926,92 euros, segons el projecte.
Informe
DOCUMENTACIÓ
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.
Full d’estadística d’edificació i habitatge
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.
El tipus d’intervenció es considera del grup J de l’annex 4, del Decret 141/2012, sobre
condicions d’habitabilitat. L’habitatge tindrà una superfície útil de 177,55m².
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 170,39 euros.
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PLANEJAMENT
El terreny on es situa l’edifici està classificat de sòl no urbanitzable urbà, clau 12a, sòl
agrícola d’interès. Les obres són de reforma interior i no altera els paràmetres
d’aprofitament o d’edificació existents.
El projecte, tal i com es justifica, compleix amb les disposicions del POUM de Sant Pau de
Segúries. El projecte no suposa una alteració del volum ni increment de sostre.
L’edifici de Can Xacó, esta inclòs en el llistat de béns culturals d’interès local del POUM
(art. 189.5), element E2-13 (tot i que indica el nom de Hostal de Dalt), classificat com a
monument històric. Mentre no estigui redactat el Pla especial del Patrimoni arquitectònic
i arqueològic, s’aplicaran les disposicions del capítol 3 de les NNUU del POUM, sobre
regulació immediata dels béns d’interès cultural.
Aquesta edificació està inclosa en el catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, fitxa
07. El projecte s’ajusta a les determinacions d’aquest pla.
Les obres són de millora, sense canvi d’ús de les edificacions existents en SNU, previstes
en l’article 48.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig. Aquestes no estan subjectes a
l’informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme, segons art. 59.3 del mateix
Decret.
Conclusions
Segons l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’atorgament de llicència d’obres
per a la redistribució interior de l’habitatge de Can Xacó, conforme el projecte presentat i les
condicions següents:
Planta
Sup. útil
Sup. construïda
Planta baixa
Planta primera
Total
-

99,94m²
80,41m²
179,95m²

134,45 m² + 25,50 m² (porxo)
99,75 m²
259,70 m²

Abans de l’inici de les obres s’aportarà designació de coordinador de seguretat i salut en
fase d’obra.

1. El termini per iniciar les obres és d’un any i per finalitzar-les de tres anys.
2. Conforme l’establert en l’article 202, informació pública del POUM, totes les actuacions a
realitzar sobre els elements del catàleg s’informaran en el tauler d’anuncis municipals
durant 15 dies a la seva aprovació, per tal de que es puguin presentar al·legacions.
3. El pressupost d’execució material de les obres és de 68.926,92 euros.
4. 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 170,39euros.
5. 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.
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RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
2.757,08 €
172,32 €
- Taxa llicència:
170,39 €
- Fiança residus:
0€
- Fiança urbanització
TOTAL:
3.099,78 €
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l'Oficina de l'Ajuntament
b) Mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” - Oficina de Sant Pau de Segúries: ES18 2100 8200 82 2300027565
“BBVA” – Girona Institucions: ES52 0182 5595 4802 0017 1234
Els pagaments en període voluntari es regulen d’acord amb l’article 20 del Reglament general de
recaptació:
Si rep la present notificació entre els dies 1 i 15 del mes, fins el dia 20 del mes següent o l’immediat
hàbil posterior.
Si la rep entre els dies 16 i últim de mes, fins el dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil
posterior.
Transcorreguts aquells terminis, es cobrarà per via d’apressament, amb el 20% de recàrrec i
interessos de demora.

4. 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.

3.1. LLO Modificació liquidació ICIO
Vist l’acord de Junta de Govern de 28-01-2019 d’atorgament de llicència d’obres reforma de
local de farmàcia i liquidació provisional de l’ICO;
Vist l’escrit de la interessada sobre el cost definitiu de les obres i instal·lacions efectuades
següents:
Fusteria: 1.440 €
Instal·lació elèctrica: 1.900 €
Instal·lació portes i armaris: 514,00
Pintura: 800 €
Total: 4.654 €
Vist que el nou PEM fa que l’import de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres al tipus
del 4% suposi un import de 186,16 €;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. Rectificar la liquidació provisional de l’ICIO que passa a ser liquidació definitiva per import
de 186,16 €.
RESUM de deures econòmics:
- ICIO:
- Taxa llicència:
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186,16 €
20,00 €

- 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

0€
0€
206,16 €

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. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.

