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ACTA NÚM. 13/2017
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de setembre
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués
Regidors:
Sr. Joan Navarro i Soler
Sr. Adrià Gómez Marco
Sr. Gabriel Barba Ramírez
Excusa: Cap

A la Seu Consistorial de l’Ajuntament.
Es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local al
marge consignats per celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria i sota la Presidència del seu titular.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat
pel servei eSAF del Xaloc (Diputació de Girona) en
funcions de Secretaria Intervenció.

Es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És objecte de la reunió la convocatòria realitzada en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Exp. 228/17. Concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta.
3. Informes i propostes de la Àrees.

L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els assumptes inclosos
a l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l'Acta núm. 12 de la sessió del 28 d’agost de 2017
2. Exp. 228/17. Concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta.
Acord de Junta de Govern Local
Procediment: Contracte d'obres per procediment obert, varis criteris d’adjudicació.
Tramitació urgent.
Assumpte: reparació del Pont de la Palanqueta
Interessat: Ajuntament
Data d'iniciació: 10 de juliol de 2017
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents a la reparació
del Pont de la Palanqueta i es va aprovar inicialment el Projecte d'Obres corresponent (BOP de Girona
127, de 4-07-2017) que quedarà aprovat definitivament el 17 d’agost de 2017, en el cas que no
hagin al·legacions.
Efectuat el replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora el mateix a aquest expedient
de contractació.
Donada la característica de l'obra sembla el procediment més adequat el procediment obert, varis
criteris d'adjudicació, tràmit d’urgència.
Atès que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir
i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Per Decret d'Alcaldia de 10-07-2017 es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació
referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada i la urgència de la
tramitació.
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S’ha redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del
contracte.
Per l'Interventor es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre informe de fiscalització de
l'expedient favorable.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Vista la competència de l’Alcaldia en supòsits d’urgència i la delegació del Ple a l’Alcaldia segons
anunci al BOP 136, de 16-07-2015, i tenint en compte que l’alcaldessa forma part de la Junta de
Govern
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació,
per a l'obra consistent en la execució del projecte de reparació del Pont de la Palanqueta, convocant
la seva licitació per procediment d’urgència.
2. Autoritzar, en quantia de 76.019,50 € i 15.964,10 € d'IVA, la qual cosa suposa un total de
91.983,60 €, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb
càrrec a l'aplicació de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a
l'exercici 2017.
3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte d'obres consistent a la reparació del Pont de la Palanqueta per procediment obert
varis criteris de valoració per l’adjudicació i tràmit d’urgència.
4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè
durant el termini de 13 dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
5. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb una antelació
mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació de la
documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3. Informes i propostes de la Àrees.
No n’hi han
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta
al lloc i data dalt consignats.
En dono fe

Vist i plau,

