ACTA 7/2009
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 D’ABRIL DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ramon Perearnau i Morera

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 19:00 hores,
es reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López i Rodríguez, i l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua com a secretari habilitat el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, nomenat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya,.
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 de l’acta de la sessió anterior.
Informe Resolucions de l’Alcaldia:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1.
Reclamació ocupació via pública. Expedient: H.2.3.4.4/22/09
2.2.
Contractació d’oferta financera. Expedient:2.3.1.5/09
CONTRACTACIÓ
2.3.
Contractació del rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió
2.4.
2.5.

Aprovació expedient contractació obres procediment negociat amb publicitat a
Internet “Cobriment de pista multiusos sector barri Estació Campdevànol”
Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la
redacció del MIEM de Campdevànol - Exp.: 1.4.6/6/09

2.6.

Adjudicació provisional contractació obres “Projecte arranjament zona verda
barri del Roser” - Exp.: 6.3.9/7/08

2.7.

Contracte menor de subministrament d’equip informàtic

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i excusa l’assistència dels regidors Sr. Ferran
Martínez i Ramos i Sr. Joan Rivera i López per motius personals.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 25 de
febrer 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:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1. Reclamació ocupació via pública. Expedient: H.2.3.4.4/22/09
Vista la reclamació que presenta per Naus Costa, sa (registre d’entrada núm.786 de
data 1 d’abril de 2009) contra una liquidació d’ocupació via pública per obres del C/
Raval, 2, en que manifesta que corresponen a unes obres de la Comunitat de
propietaris del C/Raval, 2.
Vist l’informe de la policia local en que corrobora que l’ocupació correspon a la
comunitat de propietaris del C/ Raval, 2, i vist el parer favorable de la Junta de
Govern Local de data quinze d’abril de 2009, HE RESOLT:
Primer. ANUL·LAR les liquidacions a nom de Naus Costa, sa del c. Raval, 2 i
procedir, si s’escau, a la devolució dels imports liquidats.
Segon. APROVAR noves liquidacions a nom de la comunitat de propietaris c. Raval,
2.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al interessats.
Quart. COMUNICAR la present resolució a Tresoreria i Intervenció.
2.2. Contractació d’oferta financera. Expedient:2.3.1.5/09
El Real Decret Llei 9/2008 de 28 de novembre estableix la creació d’un Fons estatal
d’Inversió Local per 8.000 milions d’euros destinats a augmentar la inversió pública
en l’àmbit local per a finançar obres de nova planificació.
Els Ajuntament rebran el 70% de l’import de la subvenció en el moment de
l’adjudicació del Projecte. El 30% restant un cop s’acrediti la finalització de les
obres.
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Atès que “la Caixa” ha dissenyat una oferta exclusiva que permetrà optimitzar la
gestió financera dels fons assignats per aquest projecte, i vist el parer favorable de
la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2009, HE RESOLT:
Primer. APROVAR la contractació de l’oferta financera de “La Caixa” que comprèn,
de forma conjunta els següents aspectes:
a) Remuneració especial EURIBOR més 1%
Abonament mensual d’interessos al compte a la vista destinat, exclusivament, a
rebre subvencions i gestionar els pagaments de proveïdors dels projectes
subvencionats. L’abonament inicial suposa el 70% de l’import assignats.
b) Gestió integral dels pagaments a proveïdors a través de CaixaConfirming
Facilita el pagament a proveïdors en els 30 dies que obliga el Real Decret.
Permet als proveïdors demanar la bestreta del cobrament d’acord amb les seves
necessitats en les següents condicions:
- Preu: Euribor a un mes + 1’5%
- Sense comissió de bestreta
c) Possibilitat de finançar mitjançant Caixa Confirming el 30% que els Fons ha
d’abonar en finalitzar les obres
- Preu: Euribor trimestral +1% amb càrrec al venciment
- Sense comissió de financiació
- Sense comissió de bestreta
Segon. RATIFICAR aquest acord pel Ple de la Corporació.
Tercer. Comunicar la present resolució a l’interessat, a l’interventor i a tresoreria.
CONTRACTACIÓ
2.3. Contractació del rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió
Per segona vegada, es comenta la necessitat de comptar amb maquinari actualitzat
a les dependències de la Biblioteca municipal i el Centre Cívic.
S’ha de tenir en compte que els recursos municipals són limitats en aquest moment
i que hi ha la possibilitat de comptar amb un maquinari d’immediat amb la
possibilitat d’adquirir la propietat en el moment que es compti amb finançament
suficient via subvencions.
Hi ha propostes de diferents empreses per a la concertació de rènting amb opció de
compra.
La Junta en queda assabentada
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2.4. Aprovació expedient contractació obres procediment negociat amb publicitat a
Internet “Cobriment de pista multiusos sector barri Estació Campdevànol”

Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 07-04-09 s’inicià l’expedient per a la
contractació de les obres consistents en el cobriment de la pista multiusos existent
al barri de l’Estació de Campdevànol, amb l’objectiu de comptar amb un espai
cobert per a la celebració d’activitats culturals i recreatives en un dels sectors del
municipi amb més concentració d’habitants i es motivà la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atès que donada la característica de l’obra es considera com a procediment més
adequat el procediment negociat amb publicitat.
Atès que amb data 07-04-09 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 a contractar.
Atès que amb data 07-04-09 es va emetre informe per Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
Atès que amb data 14-04-09, es redactà i s’incorporaren a l’expedient el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de
regir l’adjudicació del contracte.
Atès que amb data 14-04-09 l’Interventor va realitzar la retenció de crèdit oportuna
i en la mateixa data va emetre informe de fiscalització de l’expedient amb la
conclusió que procedia la tramitació de l’expedient.
Examinada la documentació, vist 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,
En exercici de la competència delegada pel Ple
Girona

a la Junta de Govern (BOP de

La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades al “Projecte
bàsic i executiu de cobriment de pista multiusos sector barri Estació Campdevànol”,
mitjançant procediment negociat amb publicitat a Internet, convocant la seva
licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 304.296,44 euros, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida
44.622.05 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per
a l’exercici 2009.
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TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran el contracte d’obres en qüestió per procediment
negociat amb publicitat a Internet.
QUART. La mesa de contractació estarà integrada per les següents persones:
Presidenta:
Vocals:

Secretària:

Sra. Núria López i Rodríguez, alcaldessa
Sr. Joan Rivera López, regidor d’obres i serveis
Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
Sr. Miquel Flores i Salgado, arquitecte municipal
Sra. Cristina Ramisa i Puigdomènech, arquitecta tècnica municipal
Sra. Montserrat Borrull i Fragoso, funcionària de la Corporació.

Aquesta Mesa farà l’obertura de pliques en acte públic el dia 4 de maig de 2009, a
les 13:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Publicar en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el
termini de quinze dies els interessats presentin les sol·licituds de participació.
2.5. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a
la redacció del MIEM de Campdevànol - Exp.: 1.4.6/6/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2009, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la redacció del Mapa d’Instal·lacions Esportives MIEM del
municipi de Campdevànol, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 8.700,00
euros i 1.392,00 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 la redacció del Mapa d’Instal·lacions Esportives MIEM del municipi
de Campdevànol, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
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contractista INTEGRAL ACTION LOCAL, SL, per un import de 8.700,00 euros i
1.392,00 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.
2.6. Adjudicació provisional contractació obres “Projecte arranjament zona verda
barri del Roser” - Exp.: 6.3.9/7/08

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 4 de març de 2009 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
consistents en ‘arranjament de la zona verda del barri del Roser de Campdevànol,
mitjançant procediment negociat sense publicitat es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest;
Atès que en data 2 d’abril de 2009 de 2009 es va constituir la Mesa de contractació,
i vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, del qual es desprèn que les
empreses Construccions Casals Picas, SL i Construccions Rengel Soler, SL han
obtingut la mateixa puntuació¡;
Atès que el legal representant de Construccions Casals Picas, SL ha presentat
renúncia en favor de Construccions Rengel Soler, SL, i ha manifestat que les dues
empreses executaran les obres conjuntament, com a subcontractista i contractista
respectivament;
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
contemplades al “Projecte d’arranjament de la zona verda del barri del Roser”,
mitjançant procediment negociat sense publicitat a l’empresa CONSTRUCCIONS
RENGEL SOLER, SL pel preu de 86.546,52 euros i 13.847,44 euros corresponents a
l’Impost del Valor Afegit i d’acord amb els criteris de valoració que figuren al plec
de clàusules administratives.
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir al legal representant de CONSTRUCCIONS RENGEL
SOLER, SL 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
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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.
SISÈ. Fer saber als licitadors que aquest acord és provisional i en contra es poden
formular al·legacions en el termini de 10 dies des de la notificació personal a cada
licitador.
2.7. Contracte menor de subministrament d’equip informàtic
Atesa la necessitat de renovar l’equip informàtic de Secretaria per haver esdevingut
obsolet;
Vistes dels dues propostes presentades per les empreses SITIC i Infocentre: són
dues propostes similars, si bé la d’Infocentre és més econòmica (5 euros) i ofereix
una millora de la RAM (4GB) per import aproximat de 30 € que fan un total de 35
EUROS;
RESOLC:
1. Contractar l’equip informàtic amb destí a Secretaria amb l’empresa SITIC pel
preu de 792,23 més l’IVA corresponent per import de 126,76 EUROS.
2. Aprovar al despesa i el pagament un cop s’hagi realitzat el subministrament de
l’equip informàtic
3. Comunicar-ho a l’empresa adjudicatària, a Intervenció i Tresoreria per a la
deguda constància.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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