ACTA 14/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 5 DE MAIG DE 2014
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Convidats:

Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 20:30
Fi: 22:15
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTE MENOR, DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL,
TEMPORADA ESTIU 2014
3. ACORD DE SOL·LICITUD DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA ALS SERVEIS
JURÍDICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’AUGMENT DE PRESSIÓ AL
BARRI DEL ROSER DE CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.3.2/3/2013
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I
AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE
CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.5/1/2013
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la sessió ordinària número 13 de 24 d’abril de 2014.

2. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
DE CONTRACTE MENOR, DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL, TEMPORADA ESTIU 2014
Prèviament a l’inici de la temporada d’estiu 2014, cal procedir a la contractació del
servei de bar de la piscina municipal.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
La Junta de govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de bar de la piscina municipal de
Campdevànol, temporada estiu 2014, mitjançant el procediment de contracte
menor, de conformitat amb els articles 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
2. Aprovar el Plec de condicions d’adjudicació i explotació per a la contractació del
servei de bar de la piscina municipal.
3. Anunciar la licitació a la web municipal, tauler d’anuncis i enviar invitacions als qui
han manifestat interès en el procediment.
3. ACORD DE SOL·LICITUD DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA ALS SERVEIS
JURÍDICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
En data 30 de gener de 2014, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA va presentar
recurs contenciós administratiu, tramitat mitjançant procediment abreujat, contra la
resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial en relació a la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
L’Ajuntament de Campdevànol no disposa de Serveis Jurídics propis per a la
representació i defensa davant dels jutjats i tribunals, per aquest motiu, és necessari
sol·licitar el desenvolupament d’aquestes tasques als Serveis Jurídics de la Diputació
de Girona.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenció administratiu número 49/2014, tramitat
mitjançant procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona, per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra la resolució de
reclamació de responsabilitat patrimonial en relació a la taxa per aprofitament especial
del domini públic local.
Segon. Trametre l’expedient administratiu foliat i complet.
Tercer. Sol·licitar al Servei Jurídic de la Diputació de Girona la representació i defensa
lletrada d’aquesta Corporació en el recurs contenciós administratiu núm. 49/2014.
Quart. Facultar a l’Alcalde, o a la persona que aquest delegui, tant àmpliament com en
dret sigui possible, per signar els documents necessaris per a l’execució d’aquest
acord.

Cinquè. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’AUGMENT DE PRESSIÓ
AL BARRI DEL ROSER DE CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.3.2/3/2013
1. Per acord de la Junta de govern local de data 26/03/2014 es va aprovar l’expedient
i el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres d’augment de
pressió al barri del Roser de Campdevànol, per procediment negociat sense
publicitat, i així mateix es va procedir a aprovar la despesa que suposa
l’adjudicació d’aquest.
2. Les proposicions presentades dintre de termini habilitat a l’efecte han estat les
següents:




Núm. registre d’entrada 485 de 22/04/2014. Empresa: Josep Vilanova, SA
Núm. registre d’entrada 486 de 22/04/2014. Empresa: Assa Hidràulica i
Electricitat, SL
Núm. registre d’entrada 487 de 22/04/2014. Empresa: Construccions Icart, SA

3. L’enginyer redactor del projecte ha emès informe de valoració de les propostes
presentades amb el resultat següent:




Assa Hidràulica i Electricitat, SL: 93,5 punts
Construccions Icart, SA: 68,86 punts
Josep Vilanova, SA: 67,86 punts

4. De l’informe de valoració esmentat es desprèn que la proposició més avantatjosa
és la presentada per Assa Hidràulica i Electricitat, SL, i que s’ajusta a allò previst
en el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta contractació.
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. Proposar l’adjudicació a la proposició més avantatjosa presentada per
l’empresa Assa Hidràulica i Electricitat, SL.
Segon. Notificar y requerir al senyor Josep Serra Bassols, legal representant de
l’empresa Assa Hidràulica i Electricitat, SL, perquè, en el termini de deu dies a
comptar des de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Tercer. Realitzats els tràmits anteriors i comprovat el compliment de les obligacions
per part del candidat, aquesta Junta procedirà a l’adjudicació del contracte.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ
I AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE
CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.5/1/2013
1. Per acord de la Junta de govern local de data 26/03/2014 es va aprovar l’expedient
i el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en
la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de

Campdevànol, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es va
procedir a aprovar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
2. L’única proposició presentada dintre de termini habilitat a l’efecte ha estat la de
l’empresa Construccions Campdevànol 96, SL.
3. L’arquitecte municipal ha emès informe del qual es desprèn que la proposició
presentada per Construccions Campdevànol 96, SL. s’ajusta a allò previst en el
plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquesta contractació.
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. Proposar l’adjudicació a l’única proposició presentada dintre de termini per part
de l’empresa Construccions Campdevànol 96, SL.
Segon. Notificar y requerir al senyor Manel Sánchez González, legal representant de
l’empresa Construccions Campdevànol 96, SL, perquè, en el termini de deu dies a
comptar des de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Tercer. Realitzats els tràmits anteriors i comprovat el compliment de les obligacions
per part del candidat, aquesta Junta procedirà a l’adjudicació del contracte.
6. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•
•
•

Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern Local.
Informa sobre l’estat de les obres que s’estan executant.
Informa del calendari cultural i de les activitats previstes durant les properes
setmanes.
Informa de l’estat d’edició i impressió del Butlletí Municipal.
Informa de la propera entrada en funcionament de la nova pàgina web.
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,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

