ACTA 4/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
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 25
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. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./10/09.
2.2. Concessió gual – Exp.: H.2.3.4.4./12/09.
2.3. Comptes Associació Jubilats i Pensionistes – Exp.: 2.5.1/1/09.
2.4. Sol·licitud de subvenció per a l’organització de la Cursa Comte Arnau.
2.5. Sol·licitud de subvenció per a l’organització de les Jornades de Promoció
de l’esport.
2.6. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica
per emissió dictamen tècnic per al manteniment tèrmic i legionel·losi a
les instal·lacions municipals - Exp.: 6.3.7/2/09.
2.7. Procés selectiu de vigilant municipal a jornada completa.
2.8. Adjudicació provisional contracte servei redacció estudi creació espai
dinamització econòmica.
2.9. Adjudicació contractes menors obres Fons Local Inversió Local.

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 11 de
febrer 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. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./10/09

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per na Zineb Lamghari Lamghari (núm. entrada: 253 de data
d’entrada:13-02-2009), en la que manifesta que ha canviat de vehicle i demana
que se li apliqui l’exempció al nou vehicle matrícula 0268-BCP.
Atès que s’ha comprovat que en data 25-05-2007 per resolució de l’alcaldia es va
aprovar l’exempció del vehicle GI-3998-BP atès que va presentar el certificat de
resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Un cop es comprovi la baixa del vehicle GI-3998-BP, RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom de Zineb Lamghari
Lamghari:
Matricula
0268-BCP

Marca i model
CITROEN XSARA PICASSO

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a Tresoreria i Intervenció.
2.2. Concessió gual – Exp.: H.2.3.4.4./12/09

Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per David Colomé Sellas (registre
d’entrada núm.310 de 19 de febrer de 2009) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat al C/ Onze de setembre, 12 d’aquesta localitat.
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, HE RESOLT:
Primer.- AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública
amb placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
Segon.- APROVAR la liquidació de catorze amb seixanta euros (14,60 €),
corresponent a les despeses per concessió i placa de reserva de via pública per gual
permanent, regulades en l’article 6è de “quota tributària” de l’ordenança fiscal
núm.13 reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti l’Administració
municipal.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i a Tresoreria als efectes
oportuns.
2.3. Comptes Associació Jubilats i Pensionistes – Exp.: 2.5.1/1/09

En data 20 de febrer de 2008 la Junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats va dimitir
en ple i va lliurar a aquest Ajuntament els llibres d’actes i els comptes bancaris de
l’Associació. Des d’aleshores no s’ha format cap nova Junta.
Aquest Ajuntament està fent gestions per aconseguir que surtin voluntaris per fer-se
càrrec de l’administració de l’Associació.
Atès que hi ha dos comptes bancaris oberts a la Caixa de Girona on es realitzen els
pagaments ordinaris de llum, telèfon, gas... i que al ho haver-hi responsables de
signatura es podrien paralitzar les activitats quotidianes del local de l’Associació ja
que per poder gestionar els comptes cal poder disposar d’autorització, RESOLC:
Primer.- SOL·LICITAR a l’entitat bancària Caixa de Girona que, transitòriament,
permeti als clauers de l’ajuntament administrar els comptes de l’Associació de
pensionistes i jubilats següents:
−
−

Caixa Girona
Caixa Girona

2030 0021 93 3300006676
2030 0021 96 3000070292

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Caixa de Girona amb expressió dels
recursos que pot interposar.
Tercer.- Donar compte a tresoreria i intervenció.

2.4. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’organització de la
Cursa Comte Arnau

Vistes les bases bases específiques de subvencions als ajuntaments per activitats
esportives i la convocatòria per a l’any 2009, RESOLC:
Formular sol·licitud de subvenció de 2.400,00 a l’Àrea de Cooperació Esportiva per
a l’organització de l’edició d’enguany de la Cursa Comte Arnau.
2.5. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’organització de les
Jornades de Promoció de l’esport

Vistes les bases bases específiques de subvencions als ajuntaments per activitats
esportives i la convocatòria per a l’any 2009, RESOLC:
Formular sol·licitud de subvenció de 1.000,00 a l’Àrea de Cooperació Esportiva per
a l’organització de l’edició d’enguany de les Jornades de Promoció de l’esport.

