AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 28/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29.12.2016
Assistents

Inici: 19h.

Presidència:

Joan Manso i Bosoms , alcalde

Fi: 19.40

Membres:

Amb veu i vot

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament

Dolors Costa Martinez

de

Sergi Corbatera Jorge

membres de la Junta de Govern a

Joan Manso i Bosoms

l’objecte de celebrar la sessió, en primera

Campdevànol

es

reuneixen

els

convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde Sr Joan Manso i Bosoms i en

Convidats:
Amb veu i sense vot

virtut i l’assistència dels regidors què es

Gerard Fossas Noguera

relacionen al marge.

Jordi Tubau Mitjavila
Maria del Mar Casals Serras
Blanca Sánchez González

Absents

Dolors Costa Martinez
Maria del Mar Casals Serras

Actua com a secretària accidental la Sra. Núria Charques Grífol
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Règim Interior i Territori
1.1Aprovació acta sessió anterior de data 16.12.2016 acta núm. 27/2016
1.2 Proposta aprovació plec de licitació del contracte de servei de producció de continguts
informatius i altres d’interès local
1.3 Proposta aprovació del plec de clàusules i licitació del contracte de servei de neteja
d’instal·lacions públiques
2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
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3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
O/2016/23
P/2016/ 23
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.Règim Interior i Territori
1. 1 Aprovació acta sessió anterior de data 16.12.2016 acta núm. 27/2016
Es proposa l’aprovació de l’acta de la JGL de data 16.12.2016 acta núm. 27/2016
S’aprova per unanimitat
1.2Proposta aprovació plec de licitació del contracte de servei de producció de continguts
informatius i altres d’interès local
Vist que en data 19 de desembre de 2016 per l’Alcalde es va detectar la necessitat de
realitzar la contractació del servei de PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS I
ALTRES D’INTERÈS LOCAL, a causa del venciment del contracte vigent i la necessitat de
donar el servei d’ informació local als ciutadans .
Vist que Donades les característiques del servei per el Tècnic de secretaria es considera que
el procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist que en data 20.12.2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte
de determinar l'òrgan competent per contractar.
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Vist que en Amb data 20.12.2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que Per Resolució d'Alcaldia de data 20.12.2016 , es va aprovar iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist que en data 28.12.2016 , es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i amb data 29.12.2016 el de Prescripcions Tècniques, que han de
regir l'adjudicació del contracte.
Vist que en data 29.12.2016 , es va realitzar per l'Interventor la retenció de crèdit oportuna i
amb data 29.12.2016 va emetre Informe de fiscalització de l'expedient amb les conclusions
següents: FAVORABLE AL PRESSUPOST 2017 .
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
LA JUNTA DE GOVENR LOCAL ACORDA
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per al servei de PRODUCCIÓ DE
CONTINGUTS INFORMATIUS I ALTRES D’INTERÈS LOCAL, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar per la quantia de 79.860 euros,( IVA inclòs per 4 anys) una despesa
amb caràcter plurianual: La despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació referenciada al pressupost de 2017 és de 19.965, 00 IVA inclòs , amb càrrec a la
partida 922.22799 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per
a l'exercici 2017
Tenir en compte que en els Municipis amb població inferior a 5000 habitants l'aprovació de
la despesa serà substituïda per una certificació d'existència de crèdit que s'expedirà pel
Secretari interventor o, si escau, per l'Interventor de la Corporació. (Disposició Addicional
2ª apartat 6º del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre)
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte del servei de PRODUCCIO DE CONTINGUTS
INFROMATIUS I ALTRES D’INTERÈS LOCAL,
per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies per tal que els interessats puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.
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CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb
una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la
qualificació de la documentació referida en el 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
S’aprova per unanimitat
1.3 Proposta aprovació del plec de clàusules i licitació del contracte de servei de neteja
d’instal·lacions públiques
Aprovació expedient de contractació del serveis de neteja de l’edifici d’educació primària de
l’escola pública Pirineu, edifici de la llar d’infants municipal El Barrufet i vestidors del camp
de futbol de Campdevànol
Fets
1.

Amb data 29/12/2016 l’alcalde d’aquest Ajuntament va posar de manifest la necessitat de
realitzar la contractació de la prestació dels serveis de neteja de l’edifici d’educació primària
de l’escola pública Pirineu, edifici de la llar d’infants municipal El Barrufet i vestidors del
camp de futbol de Campdevànol, motivada per la baixa voluntària laboral i baixa per
jubilació anticipada de diferent personal de la plantilla municipal que desenvolupava
aquestes tasques.
Aquest Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per escometre aquesta
obra.

2.

Ateses les característiques del servei es considera que el procediment més adequat és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

3.

Amb data 29/12/2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de
determinar l'òrgan competent per contractar.

4.

