ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 11 de març de 2019
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 19:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, Alcalde
Juan Navarro Soler, Regidor/A
Adria Gomez Marco, Regidor/A
Gabriel Barba Ramirez, Regidor/A
Josep Ruiz Muñoz, Secretari
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció i Tresoreria:
2.1. Exp. 33/2019. Aprovació del pagament de la quota del Consorci del Ter 2019
2.2. Aprovació quota 2019 Centre BTT Ripollès - Agència de desenvolupament del Ripollès
3. Urbanisme:
3.1. Arxiu expedient de disciplina urbanística C. Major, 6
3.2. LLO 86/2019. Canvi teules del garatge. FZS
3.3. LLO 87/2019. Reforma bany i cuina. JEG
4. Contractació:
4.1. EXP. 109/2019. Contracte menor de reparació dels cloradors del dipòsits municipals
4.2. EXP. 110/2019. Contracte menor serveis manteniment cloradors 2019
5. Altres temes
6. Informes i propostes de la Àrees:
6.1. LLO 426/2019. Retorn fiança residus. BGAB
6.2. Exp. 120-2019. Contracte menor redacció de projecte de passera sobre el ter
6.3. Exp. 122/2019. Contracte menor disco baby
6.4. Autorització sala el Moli. MMR
6.5. Ajut econòmic per a la realització de treball de síntesi d'alumnes d'ESO del municipi
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari la existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió de 25 de febrer de 2019
2.0. Intervenció i Tresoreria
2.1. Exp. 33/2019. Aprovació del pagament de la quota del Consorci del Ter 2019
Vista la liquidació del Consorci del Ter del que forma part l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
sobre pagament de la quota de 2019;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar el pagament de la quota de 2019 per import de 579,09 € amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2. Notificar-ho al Consorci del Ter per a la seva deguda constància.

2.2. Aprovació quota 2019 Centre BTT Ripollès - Agència de desenvolupament del
Ripollès
Aprovació del pagament de la quota del 2019 del Centre BTT del Ripollès
Vist l’escrit de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès del que forma part l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries sobre pagament de la quota de 2019 per la gestió, dinamització i
manteniment del Centre BTT del Ripollès;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de la quota de 2019 per import de 317,48 € amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal vigent.
2. Notificar-ho a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la seva deguda constància.

3.0. Urbanisme
3.1. Arxiu expedient de disciplina urbanística C. Major, 6

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de requeriment de pagament del deute per l’execució
subsidiària d’obres a Caixaholding al carrer Major, 6 de la població;
Vist que l’import de l’execució subsidiària ha sigut de 3.973,28 € segons factura de
construccions J. Geli SL;
Vist que consta el pagament de l’anterior quantitat el 4-03-2019 per part de Criteria Caixa;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia que forma part de la Junta de Govern Local;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Arxivar l’expedient de disciplina urbanística contra Caixaholding SA.
2. Notificar aquest acord a la interessada per a la seva deguda constància amb advertiment
dels recursos procedents:
Contra aquesta acord es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes davant la
Junta de Govern Local. Alternativament es pot interposar recurs contenciós en el termini de
dos mesos davant el Jutjat Degà Contenciós de Girona. Sense perjudici d’altres recursos que
puguin ser procedents.
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3.2. LLO 86/2019. CANVI TEULES DEL GARATGE.FZS
Vist l’informe dels Serveis tècnics següent:
Expedient: X2019000086
Interessat: FRANCISCO ZANUY SALA
Obres: CANVI DE TEULES GARATGE
Situació: Carrer Canigó, 6
S’ha rebut la comunicació de l’interessat per a la realització de les obres referenciades
anteriorment.
Per això,
Informo:
1. Que l’actuació NO ESTÀ subjecta al règim de comunicació urbanística ja que afecta a
l’envolupant exterior de l’edifici.
2. Les obres semblen tenir escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, per la qual cosa
no serà necessari la presentació d’un projecte,
3. La documentació aportada és insuficient per ser avaluada, per la qual cosa haurà d’aportar
la següent documentació en un termini de deu dies:
a) Identificació exacta de l’edifici en el que s’intervé (aportar plànol situació, referencia
cadastral o fotografia)
b) Pressupost detallat de les obres
c) Fotografies de l’estat inicial abans de fer les obres.
Ateses les competències de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Requerir a l’interessat la subsanació de la sol·licitud en el termini de 10 dies de conformitat
a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit, sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
2. Atorgar a l’interessat un termini d’al·legacions de 10 dies
3. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació de que no hi ha recurs, sense perjudici
de les al·legacions que pugui presentar i sense perjudici d’altres recursos que puguin ser
procedents en Dret.