3.2. LLO. 48/2019. ESMENA DEFICIENCIES
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
“...”

Ha tingut entrada al registre l’aquest Ajuntament, sol·licitud de llicència d’obres
d’enderroc de coberts i reforma de l’habitatge situat al carrer del Francesc Mestre
Sanz, 7 i un cop analitzada la documentació presentada s’observen les següents
deficiències que haurien de ser subsanades en el termini màxim de 10 dies, i que es
relacionen seguidament:
Deficiències:
1. El projecte preveu l’enderroc i redistribució interior, però també inclou una
ampliació de l’habitatge, incorporant a la superfície del porxo d’entrada pel carrer
Mestre Sanz. S’haurà de considerar en el projecte aquesta ampliació, així com el
compliment de les normes d’aplicació.
2. S’aportarà plànol de la façana modificada del carrer Mestre Sanz, amb indicació
de materials de façana i fusteries, així com en la façana interior aportada.
3. En la memòria s’inclourà la relació de superfícies útils i construïdes, per usos i
estat actual i projectat. També s’indicarà la superfície dels volums enderrocats, i
de la pèrgola prevista en projecte.
4. Es justificarà el compliment del Decret 141/2012, DECRET 141/2012, de 30
d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d'habitabilitat. En el plànols s’inclourà la informació
especificada en l’art. 3.1 del Decret 141/2012, i es considerarà el tipus
d’intervenció H i J, de l’annex IV.
5. Si es reforma totalment la instal·lació tèrmica d’ACS, s’haurà de justificar el
compliment del DB HS 4, contribució solar mínima.

“...”

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. Requerir a l’interessat Sr. Joan Canal Castany l’esmena de les deficiències que consten a
l’informe del tècnic municipal dalt transcrit i atorgar un termini de 20 dies per l’esmena de
deficiències
2. Atorgar un termini de 10 dies per tal que es pugin presentar les al·legacions que consideri
pertinents.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot interposar
següents: contra aquest acord no hi ha cap recurs perquè es poden presentar al·legacions en
el termini de 10 dies. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.

3.3. Aprovació de la pròrroga de conveni amb Localret

Es dona compte de l’acord de LOCALRET de 20-12-2018 següent:
Primer. Disposar que, a comptar des del 21 de desembre 2018, l’empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU continuï prestant els serveis de comunicacions de veu fixa (Lot 1) i de serveis de
dades i accés a Internet (Lot 3) del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals
adherits al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la Selva”, fins que el nou adjudicatari es faci
càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació
definitiva.
Segon. Disposar que, a comptar des del 21 de desembre de 2018, l’empresa VODAFONE
ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de comunicacions mòbils de veu
i dades (Lot 2) del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions (veu,
mòbil i dades) dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra
agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix
Empordà i la Selva”, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació
dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva.

3.4. Aprovació de l'informe de seguiment i actualització del PAES
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
L’Ajuntament va encarregar un informe de seguiment i actualització del PAES al Consell
Comarcal del Ripollès, del dia 19 de febrer de 2018.
Va tenir entrada el dia 27 de juliol de 2018 de l’informe de seguiment i actualització del PAES.
L’informe, a part de valorar el grau d’assoliment de les actuacions previstes en el PAES vigent,
incorpora la nova línia d’actuació:
A16/B12/5 Millora del grau d’aïllament dels edificis municipals
I es modifica la línia 4.2.1, per incorporar un districte de calor d’edificis municipals amb gas
natural com a font energètica, i no la biomassa com estava previst inicialment. (Acció A63 /
B68 / 1 ).
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Havent analitzat el seu contingut, s’informa favorablement l’informe de seguiment i
actualització del PAES per a la seva aprovació, si es considera oportú.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat a
les competències de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’informe de seguiment del PAES de Sant Pau de Segúries.
2. Aprovar la modificació del PAES de conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona (CILMA) amb còpia del PAES actualitzat.

3.5. Autorització de pas pel municipi a "la Volta"

Atès que la organització de “la Volta” Ciclista a Catalunya demana l’autorització de pas per la
“99ena. Volta Ciclista a Catalunya,” que és un esdeveniment esportiu competitiu, que se
celebra el 28 de març de 2019, amb pas pel municipi a les 12:57 hores;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar el permís sol·licitat sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les
Administracions i organismes amb competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb advertiment dels recursos pertinents següents:
Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes. Sense perjudici d’altres recursos que pugui ser procedents en Dret.
Comunicar aquest acord als interessats amb indicació del recursos que hi poden interposar.

3.6. Pas de la Volta a Catalunya pel municipi

Atès que la organització de “la Volta” Ciclista a Catalunya ha demanat a la Generalitat de
Catalunya l’autorització de l’activitat per la “99ena. Volta Ciclista a Catalunya,” que és un
esdeveniment esportiu competitiu, que se celebra el 28 de març de 2019, amb pas pel municipi
de Sant Pau de Segúries a les 12:57 hores;
Vist que la Generalitat de Catalunya ens demana el nostre parer al respecte;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:

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

1. Fer constar que l’Ajuntament ha atorgat a l’organització de la “Volta” el permís sol·licitat
sense perjudici de l’obtenció d’altres autoritzacions de les Administracions i organismes amb
competències sectorials que siguin obligatoris.
2. Fer saber que, a la vista del recorregut, no consta cap impediment pel pas de la cursa dins
el terme municipal de Sant Pau de Segúries.
3. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància.

