ACTA 12/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Montse Portabella Darnès
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda

Convidats:

Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Excusen:
Col·laboradors:

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 hores, 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 i
col·laboradors què es relacionen al marge.

Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de l’Ajuntament per la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 13-02-2009
(publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009,
ratificada per Resolució de 19 d’abril 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.
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació de barreres d’accés
torrent de la Cabana i aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol - Exp.:
1.4.6/9/2012
2.2. Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació de càmera de
videovigilància a l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol
2.3. Camió per la Brigada Municipal
3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:

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 número 11, de la sessió de 17 de maig de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. Adjudicació contracte menor subministrament i instal·lació barreres d’accés torrent
de la Cabana i aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol - Exp.: 1.4.6/9/2012
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 6-06-2012, es va acreditar la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el subministrament i instal·lació d’unes barreres d’accés al torrent de la
Cabana i a l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol d’aquest municipi, el preu del
qual ascendeix a la quantitat de 16.728,20 euros i 3.011,06 euros d’IVA.
Vist l’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 s’ha emès informe sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes
de determinar l’òrgan competent per contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir;
examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que estableix 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.
RESOLC:

1

1.

2.
3.
4.

Portar a terme el subministrament i instal·lació d’unes barreres d’accés al torrent de la Cabana
i a l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol d’aquest municipi, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SERRA ALARM, SL per un import de
16.728,20 euros i 3.011,06 euros d’IVA.
Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament amb càrrec a la partida
15.619.01 del Pressupost vigent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

2.2. Adjudicació contracte menor subministrament i instal·lació
videovigilància a l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol

càmera

de

Exp.: 1.4.6/10/2012
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 6-06-2012, es va acreditar la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el subministrament i instal·lació d’una càmera de videovigilància a
l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol d’aquest municipi, el preu del qual ascendeix
a la quantitat de 1.494,92 euros i 268,92 euros d’IVA.
Vist l’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 s’ha emès informe sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes
de determinar l’òrgan competent per contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir;
examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que estableix 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.
RESOLC:
1.

2.
3.
4.

Portar a terme el subministrament i instal·lació d’una càmera de videovigilància a
l’aparcament de l’àrea de lleure de la font del Querol d’aquest municipi, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SERRA ALARM, SL per un import de 1.494,00
euros i 268,92 euros d’IVA.
Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament amb càrrec a la partida
15.619.01 del Pressupost vigent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

2.4. Camió per la Brigada municipal
Els assistentes proposen demanar les condicions d’un rènting per estalviar la càrrega financera a
l’Ajuntament que suposaria l’adquisició o el Leasing del camió.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
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 quan són les 21:00
hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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