ACTA 2/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 DE GENER DE 2011
Assistents
Presidència:

Ferran Martínez i Ramos

Membres:

Joan Rivera i López

Convidades:

Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez

Excusen:

Núria López Rodríguez
Ramon Perearnau i Morera

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 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 accidental 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.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Aprovació expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra de reforma i adequació de la Plaça Antoni M. Claret.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president accidental declara oberta la sessió i es tracten successivament
els punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 12 de
gener de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Aprovació expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra de reforma i adequació de la Plaça Antoni M. Claret
Ref.: 6.3.4/4/2010

Atès que amb data 18-01-2011 l’Alcaldia va detectar la necessitat de realitzar la
contractació de les obres consistents en la reforma i adequació de la Plaça Antoni
M. Claret pels motius següents:

— La plaça, de dimensions petites i envoltada de vials amb circulació rodada, ha

quedat com un reducte marginal del barri sant Cristòfol, sense cap relació
directa amb la zona comercial i sense possibilitat d’acollir activitats socials.
— El paviment del porxo d’accés als locals comercials es troba en mal estat de
conservació.
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Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la
disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 18-01-2011 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 18-01-2011 Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte.
Atès que amb data 18-01-2011, per resolució d’Alcaldia es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat
de la contractació proposada.
Atès que amb data 18-01-2011, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que amb data 18-01-2011, l’Interventor va realitzar la retenció de crèdit
oportuna i va emetre Informe favorable de fiscalització de l’expedient i vist l’informe
dels Serveis Tècnics Municipals.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra consistent en la reforma i adequació de la Plaça Antoni M.
Claret.
2. Autoritzar, en quantia de 146.266,22 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres per procediment negociat
sense publicitat, amb càrrec a la partida 15.619.02 de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament actualment vigent.
Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
3.
ha de regir el contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat.
4. La mesa de contractació estarà integrada per les següents persones:
Presidenta: Sra. Núria López i Rodríguez, alcaldessa, o persona en qui delegui
Vocals:
Sr. Joan Rivera López, regidor de Serveis, o persona en qui
delegui
Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari de la Corporació
Sr. Miquel Flores i Salgado, arquitecte municipal
Sra. Cristina Ramisa i Puigdomènech, arquitecta tècnica municipal
Secretari: Actuarà com a Secretària la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso,
funcionària de la Corporació
5. Aquesta Mesa farà l’obertura de pliques en acte públic el dia 24 de febrer, a les
12:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
6. Publicar en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini
de VINT-I-SIS dies naturals (del 24 de gener al 18 de febrer de 2011 inclosos)
els interessats presentin les sol·licituds de participació.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.Varis
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Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 19:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president accidental,

Josep Ruiz i Muñoz

Ferran Martínez i Ramos
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