Acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de març de 2019
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 20:00 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
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
1.1. Intervenció i Tresoreria
1.2. Urbanisme
1.3. PROP_ACORD AUTORITZACIÓ PAS PEL MUNICIPI AIXA PIRINEU 21032019
1.4. PROP_ACORD AUTORITZACIO PAS PEL MUNICIPI RALLY CLASSICS 21032019
1.5. PROP_ACORD AUTORITZACIO PAS PEL MUNICIPI TRANSPYR 2019
2. Contractació
2.1. EXP. 7/2019.CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PARC INFANTIL
2.2. EXP. 25/2019. CONTRACTE MENOR TANCA GRONXADORS LA RAL
3. EXP. 133/2019. CONTRACTE MENOR METACRILAT PER VITRINES
4. EXP. 147/2019. CONTRACTE MENOR PUNT DE CARREGA VEHICLES ELECTRICS
5. PROP_ACORD AJUT ORGANITZACIÓ FLAMA DEL CANIGÓ (TRADICAT)
6. PROP_ACORD AJUT FUNDACIO ESPORTIVA CAMPRODON 21032019
7. Altres temes
8. Informes i propostes de la Àrees
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari la existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser
iniciada, es tracten els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió d’11 de març de 2019
1.1. Intervenció i Tresoreria
No n’hi ha
1.2. Urbanisme
1.3. PROP_ACORD AUTORITZACIÓ PAS PEL MUNICIPI AIXA PIRINEU 21032019
Expedient núm.: X2019000152 - 2769-000001-2019
PROPOSTA D’ACORD
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Atès que el Sr. Gerard Freixes Tarragona, com a representant de l’entitat KLASSKLUB sol·licita
autorització de pas per a la primera edició de la marxa cicloturista AIXA PIRINEU, que és un
esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès esportiu pel proper 16 de juny de 2019 amb
sortida i arribada a Camprodon;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
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. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
Sant Pau de Segúries,
Signat electrònicament,

1.4. PROP_ACORD AUTORITZACIO PAS PEL MUNICIPI RALLY CLASSICS 21032019

Autorització de pas pel municipi Club Rally Classics
Atès que el Club Rally Classics sol·licita autorització de pas per a la “16a edició del Rally Costa
Brava” que és un esdeveniment esportiu, que se celebra el proper 26 d’abril de 2019;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
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. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.
Signat electrònicament,

1.5. PROP_ACORD AUTORITZACIO PAS PEL MUNICIPI TRANSPYR 2019
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Club Ciclista Transpyr
Atès que el Club Ciclista Transpyr sol·licita autorització de pas per a la “Transpyr Grand Raid
MTB” que és un esdeveniment esportiu no competitiu, d’interès cicloturístic que posa en valor
el patrimoni dels municipis i territoris per on passa, que se celebra del 9 al 15 de juny de 2019
i que per Sant Pau de Segúries passa el 9 de juny de 2019 ;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
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.
En cas de passar per terrenys privats s’ha de demanar permís als propietaris.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat amb indicació del recursos que hi poden interposar.

2.0. Contractació
2.1. EXP. 7/2019.CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PARC INFANTIL
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

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

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Subministrament i col·locació de Multijoc a la Plaça Estabanell
Necessitat de la contractació
Subministrament i col·locació de multijoc Santillana, referència PMNPM517 de la
empresa Happyludic per a nens d’edat 3 a 12 anys. Conjunt format per tres torres,
dues amb sostre, dos ponts i dos tobogans. Postes de fusta de pi nòrdic laminada i
tractada en autoclau (classe IV). Panells en HPL de colors. Tobogans d’acer
inoxidable amb laterals d’ HPL. Escala amb esglaons d’acer pintat a la pols. Certificat
segons normativa europea EN-1176. Dimensions (LxALxA): 8.622 x 3.252 x 6.741
mm. Alçada de caiguda 1.690 mm.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta
escollida)
OPCIÓ 1:
OPCIÓ 2:
OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI: Happyludic, SL
EMPRESA/RI: BDU
EMPRESA/RI: Novatilu
Nom de l’empresa/empresari proposat
Happyludic Playground and Urban Equipment, SL
B63768550
Import
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Base
9.945,00 €
imposable
IVA 20%
2.088,45 €
Total
12.033,45 €
Documentació adjunta
1.1. Justificativa de l’import:
pressupost conformat (o document justificatiu de la proposta del preu del
contracte)
1.2. Fitxa de creditor:
fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
consta a l’organisme la fitxa de creditor i fotocòpia del NIF / CIF
1.3. Declaració jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de
contractació no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de
la contractació. Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és qualitativament
diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar la limitació de subscripció
de més contractes menors que, individualment o conjunt, superi les quantitats de
40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no inclòs) en serveis o
subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Òrgan de contractació: Alcaldia
Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. partida pressupostària:
920 60900
No subjecte a fiscalització prèvia limitada segons
instrucció de control intern.

