ACTA 14/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNY DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos

Convidada:

Roser Caballero i Martínez

Excusen:

Ramon Perearnau i Morera
Eva Martínez i Cazorla

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 12:00 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’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència
dels/de
les
regidors/ores
què
es
relacionen al marge.

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).
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. 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.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
2.1. Adjudicació definitiva contractació obra projecte rehabilitació edifici polivalent de
l’escorxador
2.2. Adjudicació provisional contracte obra “projecte urbanització de l’àmbit de cal
Ribalaigua”

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 16 de
juny de 2010.
2. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
2.1. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTACIÓ OBRA PROJECTE REHABILITACIÓ
EDIFICI POLIVALENT DE L’ESCORXADOR
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 10-03-2010 en la que es justifica la
necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en la rehabilitació de
l’edifici polivalent de l’Escorxador atès l’interès de recuperar aquest immoble
catalogat noucentista com a dotació de sales polivalents d’interès social pel poble.
Atès que per les característiques de l’obra es considera com a procediment més
adequat de contractació el procediment negociat amb publicitat.
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Atès que amb data 10-03-2010 es va emetre informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que amb data 10-03-2010 es va emetre informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 12-03-2010 s’aprovà iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atès que amb data 31-03-2010, es redactà el plec de clàusules administratives
particulars i s’incorporaren a l’expedient els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que amb data 31-03-2010, es realitzà per l’interventor la retenció de crèdit
oportuna i informe favorable de fiscalització de l’expedient.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 31-03-2010 s’aprovà l’expedient
i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques per a l’adjudicació
de les obres, per procediment negociat amb publicitat a Internet, així mateix es
procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació, convocant la seva
licitació.
Atès que amb data 6-04-2010 es publicà anunci de licitació en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi de que els interessats poguessin
presentar les sol·licituds de participació durant el termini de 20 dies comptats des
de la publicació de l’anunci del contracte.
Atès que durant la licitació es presentaren les sol·licituds de participació que
consten en l’expedient.
Atès que amb data 29-04-2010 es constituí la mesa de contractació, i els Serveis
Tècnics municipals van emetre informe de valoració de les ofertes presentades.
Atès que amb data 20-05-2010, l’òrgan de contractació adjudicà provisionalment a
favor de l’empresa COEMPCO, SA, el contracte de les obres de rehabilitació de
l’edifici polivalent de l’Escorxador pel preu de tres-cents setanta-dos mil vuit-cents
vuitanta euros amb trenta-sis cèntims d’euro (372.880,36.-€) i seixanta-set mil
cent divuit euros amb quaranta-set cèntims d’euro (67.118,47.-€) corresponents a
l’Impost del Valor Afegit.
Atès que amb data 24-05-2010, l’adjudicació provisional es notificà a tots els
candidats i es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 104 de
data 01-06-2010 i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Atès que l’adjudicació provisional es notificà a l’adjudicatari COEMPCO, SA,
requerint-lo perquè presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituís la garantia definitiva.
Atès que amb data 31-05-2010, l’adjudicatari constituí la garantia definitiva per
import de 18.644,02 euros i presentà els documents justificatius exigits.
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
1. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres de
rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador aprovada per acord de la Junta
de Govern Local de data 20-05-2010 i publicada en l’en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
104 de data 01-06-2010.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 34.622.01 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
4. Notificar a COEMPCO, SA, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citarlo per a la signatura del contracte dins el termini de 10 dies hàbils a comptar
des del següent de la notificació de l’adjudicació definitiva.
5. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte de rehabilitació de l’edifici
polivalent de l’escorxador en el perfil del contractant, i 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 s’haurà de presentar pel contractista el pla de seguretat
i salut de l’obra ajustat a l’estudi bàsic de seguretat del projecte per a la seva
aprovació per l’Ajuntament previ informe del coordinador de seguretat i salut 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 l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
2.2. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTE OBRA “PROJECTE URBANITZACIÓ DE
L’ÀMBIT DE CAL RIBALAIGUA”

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 13-05-2010 es va aprovar l’expedient i els
Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte d’obres del
“Projecte urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”, per procediment negociat amb
publicitat, es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest,
tot convocant-ne la licitació.
Atès que en data 13-05-2010 es va publicar anunci de licitació en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentessin les
seves sol·licituds de participació durant el termini de 26 dies naturals a comptar des
de la publicació de l’anunci del contracte.
Atès que durant la licitació es van presentar les sol·licituds de participació que
consten en l’expedient.
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Vista l’acta de la Mesa de contractació, constituïda en data 10-06-2010, i l’informe
de valoració tècnica emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual es desprèn que
la proposta més avantatjosa és la presentada per l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER,
SA.
Una vegada negociats els aspectes, examinada la documentació que l’acompanya i
d’acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d'obres del
“Projecte urbanització àmbit de Cal Ribalaigua” a l’empresa AGUSTÍ Y
MASOLIVER, SA, pel preu de dos-cents trenta-cinc mil cinc-cents setanta-set amb
trenta-set cèntims d’euro (235.577,37.-€) i quaranta-dos mil quatre-cents tres
amb noranta-tres cèntims d’euro (42.403,93.-€) d’IVA.
2. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
3. Notificar i requerir a AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, adjudicatari provisional del
contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data
de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Perfil de Contractant, la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar, així com constituir la garantia definitiva.
4. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant.
5. Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es
comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 12:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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