ACTA 16/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 22 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: 21:30
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. Adjudicació del contracte de les obres del projecte d’augment de pressió al
barri del Roser de Campdevànol - Exp. 6.3.2/3/2013
2. Declaració deserta de la licitació per a l’adjudicació del contracte de les
obres de reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol
municipal de Campdevànol, per procediment negociat, i aprovació d’un nou
expedient de contractació per procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Adjudicació del contracte de les obres del projecte d’augment de pressió al
barri del Roser de Campdevànol - Exp. 6.3.2/3/2013
Fets
Primer. Per acord de la Junta de govern local de data 26/03/2014 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres del
projecte d’augment de pressió al barri del Roser de Campdevànol per procediment
negociat sense publicitat, i es va autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest.

Segon. En data 24/04/2014 es van sol·licitar ofertes a 8 empreses, segons consta
acreditat en l’expedient administratiu de referència.
Tercer. En data 29/04/2014 es va certificar la presentació de les ofertes 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
Quart. De la valoració efectuada pels Serveis tècnics municipals es desprèn que
l’oferta més favorable és la presentada per ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, i que
s’ajusta a allò previst en el plec de clàusules administratives que regeix aquesta
contractació.
Cinquè. Amb data 05/05/2014 la Junta de govern local declarà com a oferta
econòmicament més favorable l’emesa per l’empresa Assa Hidràulica i Electricitat, SL.
Sisè. Amb data 21/05/2014 Assa Hidràulica i Electricitat, SL ha presentat la
documentació justificativa a què fan referència els articles 146.1 i 151.2 del text refós
de la Llei de contractes del sector públic, així com justificació de la constitució de la
garantia definitiva.
Fonaments de dret
−

Article 151.4 i del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

Acord
En conseqüència, la Junta de govern local ACORDA:
1. Adjudicar a l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, el contracte de les
obres del projecte “Augment de pressió al barri del Roser” per procediment
negociat sense publicitat, i tramitació urgent, aprovat per acord de la Junta de
govern local de 26/03/2014, per un import de 132.809,92 euros, més 27.890
euros corresponents al 21% d’IVA.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 161/633.02 del pressupost vigent
de despeses.
3. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
4. Notificar l’adjudicació a l’adjudicatari i citar-lo per a la signatura del contracte.
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil de contractant i publicar anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit
dies a comptar des de la data de la present Resolució.
6. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de seguretat i salut de
l’obra ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat del projecte perquè l’Ajuntament
l’aprovi previ informe del Coordinador de seguretat i salut o director facultatiu
de les obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa 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.
2. Declaració deserta de la licitació per a l’adjudicació del contracte de les obres
de reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de
Campdevànol, per procediment negociat, i aprovació d’un nou expedient de
contractació per procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament
més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació
Fets
1. Per acord de Junta de govern local de 5/05/2014 es va proposar l’adjudicació del
contracte de les obres consistents en la reforma, adequació i ampliació dels
vestidors del camp municipal de futbol de Campdevànol, per procediment negociat
sense publicitat, a l’única proposició presentada pel contractista Construccions
Campdevànol 96, SL.
2. Amb data 9/05/2014 es va requerir a Construccions Campdevànol 96, SL per a la
presentació de la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la garantia definitiva de
l’import d’adjudicació, de conformitat al que estableix 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.
Transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat al contractista, es constata que
aquest no ha presentat la documentació requerida, sense que s’hagi presentat cap
més oferta.
3. Es considera com a procediment més adequat per a la contractació de les obres el
procediment obert i tramitació urgent, atès que les obres han d’estar finalitzades
abans de l’inici de la propera temporada de futbol i l’anterior procediment de
licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, ha quedat desert.
Fonaments de dret
— L’article 151.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que en cas que el
proposat adjudicatari no compleixi el requeriment s’entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a demanar la documentació al licitador següent.
— Els articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 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 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
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. Declarar deserta la licitació de les obres reforma, adequació i ampliació dels
vestidors del camp municipal de futbol de Campdevànol, aprovada per acord de Junta
de govern local de 26/03/2014, per incompliment del termini atorgat al contractista per
a la presentació de la documentació a que fa referència l’article 146.1 del text refós de
la Llei de contractes, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
entenent-se que ha retirat l’oferta, i per no existir cap altra oferta.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, de les
obres consistent en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp
municipal de futbol de Campdevànol, tot convocant-ne la licitació
TERCER. Autoritzar, en quantia de 148.463,61 euros (IVA exclòs), 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, amb càrrec a
la partida 342/632.01 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2014.
QUART. 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, mitjançant procediment obert, tramitació
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de
Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 14 dies naturals, comptats a
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Perfil del contractant, es presentin les proposicions que es
considerin pertinents.
SISÈ. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de contractant,
amb una antelació mínima de quatre dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar
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.
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