3.3. LLO 87/2019. REFORMA BANY I CUINA. JEG
Vist l’informe dels Serveis tècnics següent:
Expedient: X2019000087
Interessat: JUDITH ESPELT GRABULOSA
Obres: REFORMA DE BANY I CUINA
Situació: Carrer de l’Àngel, 3
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S’ha rebut la comunicació de l’interessat per a la realització d’obres menors referenciades
anteriorment.
Per això,
Informo:
1. Que l’actuació està subjecta al règim de comunicació urbanística, Conforme l’art. 187
bis del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, per la qual cosa estan subjectes a control tècnic posterior.
2. Les obres tenen escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica per la qual cosa no és
necessària la presentació d’un projecte tècnic, conforme estableix l’art. 2 de la LOE.
3. La documentació aportada no és complerta i s’haurà d’aportar la següent
documentació en el termini màxim de deu:
a) Declaració responsable del contractista segons model municipal
b) Declaració del contractista
c) Fotografies de l’estat inicial abans de fer les obres.
Ateses les competències de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Requerir a la interessada la subsanació de la sol·licitud en el termini de 10 dies de
conformitat a l’informe del tècnic municipal dalt transcrit, sense perjudici del dret de propietat
i de tercers.
2. Atorgar a la interessada un termini d’al·legacions de 10 dies
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació de que no hi ha recurs, sense perjudici
de les al·legacions que pugui presentar i sense perjudici d’altres recursos que puguin ser
procedents en Dret.

4.0. Contractació
4.1. EXP. 109/2019. CONTRACTE MENOR DE REPARACIÓ DELS CLORADORS DEL
DIPÒSITS MUNICIPALS
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
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Reparació analitzadors de clor.
Necessitat de la despesa
Durant el mes de gener en l’àmbit de la revisió anual dels analitzadors de clor, s’ha
detectat una anomalia dels analitzadors de clor del dipòsit de Sant Pau i de La Ral.
L’actuació necessària ha estat: canvi de boles i anell de coure i revisió de la resta de
components. Es va detectar que el filtre d’entrada d’aigua convenia canviar-lo. Es
procedeix a fer el zero i calibratge corresponents. Després de fer els ajustos es
comprova que els dos analitzadors no es deixen calibrar pel que s’ha de canviar
l’elèctrode d’or per esbrinar si aquest era el component que fallava.
L’analitzador del dipòsit de sant Pau es pot ajustar perfectament i es dona per
finalitzat.
A l’analitzador del dipòsit de La Ral també va caldre canviar el termistor i es calibra
perfectament. Aquestes actuacions permetran resoldre les anomalies detectades.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI: GIACSA, SA
EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
Nom de l’empresa/empresari proposat
GIACSA, SA
A61505418
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.
Import

Base
2.480,23 €
imposable
IVA. 21%
520,85 €
Total
3.001,08 €
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 del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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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 servei és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb GIACSA SA la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del contracte per un import de total de 2.480,23 € més 21% d’IVA (520,85 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.161.21302 conservació i reparació xarxa d'aigua.
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. EXP. 110/2019. CONTRACTE MENOR SERVEIS MANTENIMENT CLORADORS 2019

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
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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
Manteniment anual analitzadors de clor.
Necessitat de la despesa
Des de l’any 2017 la empresa Giacsa realitza el manteniment dels analitzadors de clor al dipòsit
de Sant Pau i al de La Ral, amb la revisió de tots els elements per al seu correcte funcionament.
Es preveu el manteniment anual de l’any 2019.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
EMPRESA/RI: GIACSA, SA
EMPRESA/RI:
Nom de l’empresa/empresari proposat
GIACSA, SA
A61505418
Justificació de la proposta escollida
Empresa contractada anualment.

OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:

Import

Base imposable
2.312,89 €
IVA. 21%
485,71 €
Total
2.798,60 €
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 del servei es pot utilitzar el contracte menor;
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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 servei és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb GIACSA SA, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del contracte per un import de total de 485,71 € més 21% d’IVA (485,71 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.161.21302 Conservació i reparació xarxa d'aigua.
4. Una vegada realitzada la prestació, informada de conformitat, incorpori's la factura i tramiti's
el pagament si escau.
5. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució per mitjans electrònics de conformitat amb l'establert en l'article
151.3 i en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
6. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

5.0. Altres temes
6.0. Informes i propostes de la Àrees
6.1. LLO 426/2019. RETORN FIANÇA RESIDUS. BGAB
Vist l’informe del tècnic municipal següent:
Fets
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud de retorn de fiança de residus. S’adjunta
a la instància:
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Certificat de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció, en instal·lació
autoritzada, emès per Miquel Gardell SA (E-1308.12), en data 25 de febrer de 2019.
És condició de llicència, gestionar els residus en instal·lació autoritzada, i es va dipositar una
fiança de 150,00euros, per aquest concepte, a retornar quan s’acredités el compliment d RD
105/2008, d’1 de febrer, aportant el certificat del gestor dels residus de l’obra.
Conclusions
Vista la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT al retorn de la fiança de
150,00euros, dipositada en el marc de l’atorgament de llicència d’obres menors i en
compliment de el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya.
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el previst
a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Aprovar el retorn de la fiança de residus depositada sobre la base de l’informe tècnic dalt
transcrit.
3. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que hi pot interposar.

6.2. EXP. 120-2019. CONTRACTE MENOR REDACCIÓ DE PROJECTE DE PASSERA
SOBRE EL TER
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
Projecte passera sobre el riu Ter.
Necessitat de la despesa
L’ajuntament de Sant Pau de Segúries vol restablir la connectivitat entre els dos marges
al riu Ter a través de la construcció d’un pas sobre el riu Ter. El pas s’ha de construir
en el domini públic hidràulic i per tant haurà de seguir les recomanacions de l’Agència
Catalana de l’Aigua. Així mateix, aquest tram del riu Ter forma part de la Xarxa Natura
2000 i per tant caldrà redactar una avaluació d’impacte ambiental simplificada (AIAS)
– no inclosa en aquesta oferta – i que haurà d’estudiar les alternatives possibles i
establir, en funció de criteris ambientals, tècnics i econòmics la millor de les
alternatives.
L’objectiu dels treballs és l’assistència tècnica per la justificació hidràulica de la solució
proposada i la redacció del projecte d’obres simplificat1 per la definició d’un pas sobre
la llera del riu Ter a Sant Pau de Segúries.
El contingut dels treballs a realitzar s’estructurarà en les següents fases:
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- FASE 1: Justificació hidràulica del nou pas sobre la llera del riu Ter a la zona del Pont
Vell de la Rovira a partir del resultats del model de la PEF de l’Alt Ter. S’avaluarà
hidràulicament la influència i/o possible afecció que poden provoca les estructures
estudiades sobre el comportament del flux de l’aigua en cas de crescudes del riu Ter,
la qual no podrà ser superior al que estableix l’ACA en les seves recomanacions
tècniques.
- FASE 2: Projecte constructiu simplificat del nou pas sobre la llera del riu Ter a la zona
del Pont Vell de la Rovira en el qual es dissenyaran, definiran i valoraran les obres
necessàries per construir el nou pas que permeti connectar els dos marges del riu Ter
pels usuaris del camí ral.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI:
A.B.M. EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
SERVEIS D'ENGINYERIA I
CONSULTING SLU
Nom de l’empresa/empresari proposat
A.B.M. SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SLU
B17646563
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica i prestacions.
Import

Base imposable
5.000,00 €
I.V.A. 10%
1.050,00 €
Total
6.050,00 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració 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 del servei es pot utilitzar el contracte menor;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
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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,
Ateses les competències de l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
previst a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. 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 ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SLU, la prestació descrita
en els antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total
de 5.000,00 € més 21% d’IVA (1.050,00 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.20706.
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.

