ACTA 16/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12 D’AGOST DE 2009
Assistents
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Campdevànol, essent les 12:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de

Membres:

Ferran Martínez i Ramos

Govern a l’objecte de celebrar la sessió

Ramon Perearnau i Morera

ordinària, en primera convocatòria, sota

Joan Rivera i López

la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència dels

Convidades:

Roser Caballero i Martínez

regidors/ores què es relacionen al marge.

Eva Martínez i Cazorla

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).
Comprovat que 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 Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts de l’ordre
del dia:
1.
2.

3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1.

URBANISME I OBRES:
Llicència d’obres exp. núm. 6.7/1-77/09

3.1

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories:
Autorització ocupació via pública parades Festa Major 2009

3.2
3.3
3.4
3.5

CONTRACTACIÓ:
Aprovació certificació núm. 1 obra cobriment de la pista multiusos al
sector del barri de l’Estació de Campdevànol
Acord requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada
en l’obra rehabilitació i reforma del cementiri municipal
Acord requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada
en l’obra cobriment de la pista multiusos al sector del barri de l’estació
de Campdevànol.
Acord requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada
en l’obra arranjament zona verda barri del Roser de Campdevànol
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 29 de
juliol de 2009
2. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’Alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:
URBANISME
2.1. LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 6.7/1-77/09
Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. Jordi Graña Alba, en nom
del Servei Català de Trànsit, NRE 1405 de 17/07/09, per obres consistents en la
instal·lació d’un cinemòmetre (radar i equipament corresponent) a la carretera N260, P.K. 121+529, d’aquest municipi, segons exp. núm. 6.7/1-77/09.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, i l’informe jurídic favorable de la Secretària
de la Corporació; salvant el dret de propietat i sense perjudici del de tercer.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local, RESOLC:
1. AUTORITZAR l’ocupació, amb caràcter permanent, dels terrenys de titularitat
municipal al P.K. 121+529 de la carretera N-260, dins el terme municipal de
Campdevànol, amb la instal·lació d’un cinemòmetre.
2. ATORGAR la llicència d'obres sol·licitada d'acord amb les condicions següents:
— Les obres començaran en un termini màxim d’1 mes, a partir de la notificació
de la present resolució; en tot cas, la duració màxima d’execució de l’obra serà
de 3 mesos, a comptar igualment des de la notificació d’aquesta resolució.
— L’actuació haurà de limitar-se a allò sol·licitat en la llicència. Les modificacions
hauran de ser comunicades a aquest Ajuntament.
— Aquesta instal·lació, situada en terreny municipal dins d’un polígon urbanístic,
haurà d’adaptar-se al futur desenvolupament urbanístic del sector, sense
significar cap inconvenient ni càrrega afegida pel mateix.
3. DECLARAR l’exempció de l’impost de construccions i taxa per llicències
urbanístiques de conformitat a l’article 100.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
4. COMUNICAR la present resolució a l'interessat amb indicació dels recursos que
en Llei pot interposar
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PARADES FESTA MAJOR 2009
Vistes les peticions de diferents firaires per a l’ocupació de la via pública amb
parades, barraques i atraccions durant els dies de la Festa Major de 2009 d’aquest
municipi.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 12 d’agost de 2009,
RESOLC:
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1. AUTORITZAR les instal·lacions als peticionaris següents:
ÁVILA ROMÁN, Mariana
AZÓN VALERO, Javier
BAGÓ FERRES, Joan
CAMPO PERUGACHI, Cecilia
CAMPO TICCICURO, Francisco
FERNÁNDEZ VALL, Julián
FORTEA PLUMED, Amadeo
GARCÍA HERRERA, Josefa
RAMOS SANCHEZ, Montserrat
HALL TRUCKS COMMERCE, SL
LUPOTTO MORENO, Giovanni
MASGRAU BERNATALLADA, Lluís
MARTÍ DELOYO, Miquel
PÉREZ PARDO, Alejandro
NATALIA ROS, PITRI 2000, SL
PRAT ESTEVE, Joan
PRAT ESTEVE, M. Lluïsa
RODRIGUEZ DA SILVA, Florentino
AURORA CORREA, JUAN CARLOS
RUBIO ROS, Daniel
SERRA GUARDIA, Joaquim
TIXICURO CAMPO, José Tomás
GUASLAGUI, Fausto
DOSANJOS RODRÍGUEZ, Teresa
BARON CORONADO, Carles

CREPERIA
CARAMELS I FRUITS SECS
PISTA INFANTIL
ARTESANIA
ARTESANIA
VOLADOR INFANTIL
CASETA DE TIR
TIR DE CANONS
RODEO INFANTIL
PESCA MECÀNICA
XUXERIES
XURRERIA
XURRERIA
PATATERA
ESCALEXTRIC
VAIXELL PIRATA
TORETS INFANTILS
GRUES
SALTAMONTES
AUTOS DE XOC
LLITS ELÈSTICS
CAVALLETS INFANTILS
AEROBABY
PESCA ÀNECS
CASTELL INFLABLE
TAGADA DISCO
DRAGON INFANTIL
PESCA INFANTIL
ALL STAR
CASETA TIR
ARTESANIA
ARTESANIA
TOROS MECÀNICS
RAMADA DE GLOBOS
FRANKFURT

3x2
6x2
12x7
5
12x4
6
9x2
8x4
10x3
10x3
3x1
7x2
5x2
2x1
8
15X9
10x3
10x2
14
30x13
10x4
8
8
4
7
7x11
15X7
6
7x2
9x2
5x2
5
12x5
1
6x2

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

2. DENEGAR per manca d’espai la instal·lació als peticionaris següents:
PERALTA YACELGA, Carlos
ASCANTA RAMIREZ, Luís Alberto
BULGA YACELGA, José Manuel
NOGUEIRA GONZALVEZ, Manuel Antonio
RODRIGUEZ CASTILLO, Bienvenido
ALIPIO PEREIRA, FATIMA
RODRIGUEZ, Alejandro
PLANAS VALDIVIA, José

LOPEZ LOPEZ, Ramon

ARTESANIA
ARTESANIA
ARTESANIA
REMOLQUE FRANCKFURT
MINIGOLF
YUMPIS
RAMPA DESLIZANTE
PISTA MOTOS
COTXES INFANTILS
CASETA TIR
BALENA INFLABLE
SIMPSON INFLABLE
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3. LIQUIDAR la corresponent taxa per ocupació de via pública de conformitat a
l’article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a usos privatius
sòl, subsòl o vol de les vies públiques.
4. NOTIFICAR la present Resolució als interessats amb indicació dels recursos que
poden interposar i donar compte a Tresoreria i a l’Àrea de Governació, als efectes
oportuns.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA aprovar la proposta.
CONTRACTACIÓ
3.2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA COBRIMENT DE
MULTIUSOS AL SECTOR DEL BARRI DE L’ESTACIÓ DE CAMPDEVÀNOL