2.6. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per
emissió dictamen tècnic per al manteniment tèrmic i legionel·losi a les
instal·lacions municipals - Exp.: 6.3.7/2/09

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2009, s’acredita
la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i
assistència tècnica professional per a l’emissió d’un dictamen pel manteniment
tèrmic i legionel·losi de les instal·lacions municipals, el preu del qual ascendeix a la
quantitat de 1.765,00 euros, i 282,40 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per la interventora, en virtut
de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, 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.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a l’emissió d’un dictamen pel manteniment tèrmic i legionel·losi de
les instal·lacions municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista LAMPISTERIA CAMPDEVANOLENSE, SL, per un import de 1.765,00
euros i 282,40 euros d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.

2.7. Procés selectiu de VIGILANT MUNICIPAL a jornada completa

Havent de procedir, amb caràcter de màxima urgència, a cobrir de manera interina
la plaça de funcionari que quedarà vacant per la Jubilació del Sr. Josep Rebollo
Barbado, vigilant municipal.

Vistes les bases generals dels processos selectius del personal laboral i funcionari
de l’ajuntament de Campdevànol publicades al BOP número 19, de 29-01-2009,
RESOLC:
Primer.- CONVOCAR procés selectiu per a cobrir de manera interina la plaça de
funcionari de vigilant municipal, amb publicació d’anunci a les cartelleres
municipals, amb subjecció a les Bases Específiques que s’adjunten.
Segon.- Els aspirants han de complir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o la d’algun país
membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats
Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del certificat d’escolaritat
d) No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions
públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del
servei de cap administració pública.
e) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B
f) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B i de l’autorització per
conduir vehicles prioritaris (B.T.P).
g) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions
corresponents.
Tercer.- Els interessats poden presentar sol·licitud acompanyada de currículum
professional al registre general de l’Ajuntament, en horari d’oficines, fins a les 14
hores del divendres 13 de març de 2009.
2.8. Adjudicació provisional
dinamització econòmica

contracte

servei

redacció

estudi

creació

espai

Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2009 s’aprovà
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del servei consistent en la redacció d’un estudi per a la creació d’un
espai de dinamització econòmica i formativa al municipi de Campdevànol, per
procediment negociat sense publicitat; així mateix es procedí a autoritzar la
despesa que suposa la seva adjudicació.
Vistes les ofertes presentades i que figuren a l’expedient, tenint en compte els
aspectes de negociació amb l’empresa, i de conformitat amb l’establert en 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 de serveis per a la redacció d’un
estudi per a la creació d’un espai de dinamització econòmica i formativa al municipi
de Campdevànol a l’empresa D’ALEPH, pel preu de 18.275,86 euros i 2.924,14

euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, segons la proposta
presentada.
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè
presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el perfil de contractant, la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a
contractar, així com a constituir la garantia definitiva.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el en el
perfil de contractant.

2.9. Adjudicació contractes menors obres Fons Local Inversió Local
2.9.1. Adjudicació contracte obra construcció mur de pedra a la Urbanització El
Castell - Exp.: 6.3.8/3/09

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de construcció mur
de pedra a la Urbanització El Castell de Campdevànol, el preu de la qual ascendeix
a la quantitat de 38.529,00 euros i 6.164,64 euros d’IVA.
Dictada Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial amb data 6 de
febrer de 2009 que autoritza el finançament del projecte.
Atès que en data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe d’Intervenció, sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar, i
informe dels Serveis Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres
que desenvoluparà aquest Ajuntament.
Atès que en data 25-02-09, es va emetre Informe-Proposta de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a la construcció d’un mur de pedra al
Barri del Castell de Campdevànol mitjançant el procediment del contracte menor,
amb el contractista Excavacions Lluís Icart, SL per un import de 38.529,00 euros i
6.164,64 euros d’IVA.

SEGON. Que l’interventor certifiqui l’existència de crèdit.
TERCER. La direcció tècnica de l’obra l’assumiran els Serveis Tècnics municipals.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si és procedent.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè en els quinze dies
següents al de la data en què rebi la notificació, presenti el document acreditatiu de
constitució de la garantia definitiva.
SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es
facin constar les dades de l’adjudicació, data en que aquesta es va produir, identitat
de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.9.2. Adjudicació contracte obra adequació i millora del camí ral de Campdevànol a
Gombrèn - Exp.: 6.3.8/4/09

