ACTA 5/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER 2011
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez
Cap

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 17:30 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 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 112 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/4/11
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/6/11
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/17/10
2.4. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries. Expedient: h.2.3.4.4./5/11
2.5. Autorització de llicència taxi. Expedient: h.2.4.2/10/11
2.6. Adjudicació del contracte d’obres del projecte d’urbanització, reforma i
adequació de la Plaça Antoni Maria Claret, per procediment negociat sense
publicitat - Exp.: 6.3.4/4/10

3.

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa presidenta 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 10 de
febrer de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles
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Expedient: h.2.3.4.4/4/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Francisco-Javier Pineda Rey (núm. entrada: 192 de data
d’entrada:11-02-2011), en la que aporta una resolució de la Seguretat Social en
que se li reconeix una pensió d’incapacitat permanent.
Atès el que disposa l’article 1r del Reial Decret 1414/2006 publicat en el BOE el 16
de desembre de 2006.
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.APROVAR l’exempció del vehicle a nom de Francisco-Javier Pineda Rey següent:
Matricula
5299CXZ

Marca i model
RENAULT LAGUNA

2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4/6/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Eveli Adam Orriols (núm. entrada: 263 de data d’entrada:25-022011), en la que aporta una resolució de la Seguretat Social en que se li reconeix
una pensió d’incapacitat permanent.
Atès el que disposa l’article 1r del Reial Decret 1414/2006 publicat en el BOE el 16
de desembre de 2006.
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.APROVAR l’exempció del vehicle a nom de Eveli Adam Orriols següent:
Matricula
4466CZR

Marca i model
MERCEDES BENZ
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2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4/17/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Daniel Povedano Ruiz (núm. entrada: 309 de data d’entrada:24-022010), en la que aporta una resolució de la Seguretat Social en que se li reconeix
una pensió d’incapacitat permanent.
Atès el que disposa l’article 1r del Reial Decret 1414/2006 publicat en el BOE el 16
de desembre de 2006.
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.APROVAR l’exempció del vehicle a nom de Daniel Povedano Ruiz següent:
Matricula
5626DSP

Marca i model
BMW

2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.4. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./5/11
Vista la petició presentada per Construccions Rengel-Soler SL, en que demana la
devolució de l’import de la taxa d’escombraries comercials pel local d’activitat de
construcció del Camí de la Creu i la baixa en el cens per aquest concepte.
Atès que adjunta el comprovant de l’Agència Tributària de la baixa de l’activitat de
data 30-06-2010
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. APROVAR la baixa del segon semestre 2010 i de tot l’exercici 2011 de la taxa de
servei d’escombraries comercials, a nom de Construccions Rengel-Soler SL pel local
del Camí de la Creu.
2. APROVAR noves liquidacions per aquest local i pel servei d’escombraries
comercials, com a local buit, a nom de Jordi Rengel Paez o Ana M. Soler Serra.
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3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al Consorci de Recaptació i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.5. Autorització de llicència taxi
Expedient: h.2.4.2/10/11
En relació amb la sol·licitud presentada pel senyor Antonio NIETO I NIETO (Reg.
Entrada núm. 232 de 21 de febrer de 2011) sobre petició de substitució de vehicles
de la llicència municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils
lleugers de lloguer amb conductor, de la classe B d’auto-turisme, i d’acord amb la
documentació aportada,
De conformitat a les tarifes de l’article 5è de l’ordenança fiscal núm.11 reguladora
de la taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions d’auto-taxis.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. CONCEDIR la substitució en la llicència i autorització administrativa pel servei de
parada de taxis a favor del senyor Antonio Nieto Nieto del vehicle matrícula 9546CHD, marca: PEUGEOT 406 a canvi del NOU vehicle matrícula 1406-HBX, marca:
PEUGEOT 407.
2. APROVAR la liquidació per atorgament de substitució de vehicles en la llicència i
autorització d’autotaxis i demés vehicles de lloguer i serveis especials, per valor de
70,49 € (setanta amb quaranta-nou Euros).
3. MANIFESTAR a l’interessat que l’Ajuntament no disposa d’Ordenança on
s’estableixi l’obligatorietat d’instal·lació de taxímetre.
4. COMUNICAR el present acord a l’interessat i Tresoreria.
2.6. Adjudicació del contracte d’obres del projecte d’urbanització, reforma i
adequació de la Plaça Antoni Maria Claret, per procediment negociat sense
publicitat - Exp.: 6.3.4/4/10

Per provisió de l’Alcaldia de 18-01-2011 es va justificar la necessitat de realitzar la
contractació de les obres del “Projecte urbanització reforma i adequació Plaça
Antoni M. Claret”. 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 pel tècnic municipal es considera com a
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
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Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, i l’informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 18-01-2011, es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat
de la contractació proposada.
Vist que l’interventor va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre informe
favorable de fiscalització de l’expedient.
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2011 es va aprovar l’expedient i el
Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres esmentades, per
procediment negociat sense publicitat, i així mateix, es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 23-02-2011 es van certificar les ofertes presentades pels
contractistes que consten en l’expedient.
Atès que en data 24-02-2011 es va constituir la Mesa de contractació i els serveis
Tècnics municipals van emetre informe de valoració de les ofertes presentades.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 135 i en 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. Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS ICART, SA, el contracte de les obres del
“Projecte urbanització reforma i adequació Plaça Antoni M. Claret”, per procediment negociat sense publicitat, aprovat per Resolució d’Alcaldia de data 21-012011, pel preu de cent vint-i-tres mil nou-cents euros (123.900.-€) i vint-i-tres
mil tres-cents dos euros (23.302.-€) d’IVA, i les millores que són de veure en
l’oferta presentada.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 15.619.02 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
4. Notificar a Construccions Icart, SA, adjudicatari del contracte, la present resolució i requerir-lo per tal que constitueixi la garantia definitiva prèviament a la
signatura del contracte.
5. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, i publicar
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
6. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de
l’Obra ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte perquè
l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es proce-

5

deix a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
8. Desestimar els motius d’impugnació del plec de clàusules presentat per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya sobre la base de l’informe de
Secretaria que es notificarà a l’interessada com a fonament.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 19:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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