4.0. Contractació
4.1. Contracte de subministrament de la escampadora de sal
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
Subministrament d’escampadora de sal
Necessitat de la despesa
Subministrament d’escampadora de sal model Boss Tg 1100 de 300 litres, amb kit
de rodes de carretilla i enganxall automàtic i vibrador elèctric. Inclou transport i
posada en marxa.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
PLANAS EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
FORESTAL I JARDINERIA, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, SL
B55180996
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica i condicions de prestació.
Import

Base
4.627,30 €
imposable
IVA 21%
971,73 €
Total
5.599,03 €
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:
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declaració responsable 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.
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 de subministrament
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb PLANAS FORESTAL I JARDINERIA SL, la prestació descrita en els
antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de
4.627,30 € més 21% d’IVA (971,73 €).
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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.

4.2. Contracte menor reparació camí ramader
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
Reparació camí ramader
Necessitat de la despesa
Feina i materials per reparacions dels danys produïts per les pluges dels dues 15 i 16
d’octubre de 2018 al camí ramader lateral de la platgeta, que impedeix portar menjar
als animals de l’altra banda del riu.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
VILALTA EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
TRANS, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
VILALTA TRANS, SL
B17323114
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total
Documentació adjunta

777,60 €
163,30 €
940,90 €
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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
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 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 VILALTA TRANS SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 777,60 € més 21% d’IVA (163,30
€).
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3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.414.21004.
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 de reparació del camí del Puigsacreu i cal Xacó
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
Reparació camins del Puigsacreu i Cal Xacó
Necessitat de la despesa
Feina i materials per reparacions dels danys produïts per les pluges dels dues 15 i 16
d’octubre de 2018 als camins del Puigsacreu i Cal Xacó. Arranjament de camins amb
neteja d’esllavissada i despreniment de talussos que impedeixen el pas dels vehicles i
vianants.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
VILALTA EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
TRANS, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
VILALTA TRANS, SL
B17323114
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total
Documentació adjunta

844,50 €
177,35 €
1.021,85 €
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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
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 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 VILALTA TRANS, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel
que fa l’execució del contracte per un import de total de 844,50 € més 21% d’IVA (177,35 €).
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3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.414.21004.
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 de reparació del camí de la Ral per les pluges
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
Reparació camí de La Ral
Necessitat de la despesa
Feina i materials per reparacions dels danys produïts per les pluges dels dues 15 i
16 d’octubre de 2018 al camí de la Ral. Arranjament de camí amb neteja
d’esllavissada i despreniment de talussos que impedeixen el pas dels vehicles i
vianants.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
VILALTA EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
TRANS, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
VILALTA TRANS, SL
B17323114
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total
Documentació adjunta

2.200,00 €
370,21 €
2.570,21 €
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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
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 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.
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2. Contractar amb VILALTA TRANS SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 2.200,00 € més 21% d’IVA (370,21
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.414.21004.
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 de serveis de neteja del torrent Caganell
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
Neteja torrent Caganell des del Passatge dels Avets fins al càmping
Necessitat de la despesa
Actuació al torrent Caganell consistent en neteja i desbrossat dels marges de la riera de
Caganell entre el tub sota el Passatge dels Avets i el tub sota el càmping Els Roures en una
superfície aproximada de 1.500 m2 corresponents a 250 ml. Inclou tala d’arbusts amb troncs
de diàmetres inferiors als 3 cm i selecció de la resta.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
EMPRESA/RI: FUNDACIÓ MAP
EMPRESA/RI:
Nom de l’empresa/empresari proposat
FUNDACIÓ MAP
G17414905
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica, segons instruccions de l’Ajuntament.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total

OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:

398,18 €
83,62 €
481,80 €
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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
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 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 FUNDACIÓ MAP, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel
que fa l’execució del contracte per un import de total de 398,18 € més 21% d’IVA (83,62 €).
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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.