Amb data 29/12/2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.

5.

Per resolució d'Alcaldia de data 29/12/2016, es va aprovar iniciar l'expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.

6.

Amb data 29/12/2016, es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que han de regir
l'adjudicació del contracte.
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7.

Amb data 29/12/2016, es va realitzar per la Intervenció la retenció de crèdit oportuna i es va
emetre Informe de fiscalització de l'expedient amb les conclusions següents: procedeix la
tramitació de l’expedient.

Fonaments de dret
 Els articles 10, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a 161 i 301 a 312 i disposició
addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Proposta d’acord
1.

Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació, dels serveis de neteja de l’edifici d’educació primària de
l’escola pública Pirineu, edifici de la llar d’infants municipal El Barrufet i vestidors del
camp de futbol de Campdevànol, convocant la seva licitació.

2.

Autoritzar, per la quantia de 37.387,79 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida pressupostària 920.22700 de
l'estat de despeses del pressupost municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017.

3.

Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regiran el contracte del servei per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació.

4.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de contractant anunci
de licitació, perquè durant el termini de quinze dies els interessats puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.

5.

Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

S’aprova per unanimitat
2 .Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
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3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
O/2016/23
P/2016/ 23
S’aproven per unanimitat
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
Vista la petició formulada per l’AMAP del R. Suriñach s’acorda el pagament de 200 euros en
la previsió present de tresoreria autoritzada per Decret d’alcaldia.

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
PREVISIÓ DE TRESORERIA CORRENT
EXERCICI 2016
SALDO CAIXES I BANCS - data 28-12-2016
RETENCIONS
LÍMIT PÒLISSA
PÒLISSA DISPOSADA
PÒLISSA DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE

228.122,14
0,00
250.000,00
-70.375,65
179.624,35
228.122,14

INGRESSOS
CONCEPTE

Fons C ooperació
C onsorci Recaptació- bestretes mensuals
C onsorci Recaptació- bestretes extres
C onsordi Recaptació - liquidacions
subvencions - C onsell C atalà de l'esport
Generalitat - subvencions
Diputació Dipsalut
Diputació Subvencions varies
POUSC - per amortitzar prèstec pont
mercat / Festa Major
Piscina
rebuts llar d'infants / gimnàs
cànons bar pavelló i jubilats
Moviment finestra
TOTAL INGRESSOS

DESEMBRE
45.888,26

GENER
45.888,26

FEBRER
45.888,26

38.000,00
3.600,00

MARÇ
45.888,26
78.273,00
80.000,00
23.468,86

20.000,00
137.135,56

8.000,00

500,00

5.000,00
500,00
8.000,00

5.000,00
500,00
8.000,00

5.000,00
500,00
8.000,00

46.388,26

258.123,82

67.388,26

247.130,12

GENER
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15
25.000,00

FEBRER
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15

MARÇ
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15

6.000,00

DESPESES
CONCEPTE

Nòmina personal
Nòmina regidors
Seguros Socials
C onsell C omarcal - deixalles
lloguer local
Telèfon, parfip spa, anuncis... (mensual)
ascensors, gremi instal·ladors... (trimestral)
Assegurances
llum
C onsorci Benestar social
Agència tributària - IRPF i IVA trimestral
POUSC - per amortitzar prèstec pont
Préstecs Banc Sabadell
Prèstecs Banc Santander
Prèstecs BBVA
Prèstecs La C aixa
Subvenció escola Ramon Suriñach
Ajuts socials - subvencions
Subvencions entitats
factures i pag.vençuts 1
factures i pag.vençuts 2
Pagaments finestra
TOTAL DESPESES

DESEMBRE
38.622,53
925,07
20.000,00
23.173,47

5.209,15
5.000,00
10.000,00
20.086,51
200,00
500,00
3.000,00
28.031,61

4.500,00
6.453,08

6.140,00
2.287,66

118.431,33
5.000,00
16.377,69
7.600,00

20,00

11.800,00
30.444,64
25.000,00
100,00

25.000,00
25.000,00
100,00

25.000,00
25.000,00
100,00

154.768,34

201.271,53

156.501,47

295.482,83

-108.380,08

56.852,29

-89.113,21

-48.352,71

EXISTÈNCIA TRESORERIA INICIAL

228.122,14

119.742,06

176.594,35

87.481,14

EXISTÈNCIA TRESORERIA FINAL

119.742,06

176.594,35

87.481,14

39.128,43

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES

EXISTÈNCIA REAL, DESCOMPTANT PÒLISSA

-130.257,94

-73.405,65

-162.518,86 -210.871,57

S’aprova per unanimitat
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
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5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Donar compte d’altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
L’alcalde informa
10. Varis, precs i preguntes
I sense més assumptes a tractar a l’hora a dalt indicada l’alcalde aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe

