ACTA 15/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusa:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla
Ramon Perearnau i Morera

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 20:00 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.
2.1.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./45/10

3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació inicial “projecte constructiu per a l’abastament d’aigua a la zona elevada
de Campdevànol”
3.2. Acord de requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada en l’obra
projecte de rehabilitació de l’edifici polivalent de l’escorxador
3.3. Acord de requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada en l’obra
construcció piscina municipal

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 23 de
juny de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./45/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Juan José Martí Biayna (núm. entrada: 1029 de data d’entrada:2206-2010), en la que aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per
la Generalitat de Catalunya;
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De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle a nom Juan José Martí Biayna següent:
Matricula
2569 CXK

Marca i model
FORD MONDEO

2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. APROVACIÓ INICIAL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L’ABASTAMENT
D’AIGUA A LA ZONA ELEVADA DE CAMPDEVÀNOL”

Vist el “Projecte constructiu per a l’abastament d’aigua a la zona elevada de
Campdevànol”, d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyera industrial Mireia Fèlix
Castellanos.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar inicialment el “Projecte constructiu per a l’abastament d’aigua a la zona
elevada de Campdevànol”
2. Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar
quantes al·legacions s’estimin oportunes
3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap acord
3.2. ACORD REQUERIMENT AL CONTRACTISTA PEL COMPLIMENT DE L’OFERTA
PRESENTADA EN L’OBRA PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI POLIVALENT
DE L’ESCORXADOR

Per acord de la Junta de Govern local de data 23/06/2010 s’adjudicà definitivament
el contracte de les obres del “Projecte de rehabilitació de l’edifici polivalent de
l’Escorxador”, mitjançant procediment negociat amb publicitat a Internet, a
l’empresa COEMPCO, SA.
L’oferta presentada per COEMPCO, SA, i que va servir de base per a l’adjudicació de
l’obra, contemplava una millora consistent en l’assumpció de la despesa
corresponent a honoraris tècnics per un import de 50.000.-€. En conseqüència,
procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en favor de
l’Ajuntament, de la part proporcional (11,36 %) de cada certificació d’obra
aprovada fins arribar al pagament de l’import total dels honoraris tècnics.
Com a millora també s’ofertava el compromís d’assumir la càrrega financera
suportada per l’Ajuntament equivalent als interessos meritats des de la data legal
de pagament de les certificacions d’obra fins a la recepció de la part proporcional de
la subvenció que finança l’actuació, fins a un import de 15.000.-€.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local ACORDA:
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1. Requerir al contractista COEMPCO, SA el pagament del percentatge de 11,36%
sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament, en concepte d’honoraris
tècnics, a ingressar al compte núm. 2030.0021.94.3110000011 de l’entitat
bancària Caixa de Girona.
Aquest pagament es farà efectiu pel contractista de manera immediata al
cobrament de l’import de cada certificació d’obra.
2. Requerir al contractista COEMPCO, SA el pagament de l’import de la càrrega
financera que serà oportunament liquidada per l’Ajuntament, fins a un import
màxim de 15.000.-€, conforme al Plec de clàusules i l’oferta presentada
3. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó, i notificar-ho a l’interessat.
3.3. ACORD REQUERIMENT AL CONTRACTISTA PEL COMPLIMENT DE L’OFERTA
PRESENTADA EN L’OBRA CONSTRUCCIÓ PISCINA MUNICIPAL
Per Resolució de l’Alcaldia de data 2/06/2010 s’adjudicà definitivament el contracte
de les obres del “Construcció piscina municipal”, mitjançant procediment negociat
amb publicitat a Internet, i tramitació urgent, a l’empresa COEMPCO, SA.
L’oferta presentada per COEMPCO, SA, i que va servir de base per a l’adjudicació de
l’obra, contemplava una millora consistent en l’assumpció de la despesa
corresponent a honoraris tècnics per un import de 30.000.-€. En conseqüència,
procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en favor de
l’Ajuntament, de la part proporcional (9,91 %) de cada certificació d’obra aprovada
fins arribar al pagament de l’import total dels honoraris tècnics.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Requerir al contractista COEMPCO, SA el pagament del percentatge del 9,91%
sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament, en concepte d’honoraris
tècnics, a ingressar al compte núm. 2030.0021.94.3110000011 de l’entitat
bancària Caixa de Girona.
Aquest pagament es farà efectiu pel contractista de manera immediata al
cobrament de l’import de cada certificació d’obra.
2. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó, i notificar-ho a l’interessat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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