ACTA 26/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 D’AGOST DE 2014

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

Convidats:

Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 19:00
Fi: 20:45
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. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 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 TRAMITACIÓ ORDINÀRIA - EXP. 6.3.4/1/2013
2. ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PELS TREBALLS DE
CREACIÓ D’ESPAIS OBERTS MITJANÇANT LA RECUPERACIÓ
D’ANTIGUES PASTURES - EXPEDIENT 1.4.6/12/2014
3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 ACTUACIÓ AUGMENT DE
PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER
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. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 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 TRAMITACIÓ ORDINÀRIA - EXP. 6.3.4/1/2013

Fets
1. En data 16/05/2014 l’alcalde justifica la necessitat de realitzar la contractació de les
obres consistents en la millora del ferm de zones altres i del centre del municipi de
Campdevànol, amb l’objectiu d’esmenar les deficiències detectades en el paviment
del ferm d’alguns dels carrers i vials del centre del municipi i del sector de Vista
Alegre.
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replanteig i amb la
disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
2. Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
3. En data 16/05/2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
4. En data 16/05/2014 Secretaria va emetre informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
5. Per resolució d’Alcaldia de data 23/05/2014, es va aprovar iniciar l’expedient per a
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
6.

En data 23/05/2014, Intervenció va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va
emetre informe favorable de fiscalització de l’expedient.

7. En data 16/06/2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
8. Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 16/06/2014 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres
per procediment negociat sense publicitat, així mateix es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
9.

En data 19/06/2014 es van sol·licitar ofertes a 9 empreses, segons consta
acreditat en l’expedient administratiu de referència.

10. En data 18/07/2014 es va certificar la presentació, dins el termini habilitat a
l’efecte, de les 4 proposicions 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
11. Els serveis tècnics municipals han emès informe del qual es desprèn que la
proposició més avantatjosa és la presentada per l’empresa 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.
12. Consta acreditat per diligència de Secretaria de 14/08/2014 que amb data 1
d’agost de 2014 es van rebre, per part del candidat amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa, Josep Vilanova, SA, els documents justificatius 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 per import de
3.118,48 €.
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
Per tant, la Junta de govern local, per unanimitat acorda:
1.

Adjudicar a l’empresa Josep Vilanova, SA el contracte 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 tramitació ordinària, aprovat per acord de
la Junta de govern local de 16/06/2014, per un import de 62.369,53 euros, més
13.097,60 euros corresponents al 21% d’IVA.

2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 155/619.02 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.
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. ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PELS TREBALLS DE CREACIÓ
D’ESPAIS OBERTS MITJANÇANT LA RECUPERACIÓ D’ANTIGUES
PASTURES - EXPEDIENT 1.4.6/12/2014
Fets
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 20 de maig de 2014,
es concedeix a l’Ajuntament de Campdevànol un ajut per import de 4.494,60 euros, a
l’empara de la campanya de subvencions per actuacions en matèria forestal 2014.

Aquest Ajuntament ha de procedir a l’execució dels treballs de tallada d’arbrat i
estassada manual amb trituració de restes de 2,27 Ha, amb un pressupost de 4.127,27
euros, més 866,73 euros corresponents al 21% d’IVA.
Consta a l’expedient informe d’Intervenció, en què s’acredita l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i
es determina l’òrgan competent per a contractar.
Fonaments de dret
 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.
 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Acord
En conseqüència, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
1. Adjudicar els treballs de tallada d’arbrat i estassada manual amb trituració de
restes de 2,27 Ha, en el marc dels ajuts de la Diputació de Girona per actuacions
en matèria forestal 2014, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del
Ripollès (CEIN Ripollès), per un import de 4.127,27 euros, més 866,73 euros
corresponents al 21% d’IVA..
2. Una vegada realitzats els treballs s’incorporarà la factura i es tramitarà el pagament
si s’escau.
3. Notificar aquest acord als adjudicataris als efectes oportuns.
3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1
PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER

ACTUACIÓ AUGMENT DE

Vista la certificació d’obra núm. 1, corresponent a les obres “Augment de pressió al
barri del Roser”, inclosa amb el número 1332 en el Programa general per l’anualitat
2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat
de dinou mil quatre-cents dotze euros amb vuitanta-vuit cèntims (19.412,88.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 de les obres “Augment de pressió al barri del
Roser”, i que importa la quantitat de dinou mil quatre-cents dotze euros amb
vuitanta-vuit cèntims (19.412,88.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari
Assa Hidràulica i Electricitat, SL.
2. Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra
aprovada, als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la base
11.1 d’execució del Pla.
3. Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes
oportuns.

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’estat de totes les obres que es troben en licitació i en execució.
Informa sobre el tancament de contenidors de la Creu.
Informa sobre les noves mesures amb caràcter d’urgència que es prendran al
Torrent de la Cabana i la neteja que portarà a terme la brigada municipal.
Informa sobre les activitats que es portaran a terme la propera Festa Major.
Informa sobre l’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,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

