CTA 3/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al
despatx
de
l’Alcaldia
de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
essent les 19:30 hores del dia 11
de febrer de 2009, es reuneix la
Junta de Govern a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lm. Sra. Núria López i
Rodríguez,
i
l’assistència
dels
regidors que es relacionen al
marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso.
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 :
1.
2.

Aprovació actes sessions anteriors.
Informe resolucions de l’alcaldia:
2.1. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/67/08.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries – Exp.: H.2.3.4.4./8/09.
2.3. Expedient reclamació de responsabilitat patrimonial - Exp.: 1.9/9/09.
2.4. Suspensió tramitació expedient per responsabilitat patrimonial - Ref.:
1.9/33/08.
2.5. Adjudicació provisional contractació obres construcció del nou dipòsit al sector
2.6.

de Vista Alegre i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins al
nou dipòsit a Campdevànol.

Contracte menor consultoria i assistència assessor urbanístic municipal.

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 28 de
gener de 2009.
2. INFORME 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:

2.1. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/67/08

Vista el recurs de reposició presentat pel senyor Josep Boixader Vilella (registre
d’entrada núm.153 de data 30 de gener de 2009) contra una multa per infracció de
trànsit per estacionament en lloc prohibit el vehicle matrícula 2689-FVY.
Atès que les declaracions de l’interessat no desvirtuen la denúncia que van posar
els agents municipals i que consta en l’expedient, HE RESOLT:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició.
Segon.- CONFIRMAR íntegrament la sanció imposada a l’interessat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que
pot interposar.
Quart.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i a Tresoreria.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries – Exp.: H.2.3.4.4./8/09

En relació a l’escrit presentat per UTE Ripoll-Puigcerdà (Reg. entrada núm.165 de
data 3 de febrer de 2009), referent a una liquidació del servei d’escombraries
comercials de la Colònia Herand en que manifesten que tenen un contracte d’obres
del Ministerio de Fomento.
Atès que l’ordenança núm. 20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans no preveu cap exempció o
bonificació per aquest concepte, RESOLC:
Primer.- DESESTIMAR la reclamació presentada per UTE Ripoll-Puigcerdà sobre una
liquidació pel servei d’escombraries comercials d’un local que té llogat a la Colònia
Herand.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Expedient reclamació de responsabilitat patrimonial - Exp.: 1.9/9/09

En relació a la sol·licitud presentada pel Sr. Fermí González Cazorla, en nom propi,
a la qual s’ha donat entrada en data 24 de gener de 2009, amb núm. 104/2009, en
el Registre general d’aquest Ajuntament, en la que es detallen els danys següents:
ruptura de l’òptica posterior esquerra del vehicle matrícula 4600 DSD amb motiu
del desplaçament d’un contenidor de deixalles, a conseqüència d’un cop de vent.
Atès que es tracta d’un cas de força major, no imputable al funcionament normal o
anormal dels serveis públics municipals.

De conformitat a l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
Article 139. Principis de la responsabilitat.
1. Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques
corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, tret dels
casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.

RESOLC:
Primer.- NO ADMETRE a tràmit la reclamació presentada pel Sr. Fermí González
Cazorla, abans referenciada, en tractar-se d’un cas de força major sense dret a
indemnització per part de l’administració.
Segon.- ARXIVAR les actuacions sense més tràmit.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat la present resolució amb indicació dels recursos
que pot interposar.
2.4. Suspensió
1.9/33/08

tramitació

expedient

per

responsabilitat

patrimonial

-

Ref.:

Vist l’escrit de data 8 de gener de 2008, presentat pel senyor Joaquin Ibañez
Romero, NRE 1797 de 25 de novembre de 2008, de reclamació per responsabilitat
patrimonial a l’Ajuntament, en el que posa de relleu que com a conseqüència del
trencament d’un vidre de la porta d’entrada del pavelló municipal d’esport, va haver
d’ésser intervingut quirúrgicament amb el diagnòstic de ferida incisiva amb
afectació vascular i tendinosa canell esquerra, secció arterial cubital anterior i
secció tendó cubital anterior.
Atès que l’interessat manifesta que les lesions encara no han sanat i no s’ha produït
l’alta mèdica corresponent.
Atès que l’article 4 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial i l’article 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableixen que el termini per reclamar comença a computar des de la
curació o determinació de l’abast de les seqüeles.
RESOLC:
Primer.- Suspendre la tramitació de l’expedient fins i tant no s’acrediti la curació o
determinació de l’abast de les seqüeles derivades del sinistre.

