ACTA 20/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2014

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Convidats:

Dolors Costa Martínez

Inici: 20:30
Fi: 21:15
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. Sol·licitud de subvenció per a la neteja de lleres urbanes
2. Sol·licitud de subvenció per l’organització de la 2a Biennal del Metall
3. Acord de renúncia de la delegació de les facultats de gestió i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Girona
4. Adjudicació del contracte de les obres de reforma, adequació i ampliació
dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol - Exp.
6.5/1/2013

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:

1. Sol·licitud de subvenció per a la neteja de lleres urbanes
Fets
El nucli urbà de Campdevànol està travessat pel rius Merdàs i Freser, per això és
necessari vetllar pel manteniment en bones condicions de desguàs de les lleres
públiques mitjançant una gestió adequada de la vegetació de ribera i la neteja dels
elements que poden acumular-se a l’espai fluvial per motius naturals, com poden ser
els temporals de vent o pluja, actuacions que es consideren essencials per minimitzar
els riscos per als béns i les persones en episodis de fortes precipitacions i riuades.

Fonaments de dret
1. RESOLUCIÓ TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria
de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i
manteniment de lleres públiques en tram urbà.
2. 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
Per tant, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar una subvenció consistent en la realització d’una actuació de 15.000 € per
a la conservació i manteniment de la llera pública del riu Freser en el tram urbà del
municipi de Campdevànol.
2. Manifestar l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria i comunicar aquest
acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, juntament amb la resta de documentació
exigida a la convocatòria.
3. Manifestar el compromís de finançar el 20 % del total del pressupost de l’actuació,
inclosa la part proporcional d’IVA, que correspon a un import de 3.000 €.
4. 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.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.
2. Sol·licitud de subvenció per l’organització de la 2a Biennal del Metall
Fets
L’ajuntament de Campdevànol té previst organitzar la segona edició de la Biennal del
Metall els dies 24 i 25 d’octubre de 2014
Fonaments de dret
Bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments i entitats sense
ànim de lucre de la demarcació de Girona per a despeses d’organització
d’esdeveniments de caràcter firal aprovades en sessió del ple de data 18 de febrer de
2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 24 de febrer de
2014.
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.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 8.250 € per a l’organització de la segona edició de la
Biennal del Metall.

2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, 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.
3. Acord de renúncia de la delegació de les facultats de gestió i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Girona
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en data 24 de setembre de 2010, va acordar
delegar al Consell Comarcal del Ripollès la facultat de gestió, liquidació i recaptació
de les multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei
sobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com les sancions
administratives, de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. El
mateix acord de Ple establia que la delegació entrarà en vigor a partir del dia següent
de la seva acceptació i estarà vigent fins el 31 de desembre de 2011, restant
tàcitament prorrogada, per períodes anuals, cas que cap de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra.
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en data 28 de novembre de 2013, va acordar
delegar a la Diputació de Girona la gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i
executiu dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari.
En data d’avui, no s’ha formalitzat aquesta delegació atès que no s’ha procedit a la
signatura del conveni regulador pertinent.
El Consell Comarcal del Ripollès ha ofert a aquest Ajuntament la possibilitat de
gestionar el servei mitjançant PDA i de format totalment informatitzada abans del 31 de
desembre de 2014 convertint el servei en més eficient i eficaç.
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Proposar al Ple la renúncia de la delegació a la Diputació de Girona acordada el
28 de novembre de 2013.
Tercer. No formalitzar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió i
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Girona.
Quart. Mantenir la delegació al Consell Comarcal del Ripollès acordada pel Ple el 24
de setembre de 2010.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Diputació de
Girona.
Sisè.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari de l’Ajuntament de Campdevànol.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

4. Adjudicació del contracte de les obres de reforma, adequació i ampliació
dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol - Exp.
6.5/1/2013
Fets
PRIMER. En data 22 de maig de 2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec
de clàusules administratives particulars que havien de regir l’adjudicació del contracte
obres consistent en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp
municipal de futbol de Campdevànol.
SEGON. Per acord de la Junta de govern local de 22 de maig de 2014 es va aprovar
l’expedient de contractació d’aquesta obra, mitjançant procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació i tramitació urgent tot convocant-ne la licitació.
TERCER. En data 27 de maig de 2014, es va publicar anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 100 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, perquè els interessats presentin les seves proposicions en el termini de
14 dies naturals.
QUART. Durant la licitació es van presentar les dues proposicions que consten en
l’expedient.
CINQUÈ. Un cop oberts els sobres A i C i feta la valoració dels criteris d’adjudicació
que depenen d’un judici de valor, en data 18 de juny de 2014, es va tornar a reunir la
Mesa de contractació, i aquesta, com a òrgan competent per a la valoració de les
proposicions, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Construccions Desmo, SA.
SISÈ. En data 18 de juny de 2014, es va requerir al licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de 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 i, a més,
que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte.
SETÈ. En data 25 de juny de 2014 el licitador Construccions Desmo, SA, va constituir
garantia definitiva per import de 7.319,03 euros, corresponents al 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, i va presentar els documents
justificatius exigits.
Fonaments de dret
 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:
La Junta de govern local, ACORDA per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Construccions Desmo, SA el contracte d’obres
consistent en la reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol de
Campdevànol per import de 146.380,70 euros, més 30.739,95 euros corresponents al
21% d’IVA.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 342.63201 del pressupost vigent
de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació a tots els licitadors i publicar-la al perfil del contractant.
QUART. Citar a Construccions Desmo, SA per a la signatura del contracte.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’obra ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat del projecte per a la seva
aprovació per part de l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i
Salut o Director Facultatiu de les Obres i la posterior comunicació a l’autoritat laboral.
Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres en el Perfil de contractant, i
publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
SETÈ. 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.

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

