ACTA 1/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 8 DE GENER DE 2014
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Convidats:
Dolors Costa Martínez

Inici: 19:00
Fi: 19:45
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
l’objecte de celebrar la sessió, en
primera
convocatòria,
sota
la
Presidència de l’alcalde i l’assistència
dels regidors què es relacionen al
marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso, qui té
delegades les funcions de secretària per resolució de l’Alcaldia de 23/12/2013.
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:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les actes de la sessió anterior
2. Acord d’adjudicació del contracte per a l’explotació de bar de la sala
Diagonal de l’Ajuntament de Campdevànol
3. Informe d’alcaldia
4. Varis
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la sessió ordinària número 25, d’11 de desembre de
2013.
2. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DE
BAR DE LA SALA DIAGONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL EXP. 1.4.6/20/2013
Fets
1. En data 21/11/2013 l’Alcaldia va resoldre iniciar el procediment per a la
contractació de l’explotació del servei de bar de la sala Diagonal de l’Ajuntament
de Campdevànol, com a conseqüència de la resolució del contracte de gestió
formalitzar amb el senyor Pere Rosell Fluvià.

2. Ateses les característiques de l’explotació del servei de bar es considera que el
procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
3. Consten a l’expedient l’informe d’Intervenció i l’informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
4. En data 22/11/2013 s’aprova l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules
administratives particulars i el de Prescripcions tècniques, que han de regir
l’adjudicació del contracte.
5. Amb data 25/11/2013 es va publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, pàgina web municipal i en el Perfil de contractant de l’òrgan
de contractació, perquè els interessats presentin les seves proposicions.
6. Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
7. Amb data 23/12/2013 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, després
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació
a favor de la senyora Mònica Canalias Tengo.
8. En data 27/12/2013, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, va constituir garantia definitiva per import de seixanta-set euros i va
presentar els documents justificatius exigits.
Fonaments de dret
— El 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 desplega 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 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
— L’article 79 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— Els articles 74 a 91 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Acord
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de
competències a favor de la Junta de Govern Local, s’acorda:
Primer. Adjudicar a la senyora Mònica Canalias Tengo el contracte per a l’explotació
de bar de la sala Diagonal de l’Ajuntament de Campdevànol, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, aprovada per
Resolució d’Alcaldia de data 22/11/2013 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 225 de data 25/11/2013 i en el Perfil de Contractant.

Segon. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la senyora Mònica Canalias Tengo, adjudicatària
del contracte, i citar-la per a la signatura del contracte.
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre
3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•

•

Informa sobre les intencions de la propietat respecte a la nau de lloguer del senyor
Maurici Camprubí que actualment es destina a magatzem de la brigada municipal
de serveis.
Informa de l’estat de tramitació de l’expedient d’adjudicació dels horts urbans del
Martinet.
Informa de la reunió mantinguda amb la senyora Isabel Muradas en relació al canvi
de destinació de les obres incloses a l’anualitat del 2012 del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya. El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha
autoritzat el canvi sol·licitat però s’haurà d’aportar documentació tècnica
complementària pel que fa a les actuacions de “Reforma, adequació i ampliació
dels vestidors del camp de futbol municipal”, i “Augment de pressió al barri del
Roser”.
Informa sobre les converses mantingudes amb Comforsa en relació a l’estat de
conservació i les deficiències que presenta l’antic edifici d’oficines de l’empresa
situat al carrer Puigmal.
4. VARIS

Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen
acord o informe de la Junta de Govern Local.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.

La secretària-acctal.,

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