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

Atès que per a la contractació del subministrament 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,
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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 subministrament
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
2. Contractar amb Happyludic Playground and Urban Equipment, SL, la prestació descrita
en els antecedents, exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total
de 9.945,00 € més 21% d’IVA (2.088,45 €).
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.

2.2. EXP. 25/2019. CONTRACTE MENOR TANCA GRONXADORS LA RAL
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 i col·locació de tanca texana de pi a la zona de columpis de La Ral.
Necessitat de la despesa
Subministrament i col·locació de tanca texana d’ 1,00 mts d’alçada constituïda de
postes verticals de fusta de pi tractada a l’autoclau, de 100 mm de diàmetre, col·locats
cada 2 metres i 2 travessers horitzontals de 80 mm de diàmetre de la mateixa qualitat,
collats al poste mitjançant fixacions metàl·liques. Inclou construcció de pous,
ancoratge de postes, material i instal·lació dels travessers.
Propostes sol·licitades a les empreses/empresaris (marcar la proposta escollida)
OPCIÓ 1:
EMPRESA/RI: Suinco Catalana
de Tanques, SL
Nom de l’empresa/empresari

OPCIÓ 2:
EMPRESA/RI:
Barraca
proposat

Disseny

OPCIÓ 3:
EMPRESA/RI: Fundació MAP
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Suinco, Catalana de Tanques, SL
B17690223
Justificació de la proposta escollida
Millor oferta econòmica i prestacions.
Import

Base
1.800,00 €
imposable
IVA 21%
378,00 €
Total
2.178,00 €
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 aquesta 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,
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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 Suinco Catalana de Tanques, SL la prestació descrita en els antecedents,
exclusivament pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 1.800,00 € més
21% d’IVA (378,00 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.171.21000 Infraestructures i béns naturals (parcs, jardins, vies públiques).
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.

3.0. EXP. 133/2019. CONTRACTE MENOR METACRILAT PER VITRINES
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

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

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2019.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Subministrament de metacrilats per vitrines.
Necessitat de la contractació
Subministrament de dos metacrilats de dimensions 149 cms de longitud x 98.50
cms d’alçada i gruix 5 mm per col·locar a la vitrina de la Plaça Generalitat i la
vitrina de davant de l’escola. Inclou sellant.
Nom de l’empresa/empresari proposat
Dico Ripolles, SL
B17807439
Import
Base
308,82 €
imposable
IVA 21%
64,85 €
Total
373,67 €
Documentació adjunta
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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 jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació
no està alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
Així mateix, s’informa que l’objecte del contracte és qualitativament diferent i no forma
una unitat a la qual se li pugui aplicar la limitació de subscripció de més contractes menors
que, individualment o conjunt, superi les quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres
o 15.000 € (IVA no inclòs) en serveis o subministraments.
El secretari interventor-tresorer
Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Data d’entrada a serveis econòmics:
Núm. partida pressupostària:
920 21500
No subjecte a fiscalització prèvia limitada
segons instrucció de control intern.

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

Atès que per aquesta 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,
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:
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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 Dico Ripolles, SL, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament
pel que fa l’execució del contracte per un import de total de 308,82 € més 21% d’IVA (64,85
€).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.21500.
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.