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar les obres d’adequació i
millora del camí ral de Campdevànol a Gombrèn, el preu de la qual ascendeix a la
quantitat de 30.096,55 euros i 4.815,44 euros d’IVA.
Dictada Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial amb data 6 de
febrer de 2009 que autoritza el finançament del projecte.
Atès que en data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe d’Intervenció, sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar, i
informe dels Serveis Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres
que desenvoluparà aquest Ajuntament.
Atès que en data 25 de febrer de 2009, es va emetre Informe-Proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a l’adequació i millora del camí ral de
Campdevànol a Gombrèn mitjançant el procediment del contracte menor, amb el

contractista Excavacions Lluís Icart, SL per un import de 30.096,55 euros i
4.815,44 euros d’IVA.
SEGON. Que l’interventor certifiqui l’existència de crèdit.
TERCER. La direcció tècnica de l’obra l’assumiran els Serveis Tècnics municipals.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si és procedent.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè en els quinze dies
següents al de la data en què rebi la notificació, presenti el document acreditatiu de
constitució de la garantia definitiva.
SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es
facin constar les dades de l’adjudicació, data en que aquesta es va produir, identitat
de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.9.3. Adjudicació contracte obra millores entorn del camp de futbol municipal Exp.: 6.5/3/09

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar les obres de millores de
l’entorn del camp de futbol municipal, el preu de la qual ascendeix a la quantitat de
46.645,31 euros i 7.463,25 euros d’IVA.
Dictada Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial amb data 6 de
febrer de 2009 que autoritza el finançament del projecte.
Atès que en data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe d’Intervenció, sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar, i
informe dels Serveis Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres
que desenvoluparà aquest Ajuntament.
Atès que en data 25 de febrer de 2009, es va emetre Informe-Proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a les millores de l’entorn del camp de
futbol municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista

Construccions Rengel Soler, SL per un import de 46.645,31 euros i 7.463,25 euros
d’IVA.
SEGON. Que l’interventor certifiqui l’existència de crèdit.
TERCER. La direcció tècnica de l’obra l’assumiran els Serveis Tècnics municipals.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si és procedent.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè en els quinze dies
següents al de la data en què rebi la notificació, presenti el document acreditatiu de
constitució de la garantia definitiva.
SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es
facin constar les dades de l’adjudicació, data en que aquesta es va produir, identitat
de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.9.4. Adjudicació contractació obra supressió de barreres arquitectòniques - Exp.:
6.3.4/1/09

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra de supressió de
barreres arquitectòniques, el preu de la qual ascendeix a la quantitat de 37.029,23
euros i 5.924,68 euros d’IVA.
Dictada Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial amb data 6 de
febrer de 2009 que autoritza el finançament del projecte.
Atès que en data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe d’Intervenció, sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar, i
informe dels Serveis Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres
que desenvoluparà aquest Ajuntament.
Atès que en data 25 de febrer de 2009, es va emetre Informe-Proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER. Portar
arquitectòniques

a terme les obres relatives a la supressió de
mitjançant el procediment del contracte menor,

barreres
amb el

contractista Construccions Comarca del Ripollès, SL per un import de 37.029,23
euros i 5.924,68 euros d’IVA.
SEGON. Que l’interventor certifiqui l’existència de crèdit.
TERCER. La direcció tècnica de l’obra l’assumiran els Serveis Tècnics municipals.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si és procedent.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè en els quinze dies
següents al de la data en què rebi la notificació, presenti el document acreditatiu de
constitució de la garantia definitiva.
SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es
facin constar les dades de l’adjudicació, data en que aquesta es va produir, identitat
de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.9.5. Adjudicació contracte obra adequació equipament infantil de parcs i jardins Exp.: 6.3.9/2/09

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra d’adequació de
l’equipament infantil dels parcs i jardins municipals, el preu de la qual ascendeix a
la quantitat de 36.823,92 euros i 5.891,83 euros d’IVA.
Dictada Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial amb data 6 de
febrer de 2009 que autoritza el finançament del projecte.
Atès que en data 10 de febrer de 2009, es va emetre informe d’Intervenció, sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar, i
informe dels Serveis Tècnics sobre la no existència de fraccionament de les obres
que desenvoluparà aquest Ajuntament.
Atès que en data 25 de febrer de 2009, es va emetre Informe-Proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a l’adequació de l’equipament infantil
dels parcs i jardins municipals mitjançant el procediment del contracte menor, amb

el contractista Fernaroma Construccions, SL per un import de 36.823,92 euros i
5.891,83 euros d’IVA.
SEGON. Que l’interventor certifiqui l’existència de crèdit.
TERCER. La direcció tècnica de l’obra l’assumiran els Serveis Tècnics municipals.
QUART. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si és procedent.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè en els quinze dies
següents al de la data en què rebi la notificació, presenti el document acreditatiu de
constitució de la garantia definitiva.
SISÈ. Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es
facin constar les dades de l’adjudicació, data en que aquesta es va produir, identitat
de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:55 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