6.3. EXP 122/2019. CONTRACTE MENOR DISCO BABY

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.

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

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.
Descripció de la despesa
Contractació actuació infantil
Necessitat de la despesa
L’actuació preveu un espectacle infantil de DISCO BABY amb una animadora i es
realitzarà al Pavelló el dia 9 de març a la tarda.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI: EDR FESTES
EMPRESA/RI:
EMPRESA/RI:
Nom de l’empresa/empresari proposat
EDR FESTES
MONTSERRAT VIÑUELAS TORNER NIF 43630652C
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica i termini d’execució, segons instruccions de l’Ajuntament.
Import

Base
550,00 €
imposable
IVA21%
115,50 €
Total
655,50 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració responsable:
declaració responsable signada
Àrea gestora del contracte
Alcaldia
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 servei es pot utilitzar el contracte menor;
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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 per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del secretari,
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 EDR FESTES, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel
que fa l’execució del contracte per un import de total de 550,00 € més 21% d’IVA (115,50
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.334.22609.
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.

6.4. AUTORITZACIÓ SALA EL MOLI MMR 11032019

Autorització privativa de la Sala el Molí. MMR
Vist que el Sr. Manuel Mateo Rojas demana l’ús del Molí per una festa privada pel dia 16-032019, de les 9:00 del matí a les 13:00 hores aproximadament.
Ateses les competències per a resoldre les llicències correspon a l’Alcaldia i a la Junta de
Govern Local, de conformitat amb el previst a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;
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Resolc,
1. Autoritzar l’ús de la Sala Molí en les condicions habituals per activitats privatives següents:
a) Pagament de la taxa per import de 50€
b) Fiança de 100 € per garantir que es retornaran les instal·lacions en perfecte estat de
neteja que es retornarà una vegada comprovat l’estat correcte de les instal·lacions.
c) Declaració responsable d’assumir els danys que es puguin produir a les instal·lacions
municipals.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’aplicació de la taxa per ús dels edificis municipals, per
l’import de 50 €, en aplicació de la taxa regulada per l’ordenança fiscal municipal número 20.
3. Aprovar la constitució d’una fiança de 100 € per garantir que es retornaran les instal·lacions
en perfecte estat de neteja que es retornarà una vegada comprovat l’estat correcte de les
instal·lacions.
RESUM de deures econòmics:
Autorització privativa de la Sala El Molí pel 16-03-2019
Fiança de garantia

50,00 €
100,00€

TOTAL:
LLOCS DE PAGAMENT:

150,00€

a) La fiança es dipositarà a les oficines de l’ajuntament en el moment de recollir les
claus.
b) La taxa d’autorització d’us de la sala, 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

4. Notificar aquest acord a l’interessat i una declaració responsable d’assumir els danys que es
puguin produir a les instal·lacions municipals, amb advertiment dels recursos pertinents.

Signat electrònicament,

6.5. AJUT ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALL DE SÍNTESI D'ALUMNES
D'ESO DEL MUNICIPI 11032019
Sol·licitud d’ajut econòmic per a la realització de treball de síntesi d’alumnes d’ESO
del municipi.
Atès que per escrit NRE E2019000234 d’1-03-2019, del Sr. Carles Subirana Joan, com a
professor i coordinador del treball de síntesi sol·licita un ajut de 200 € (50 €/alumne de Sant
Pau de Segúries) en concepte col·laboració amb les despeses puntuals i extraordinàries del
treball de síntesi de neu Institut Germans Vila Riera, a Vallter 2000;
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Fer una aportació extraordinària a 150 (50 €/alumne de Sant Pau de Segúries) en concepte
de col·laboració econòmica per les despeses derivades del treball de síntesi 2019.
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3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.

L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la certifico
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a amb mi.
Signat electrònicament,
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