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la companyia asseguradora.
2.5. Adjudicació provisional contractació obres construcció del nou dipòsit al sector
de Vista Alegre i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins al nou
dipòsit a Campdevànol

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 24 de desembre de 2008 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
consistents en la construcció del nou dipòsit al sector de Vista Alegre i instal·lació
d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins al nou dipòsit a Campdevànol,
mitjançant procediment negociat sense publicitat es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 3 de febrer de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, i vist
l’informe de la tècnica municipal, examinada la documentació que l’acompanya i
d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò 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,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres de
construcció del nou dipòsit al sector de Vista Alegre i instal·lació d’una nova
canonada d’impulsió del Cortaló fins al nou dipòsit a Campdevànol, mitjançant
procediment negociat sense publicitat a l’empresa MIQUL GARDELL, SA pel preu de
110.000 euros i 17.600 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit i d’acord
amb les consideracions següents: oferta econòmicament més avantatjosa.
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir al legal representant de Miquel Gardell, 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.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i
es comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.

2.6. Contracte menor consultoria i assistència assessor urbanístic municipal

Atesa la necessitat de continuar amb l’assistència d’un assessor urbanístic en
matèries de planejament, planificació general, per donar suport a l’Ajuntament
durant la tramitació del POUM de l'Ajuntament de Campdevànol;
Atès que el Sr. Joan Albesa Poncet, arquitecte de reconegut prestigi, acredita una
perllongada i acreditada experiència en àmbits urbanístics i ha vingut assessorant
l’Ajuntament per un contracte de prestació de serveis de data 25-7-2007, què s’ha
vingut prorrogant tàcitament fins a l’actualitat;
De conformitat a l’article 122 de la Llei de Contractes del Sector Públic;
RESOLC:
PRIMER. Contractar el senyor Joan Albesa Poncet com a assessor urbanístic
municipal, amb les condicions següents:
1. Tipus de contracte. Contracte menor per raó de la quantia (inferior a 18.000
euros)
2. Durada: Des del 28 de setembre de 2008 i mentre duri la tramitació del POUM
de Campdevànol.
3. Retribució i jornada. Retribució: 80 euros l’hora més IVA, prèvia presentació de
factura amb les retencions fiscals corresponents. Acreditarà dret a mitja dieta
(25 €) i desplaçament a 0,22 € km.
4. L’assistència a l’Ajuntament serà de dos dies al mes, un total de 14 hores al
mes. Sens perjudici que pugui ésser requerit per necessitats manifestes de
l’Ajuntament.
5. Objecte del contracte. Les tasques a realitzar
són les inherents a
l’assessorament urbanístic en matèries de planejament general del POUM.
6. Assegurança. L’arquitecte manifesta que té una assegurança de responsabilitat
civil suficient per cobrir els possibles errors o danys a tercers, així com la seva
pròpia cobertura de seguretat social o equivalent.
7. Declaració. El senyor Joan Albesa Poncet declara que no concorre en cap de les
causes que prohibeixen contractar amb l’Administració, previstes a l’article 49
de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que està al corren en el compliment
de les seves obligacions amb la Seguretat Social, amb l’AEAT i la Generalitat de
Catalunya i amb l’Ajuntament.
8. Regulació supletòria. Tot allò que no s'ha previst en aquest contracte, es seguirà
el que disposa la Llei 7/1985, del 2 d'abril, LRBRL; La Llei 30/2007, de 18 de
maig LCSP; Reial Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i
la resta de la legislació no derogada per les disposicions vigents en matèria de
contractació.
SEGON. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida
Municipal vigent.

corresponent del Pressupost

TERCER. Sol·licitar que s’adjunti la factura corresponent i que reuneixi els requisits
establerts a l’article 72 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les Administracions
Públiques.
QUART. Comunicar aquest acord als interessats, a Intervenció i Tresoreria a l’efecte
corresponent.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-acctal.

Vist i plau
L’alcaldessa

Montserrat Borrull i Fragoso

Núria López i Rodríguez

