ACTA 11/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2014
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Convidats:
Dolors Costa Martínez

Inici: 19:30
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 la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012.
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. Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, de les obres d’augment de pressió al barri del
Roser de Campdevànol - Exp. 6.3.2/3/2013
3. Aprovació de l’expedient de contractació per procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària de les obres de reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol Exp. 6.5/1/2013
4. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per realitzar una
exposició itinerant anomenada “La Gala, el triomf del poble”
5. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per l’edició d’un llibre
anomenat “La Gala, el triomf del poble”
6. Informació de Presidència
7. 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 9, de 19 de març de 2014,
i la sessió extraordinària número 10 de 24 de març de 2014.

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ URGENT, DE LES OBRES
D’AUGMENT DE PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER DE CAMPDEVÀNOL EXP. 6.3.2/3/2013
Fets
1. Amb data 26/03/2014 l’Alcaldia justifica la necessitat de realitzar la contractació
de les obres consistents en l’augment de pressió al barri del Roser de
Campdevànol amb l’objectiu de solucionar els problemes derivats de la manca
de pressió que pateixen els abonats del servei de subministrament d’aigua en
aquell sector.
2. Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replanteig i existint la
disponibilitat dels terrenys, s’incorpora el citat projecte a aquest expedient de
contractació.
3. Atesa la característica es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
4. S’ha emès informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
5. Secretaria ha emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
6. Per Resolució d’Alcaldia de data 26/03/2014 s’aprovà iniciar l’expedient per a la
contractació esmentada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
7. Amb data 26/03/2014, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
8. Per part d’Intervenció s’ha realitzà la retenció de crèdit oportuna i s’ha emès un
informe de fiscalització de l’expedient favorable.
Fonaments de dret
— Els articles 6, 76, 87.5, 112, 121 i següents, 151.3, 169, 170, 171, 178, 229 i
següents i 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.
 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
— Els articles 118 a 179 del 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 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. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, per a l’obra consistent en l’augment de pressió al barri del
Roser.
Segon. Autoritzar, en quantia de 170.000,01euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres d’augment de pressió al barri del
Roser per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, amb càrrec a la
partida 161/633.02 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
Prescripcions Tècnics que regiran el contracte d’obres consistent en l’augment de
pressió al barri del Roser per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Quart. Sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses per l’òrgan de contractació.

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LES
OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.5/1/2013
Fets
1. En data 26/03/2014 l’alcalde justifica la necessitat de realitzar la contractació de les
obres consistents en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp
municipal de futbol de Campdevànol, amb l’objectiu d’actualitzar i millorar les
prestacions d’aquestes instal·lacions i aconseguir la màxima adaptació possible a
les normatives vigents (PIEC i CTE).
2. Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replanteig i amb la
disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
3. Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
4. En data 26/03/2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
5. En data 26/03/2014 Secretaria va emetre informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
6. Per resolució d’Alcaldia de data 26/03/2014, es va aprovar iniciar l’expedient per a
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
7. En data 26/03/2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
8. En data 26/03/2014, Intervenció va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va
emetre informe favorable de fiscalització de l’expedient.

Fonaments de dret
— Els articles 6, 76, 87.5, 121 i següents, 151.3, 169, 170, 178, 229 i següents 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 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).
— 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. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra consistent en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del
camp municipal de futbol de Campdevànol.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 179.640,97 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres de reforma, adequació i ampliació
dels vestidors del camp municipal de futbol de Campdevànol, per procediment
negociat sense publicitat, amb càrrec a la partida 342/632.01 de l’estat de despeses
del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte d’obres consistents en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del
camp municipal de futbol de Campdevànol per procediment negociat sense publicitat.
QUART. Sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses per l’òrgan de contractació.

4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA PER
REALITZAR UNA EXPOSICIÓ ITINERANT ANOMENADA “LA GALA, EL
TRIOMF DEL POBLE”
Fets
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions
per a la producció d’espectacles, exposicions i produccions audiovisuals relacionades
amb la cultura popular i tradicional catalana.
Fonaments de dret
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Acords
La Junta de Govern Local acorda:

1. Sol·licitar una subvenció de 10.856,24 € per a realitzar l’exposició itinerant “La Gala,
el triomf d’un poble”.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament
l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.

5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA PER
L’EDICIÓ D’UN LLIBRE ANOMENAT “LA GALA, EL TRIOMF DEL POBLE”
Fets
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions
per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
Fonaments de dret
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Acords
La Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 3.915,00 € per a editar el llibre “La Gala, el triomf d’un
poble”.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament
l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.

6. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
El President informa dels assumptes següents:
• Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern Local.
• Informa dels assumptes que es tractaran en el proper Ple ordinari.
7. 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,
Pilar Llorens i Argerich

Vist i plau
El president,
Joan Manso i Bosoms