4.0. EXP. 147/2019. CONTRACTE MENOR PUNT DE CARREGA VEHICLES ELECTRICS
Vist l’informe tècnic i Full de Contractació signats pel tècnic, secretari interventor i Alcaldia
següent:
Full d’encàrrec
Normativa aplicable:

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

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2018.
La durada màxima del contracte menor és d’un (1) any. No s’admet pròrroga ni revisió del
preu.
Descripció de la despesa
Subministrament i col·locació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics
Necessitat de la contractació
L’actuació preveu el subministrament i col·locació d’un punt carrega vehicles elèctrics al carrer Mestre
Sanz / Pl. de l’Era.
Nom de l’empresa/empresari proposat
ETECNICS
Import
Base imposable
7.106,37 €
IVA. 21%
1.492,34 €
Total
8.598,71 €
Documentació adjunta
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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 jurada:
declaració jurada signada
Àrea gestora del contracte
El tècnic municipal
Xavier Rico Miró
Sant Pau de Segúries,
S’informa que d’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació no està
alterant l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació. Així mateix, s’informa
que l’objecte del contracte és qualitativament diferent i no forma una unitat a la qual se li pugui aplicar
la limitació de subscripció de més contractes menors que, individualment o conjunt, superi les
quantitats de 40.000 € (IVA no inclòs) en obres o 15.000 € (IVA no inclòs) en serveis o
subministraments.
El secretari interventor-tresorer. Josep Ruiz Muñoz
Sant Pau de Segúries
Intervenció / comptabilitat
Data d’entrada a serveis econòmics:22-03-2019
Núm. De l’operació de retenció de crèdit:
2019.1.920.60900
No subjecte a fiscalització prèvia limitada segons
instrucció de control intern.

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

Atès que per a la contractació del servei es pot utilitzar el contracte menor;
Vistos els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com l'article 72
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que de conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als
contractes menors haurà de realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per
a aquest tipus de contractes serà, almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació,
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes
per la identitat de l'adjudicatari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Justificar la celebració del contracte per a la prestació de descrita a l’informe del tècnic
municipal, quedant acreditat que la contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
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2. Contractar amb ETECNICS, la prestació descrita en els antecedents, exclusivament pel que
fa l’execució del contracte per un import de total de 7.106,37 €, més 21% d’IVA (1.492,34 €).
3. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:
2019.1.920.60900 ALTRES INVERSIONS.
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. PROP_ACORD AJUT ORGANITZACIÓ FLAMA DEL CANIGÓ (TRADICAT)
Aprovació de la col·laboració amb TRADICAT: la Flama del Canigó
Vista la petició del Sr. Andreu coll Antich, president de l’entitat TRADICAT en la que demana
la col·laboració econòmica de l’Ajuntament pel finançament dels actes d’Arribada de la Flama
del Canigó a les comarques d’Osona, Ripollès i Moianès, dins la Festa de Sant Joan 2019;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Concedir un ajut econòmic per import de 100, € a TRADICAT, amb destí a l’activitat
proposada, amb càrrec a la partida 2019.230.48000 del pressupost municipal.
2. Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a la que va
destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i els justificants
que garanteixen el seu pagament.
3. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a Tresoreria i Intervenció

6.0. PROP_ACORD AJUT FUNDACIO ESPORTIVA CAMPRODON 21032019

Sol·licitud d’ajut a la Fundació Esportiva Camprodon
Vist l’escrit NRE 311, de 12/03/2019, del Sr. Jordi Martí Truñó com a president de la Fundació
Esportiva Camprodon, què sol·licita un ajut de 160 € en concepte d’ajut a la organització del
Torneig Germans Vila Riera de Futbol Base de Camprodon;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
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1. Atorgar un ajut a la Fundació Esportiva Camprodon de 160 € en concepte de col·laboració
en l’organització del Torneig dalt referenciat.
2. Per tal de justificar aquest ajut els beneficiaris hauran d’acreditar documentalment la
despesa realitzada dins l’exercici de 2019.
Cas que no es justifiqui la totalitat s’iniciarà expedient de devolució de la diferència.
3. Notificar aquest acord a la Fundació Esportiva Camprodon a fundacio@fundescam.cat.
Signat electrònicament,
7.0. Altres temes

8.0. Informes i propostes de la Àrees

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,

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

