ACTA 24/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2014

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

Inici: 20:00
Fi: 20:45

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
Dolors Costa Martínez
Convidats:
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.
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. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del projecte de millora
del ferm de zones altres i del centre del municipi de Campdevànol - exp.
6.3.4/1/2013
2. Adjudicació d’un contracte menor de les obres les obres de millora de la
seguretat viària a les urbanitzacions del Castell i de Vista Alegre de
Campdevànol – exp.: 6.4/1/2013
3. Aprovació padrons fiscals 3a.cobrança 2014
4. Informació de presidència
5. Varis

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

1. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DE ZONES ALTRES I DEL CENTRE DEL
MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.3.4/1/2013
1. Per acord de la Junta de govern local de data 16/06/2014 es va aprovar l’expedient
i el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les de les obres del
projecte de millora del ferm de zones altres i del centre del municipi de
Campdevànol, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es va
autoritzar 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 827 de 4/07/2014. Empresa: Josep Vilanova, SA
Núm. registre d’entrada 829 de 4/07/2014. Empresa: Agustí y Masoliver, SA
Núm. registre d’entrada 832 de 4/07/2014. Empresa: Construccions Icart, SA
Núm. registre d’entrada 839 de 7/07/2014. Empresa: Construccions Rubau, SA

3. La tècnica municipal ha emès informe de valoració de les propostes presentades
amb el resultat següent:





Josep Vilanova, SA: 86,25 punts
Construccions Rubau, SA: 77,80 punts
Agustí y Masoliver, SA: 74,06 punts
Construccions Icart, SA: 62,29 punts

4. De l’informe de valoració esmentat es desprèn que la proposició més avantatjosa
és la presentada per Josep Vilanova, SA, 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 Josep Vilanova, SA.
Segon. Notificar y requerir al senyor Josep Vilanova Banti, legal representant de
l’empresa Josep Vilanova, SA, perquè, en el termini de deu dies a comptar des de
l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació següent:
 Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari
 Documents que acreditin la representació
 Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència econòmica,
financera i tècnica, o en substitució la classificació del contractista: Grup G) Vials i
pistes, Subgrup 4 (amb ferms de mescles bituminoses) o Subgrup 6 (obres viàries
sense qualificació específica), categoria B.
 Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social
 Documentació justificativa 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.
2. ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE MILLORA DE
LA SEGURETAT VIÀRIA A LES URBANITZACIONS DEL CASTELL I DE VISTA
ALEGRE DE CAMPDEVÀNOL – EXP.: 6.4/1/2013
Fets

1. La arquitecta tècnica municipal, senyora Cristina Ramisa i Puigdomènech ha
redactat la memòria valorada de les obres de millora de la seguretat viària a les
urbanitzacions el Castell i de Vista Alegre, que ha estat aprovada per acord de
Junta de govern local de data 24/07/2013.
2. S’ha expedit certificació d’existència de crèdit, en virtut de la disposició addicional
segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3. El procediment més adequat per a l’adjudicació d’aquestes obres és el del
contracte menor, de conformitat al que estableix l’article 138.3 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
4. En data 19/06/2014 es van sol·licitar ofertes a 9 empreses, segons consta acreditat
en l’expedient administratiu de referència.
5. En data 21/07/2014 es va certificar la presentació de 5 proposició dins el termini
habilitat a l’efecte, a nom de:
 Núm. registre d’entrada 828 de 4/07/2014. Empresa: COP Germans Marty,
S.A.
 Núm. registre d’entrada 830 de 4/07/2014. Empresa: Josep Vilanova, SA
 Núm. registre d’entrada 831 de 4/07/2014. Empresa: Excavacions Lluis Icart,
S.L.
 Núm. registre d’entrada 833 de 4/07/2014. Empresa: Construccions Icart, SA
 Núm. registre d’entrada 840 de 7/07/2014. Empresa: Construccions Rubau, SA
6. Els serveis tècnics municipals han emès informe de valoració de les propostes
presentades amb el resultat següent:






COP Germans Marty, S.A: 40 punts
Josep Vilanova, SA: 20 punts
Excavacions Lluis Icart, S.L.: 66,73 punts
Construccions Icart, SA: 64,60 punts
Construccions Rubau, SA: 95,16 punts

De la valoració es desprèn que la proposició més avantatjosa és la presentada per
Construccions Rubau, SA i que s’ajusta a allò previst en el plec de clàusules
administratives i plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta
contractació.
Fonaments de dret
 Article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local.
 Els articles 6, 111, 138.3 i la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Acord
En conseqüència, la Junta de govern local acorda:
Primer. Adjudicar el contracte menor de les obres de millora de la seguretat viària a
les urbanitzacions del Castell i de Vista Alegre, mitjançant el procediment del contracte

menor, amb el contractista Construccions Rubau, SA, per un import de 29.000,00
euros i 6.090,00 euros corresponents al 21 % d’IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a l’aplicació 130/619.01 del Pressupost vigent.
Tercer. Una vegada realitzada la prestació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament si escau.
Quart. Notificar l’acord a l’adjudicatari i a la resta de candidats que no han resultat
adjudicataris.
3. APROVACIÓ PADRONS FISCALS 3A COBRANÇA 2014
Fets
Un cop confeccionats els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2014, amb la
incorporació de les modificacions pertinents de les ordenances fiscals vigents, dels
tributs següents:
• Taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics.
• Taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions d’AUTO-TAXIS i
demés vehicles de lloguer i serveis especials
• 50% Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recaptació
voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials i industrials
assimilables. (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
Fonaments de dret
La Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l’ordenança fiscal núm.1 general de gestió, inspecció i recaptació
de l’ajuntament de Campdevànol, l’ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa del
servei de control sanitari de gossos domèstics, l’ordenança fiscal núm.11 reguladora
de la taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions d’auto taxis i l’ordenança fiscal
núm.20 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus
municipals.
Resolució
Per tant, s’acorda:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i a la plana web de
l’Ajuntament pel termini de vint dies hàbils.
3. Les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 15 de setembre al 17
de novembre de 2014 a les oficines de Recaptació del Consorci de Recaptació
Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.
4. 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’ordre del dia de la propera sessió plenària.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Informa sobre l’estat de totes les obres que es troben en licitació i en execució.
Temes i peticions relacionades amb la Llar d’infants.
Reclamació de responsabilitat patrimonial per danys en vehicle presentada pel
senyor Domingo Gil Jordà.
Reclamació de responsabilitat patrimonial per danys en balcó per afectació de
l’empresa Vigfa Residus presentada per la senyora Josefa Reig.
Petició autorització celebració festa aniversari El raconet de la Montse al
passeig de la Solidaritat.
Informa sobre la possible compra venda dels terrenys de la Font del Querol.
Proposta de conveni per a la urbanització de la finca del senyor Ramon
Perarnau al passeig Cortaló.
Requeriment a les germanes Basil per a la impermeabilització definitiva del
canal del Martinet en el tram del carrer Diagonal.
Agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

5.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