4.6.- Contracte menor reparació camí dels Solanics per les pluges
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
Reparació camí dels Solanics
Necessitat de la despesa
Feina i materials per reparacions dels danys produïts per les pluges dels dues 15 i
16 d’octubre de 2018 al camí dels Solanics (darrera El Prat), al Torrent de la Font
del Tell.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
CONSTRUCCIONS GELI, SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
CONSTRUCCIONS GELI, SL
B17576067
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total
Documentació adjunta

OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:

886,50 €
186,17 €
1.072,67 €
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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
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 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 886,50 € més 21%
d’IVA (186,17 €).
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3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.414.21004.
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 de refer passos de camins i esllavissades
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
Refer passos camins públics i esllavissada.
Necessitat de la despesa
Feina i materials per reparacions dels danys produïts per les pluges dels dues 15 i
16 d’octubre de 2018 als camins de La Rovira, Font del tell i Gegudes. Refer passos
de camins públics i esllavissades de terres.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
EMPRESA/RI: VILALTA TRANS, EMPRESA/RI:
SL
Nom de l’empresa/empresari proposat
VILALTA TRANS, SL
B17323114
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
imposable
IVA 21%
Total
Documentació adjunta

OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:

2.985,00 €
514,66 €
3.499,66 €

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

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
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 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 VILALTA TRANS SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 2.985,00 € més 21% d’IVA (514,66
€).
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3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.414.21004.
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.

5.1.- Aprovació del contracte de col·laboració amb la Volta a Catalunya 2019
Vist el contracte ENTRE LA “VOLTA” CICLISTA A CATALUNYA, LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE LA VALL DE CAMPRODON, L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON,
L’AJUNTAMENT DE LLANARS, L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ, L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, L’AJUNTAMENT DE SETCASES I L’AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER, I VALLTER
SA;
Vist que anualment els ajuntaments de la Vall de Camprodon col·laborem amb la organització
de la Volta Ciclista a Catalunya amb una aportació simbòlica en concepte de promoció de
l’esport que té una repercussió mediàtica a nivell mundial i que dona veu als pobles de la Vall
a tots els mitjans de comunicació;
Atès que des de la Presidència de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon s’ha establert la
col·laboració per tal que en relació a la 99a. edició de la Volta Ciclista a Catalunya, d’una
banda, la Vall de Camprodon aculli el proper dia 27 de març de 2019, un final de l’etapa amb
arribada a la l’estació de muntanya de Vallter 2000, en el municipi de Setcases (Vall de
Camprodon) i d’altra banda, la sortida de la següent etapa del dia 28 de març de 2019 s’efectuï
des de Llanars (Vall de Camprodon);
Així, sempre que les condicions de carrera ho permetin, els recorreguts dins la Vall de
Camprodon, quedarien:
Dia 27 de març. Etapa amb arribada a Vallter: La “Volta” accedirà a la Vall de Camprodon des
d’Oix, per un cop dins del municipi de Camprodon, creuar els nuclis de Beget i Rocabruna, per
arribar posteriorment a Camprodon on el recorregut travessarà pel centre de la Vila, en direcció
a Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases i finalment Vallter 2000.
Dia 28 de març. Etapa amb sortida des de Llanars: La Volta iniciarà el seu recorregut a la
localitat de Llanars, travessant tot seguit el nucli de Camprodon de forma neutralitzada, per
donar la sortida oficial ja en carrera entre les poblacions de Camprodon i San Pau de Seguries
Com a contribució a les despeses que aquest esdeveniment comporta, la Mancomunitat, els
Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter
i Vallter es comprometen a efectuar una aportació de 30.000 €, que seran abonats de la
manera següent:
Per part dels ajuntaments:
• L’Ajuntament de Camprodon abonarà 6.850,00 € com a col·laboració amb la Volta, en
concepte de subvenció.
• L’Ajuntament de Llanars abonarà 1.900,00 € + IVA, en concepte de col·laboració amb la
Volta, prèvia recepció de la corresponent factura.
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• L’Ajuntament de Molló abonarà 600,00 € com a col·laboració amb la Volta, en concepte de
subvenció.
• L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries abonarà 900,00 € com a col·laboració amb la Volta,
en concepte de subvenció.
• L’Ajuntament de Setcases abonarà 3.850,00 € com a col·laboració amb la Volta, en
concepte de subvenció.
• L’Ajuntament de Vilallonga de Ter abonarà 900,00 € com a col·laboració amb la Volta, en
concepte de subvenció.
Per part de Vallter:
• Vallter abonarà en concepte de col·laboració, d’acord amb l’autorització del Departament
de Territori i Sostenibilitat, prèvia recepció de la corresponent factura la quantitat de 15.000
€ + IVA a la Volta.
Tots els pagaments s’hauran de fer efectius el dia 28 de febrer de 2019, mitjançant el compte
bancari de la Volta;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el contracte de col·laboració públic-privat que s’ha referenciat a la part dispositiva
d’aquest acord.
2. Ordenar el pagament de la part corresponent a Sant Pau de Segúries per import de 900 €
el dia 28 de febrer de 2019.
3. Fer constar que l’Alcaldia està facultada per Llei per a la seva signatura.
4. Comunicar aquest acord a la resta de part signataris del contracte.

6.0. Informes i propostes de la Àrees
No n’hi han
7.0. Altres temes
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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