LA

PISTA

Vista la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres “Cobriment pista
multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol” inclosa en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya any 2009, programa general, amb el número 2009/748, i que
importa la quantitat de TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (38.408,68.-€).
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 de les obres “Cobriment pista
multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol”, i que importa la quantitat de
TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
D’EURO (38.408,68.-€), Que serà abonada al contractista adjudicatari
CONSTRUCCIONS JOPRADA, SL.
Segon.- TRAMETRE el present acord, juntament amb dos exemplars de la
certificació d’obra, als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la
base 11.1 d’execució del Pla.
Tercer.- ACCEPTAR l’endós de la certificació aprovada a favor de Caixa de Girona,
cte. 2030.0202.69.0216505782 d’acord amb la petició del contractista.
Quart.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes
oportuns.
3.3. ACORD REQUERIMENT AL CONTRACTISTA PEL COMPLIMENT DE
L’OFERTA PRESENTADA EN L’OBRA REHABILITACIÓ I REFORMA DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Per Resolució de l’Alcaldia de data 19/03/09 s’adjudica definitivament el contracte
de les obres del “Rehabilitació i reforma del cementiri municipal”, mitjançant
procediment sense publicitat, a l’empresa Construccions Casals Picas, SL.
L’oferta presentada per Construccions Casals Picas, SL, 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 la direcció tècnica de les obres per un import de 4.000.-€.
En conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en
favor de l’Ajuntament, de l’import total dels honoraris tècnics.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local ACORDA:
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1. Requerir al contractista Construccions Casals Picas, SL el pagament immediat de
4.000.-€ en concepte de direcció tècnica de les obres, a ingressar al compte de
l’Ajuntament 2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
2. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó.
3.4. ACORD REQUERIMENT AL CONTRACTISTA PEL COMPLIMENT DE L’OFERTA
PRESENTADA EN L’OBRA COBRIMENT DE LA PISTA MULTIUSOS AL SECTOR DEL
BARRI DE L’ESTACIÓ DE CAMPDEVÀNOL
Per Resolució de l’Alcaldia de data 11/06/09 s’adjudica definitivament el contracte
de les obres del “Projecte bàsic i executiu de cobriment de pista multiusos sector
barri Estació Campdevànol”, mitjançant procediment negociat amb publicitat a
Internet, a l’empresa Construccions Joprada, SL.
En la mateixa resolució s’aprova la constitució de la garantia definitiva que
ascendeix a 11.909,29 euros, equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació,
mitjançant la retenció del percentatge corresponent de l’import de cada certificació
d’obra executada. En conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista
adjudicatari, en favor de l’Ajuntament, de la part proporcional (4,31 %) de cada
certificació d’obra aprovada fins arribar al pagament de l’import total de la garantia.
L’oferta presentada per Construccions Joprada, SL, i que va servir de base per a
l’adjudicació de l’obra, contemplava una millora consistent en l’execució d’una pista
multiusos prefabricada de 28,70 x 15,20 metres, valorada en 42.891.-€. En
conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en
favor de l’Ajuntament, de la part proporcional (15,52 %) de cada certificació d’obra
aprovada fins arribar al pagament de l’import total de la pista.
Com a millora també s’ofertava l’assumpció de la despesa corresponent a honoraris
tècnics per un import de 12.000.-€. En conseqüència, procedeix el pagament per
part del contractista adjudicatari, en favor de l’Ajuntament, de la part proporcional
(4,34 %) 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 Construccions Joprada, SL el pagament immediat del
percentatge del 4,31% sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament,
en concepte de garantia definitiva, a ingressar al compte de l’Ajuntament
2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
2. Requerir al contractista Construccions Joprada, SL el pagament immediat del
percentatge del 15,52% sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament,
en concepte de la pista multiusos, a ingressar al compte de l’Ajuntament
2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
3. Requerir al contractista Construccions Joprada, SL el pagament immediat del
percentatge del 4,34% sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament,
en concepte d’honoraris tècnics), a ingressar al compte de l’Ajuntament
2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
4. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó.
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5. Notificar l’acord a l’interessat, tot indicant-li que el percentatge total a pagar en
cada certificació d’obra aprovada ascendeix al 24,17%.
3.5. ACORD REQUERIMENT AL CONSTRACTISTA PEL COMPLIMENT DE L’OFERTA
PRESENTADA EN L’OBRA ARRANJAMENT ZONA VERDA BARRI DEL ROSER DE
CAMPDEVÀNOL

Per Resolució de l’Alcaldia de data 04/06/09 s’adjudica definitivament el contracte
de les obres del “Projecte arranjament zona verda barri del Roser de
Campdevànol”, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a l’empresa
Construccions Rengel Soler, SL.
L’oferta presentada per Construccions Rengel Soler, SL, 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 4.000.-€. En
conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en
favor de l’Ajuntament, de la part proporcional (3,9843 %) de cada certificació
d’obra aprovada fins a 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 Construccions Rengel Soler, SL el pagament immediat
del percentatge del 3,9843 % sobre cada certificació d’obra que aprovi
l’Ajuntament, en concepte d’honoraris tècnics, a ingressar al compte de
l’Ajuntament 2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
2. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 13:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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