ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 27/10/2011

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 8/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 27 d’octubre de 2011
Horari: de 19:00 a 19:40 hores.
Lloc: sala de sessi ons d e la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Han excusat la seva absència els regidors electes per la Llista d’Endavant
Cerdanya (End-Cerd) següents:
-

Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
d’acord amb el que estableix l’article 98.c) 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, el sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El sr. Alcalde pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a
l’acta de la sessió anterior distribuïda amb la convocatòria i essent que l’acta es
troba conforme, els membres del Ple l’aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
“1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE

L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE II (EXP.- 43/11 BIS).
Vist l’acord del Ple de data 26/07/2011, pel qual es va acordar contractar per
procediment negociat, en expedient de tramitació urgent, mitjançant la
utilització de diversos criteris d’adjudicació, l’obra “DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS. FASE II (EXP.-43/11 BIS)",
aprovant-se els corresponents plecs de clàusules.
Atès que de conformitat amb el referit acord i els plecs aprovats es va invitar a
les següents empreses per tal que si els interessava presentessin la seva
oferta:
-SOCARREL, SLL
-RUTER TECNOLOGÍA, SL
-TREBISER CADÍ, SLL
-FLOTATS, SA
Vist que dins el termini conferit les empreses TREBISER CADÍ, SLL,
RUTER TECNOLOGÍA, SL i SOCARREL, SLL, van presentar oferta per a
l’execució de les obres.
Atès que l’empresa FLOTATS, SA va declinar la invitació per a participar en el
procés de licitació.
Vist que la mesa en data 3/10/2011, va efectuar proposta d’adjudicació del
contracte en favor de TREBISER CADÍ, SLL, acordant al mateix temps requerir
a l’esmentada empresa per tal que aportés la documentació esmentada als
plecs de clàusules.
Atès que TREBISER CADÍ, SLL CADÍ, SLL, ha aportat la documentació
requerida dintre de termini.
Vist l’escrit d’al.legacions presentat per RUTER TECNOLOGÍA, SL mitjançant
el qual, un cop fetes les manifestacions que estima convenients, sol.licita la
revisió de la puntuació atorgada a TREBISER CADÍ, SLL i l’adjudicació del
contracte a RUTER TECNOLOGÍA, SL.
Atès que RUTER TECNOLOGÍA, SL, en síntesi, al.lega el següent:

a) Considera que la puntuació a atorgar pel criteri “millores de disseny i
material” a RUTER TECNOLOGÍA, SL ha de ser superior a la que s’atorgui a
les altres empreses pels següents motius: Ofereix cargols antivandalisme, els
cartells 900X900 impresos a dues cares i un ortofotomapa amb localització i
fotografia dels cartells. A més, el material dels cartells que ofereix RUTER
TECNOLOGÍA, SL és alumini a diferència del que ofereix TREBISER CADÍ,
SLL que és acer galvanitzat.
b) Respecte a la baixa econòmica considera que hi ha molta
desproporcionalitat entre la diferència de l’oferta econòmica presentada entre
TREBISER CADÍ, SLL i RUTER TECNOLOGÍA, SL (371,34.-Euros) i la
puntuació atorgada als licitadors. A banda, d’això, RUTER TECNOLOGÍA, SL
també manifesta que ha de considerar-se que ofereix la reposició d’una sèrie
de material que compensa la diferència.
c) En tercer lloc, manifesta que el contractista només podrà subcontractar fins
un límit del 50%, que les partides de senyalització superen aquest percentatge i
que TREBISER CADÍ, SLL no té l’objecte social per fer senyalització per la qual
cosa incomplirà el contracte.
Vistos els diversos informes que consten a l’expedient i de conformitat amb els
arguments que consten als mateixos i d’acord amb la justificació que consta a
l’Annex d’aquesta resolució i els articles 153, 154 i 155 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, la part encara vigent del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions
públiques, la LBRL, el TRLMRLC i resta de normativa concordant, el Ple per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Desestimar les al.legacions presentades per RUTER TECNOLOGÍA,
SL, declarar vàlida la licitació i la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa
de contractació, i adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de l’obra
“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS.
FASE II” a l’empresa TREBISER CADÍ, SLL pel preu cert de SEIXANTA-SET
MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
//67.646,96.- EUR// MÉS l’IVA, amb estricta subjecció als plecs de clàusules, al
projecte tècnic i amb les condicions ofertades per l’empresa adjudicatària i que
consten a l’expedient.
Segon.- Citar l’adjudicatari perquè concorri el dia i hora que concerti amb
l’alcaldia i sempre abans del transcurs del termini de 15 dies hàbils comptats
des de la recepció de la notificació d’aquest acord, a l’efecte de formalitzar el
corresponent contracte administratiu de l’obra.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari, no s’hagués formalitzat el
contracte dins el termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la resolució del
mateix i implicarà la incautació de la garantia definitiva dipositada.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar aquesta
adjudicació definitiva al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament
(http://www.fontanals.cat) i al tauler d’anuncis municipal d’acord amb l’article
138 de la LCSP.
ANNEX
Motivació de l’adjudicació efectuada en compliment de l’article 135 de la
LCSP:
Legislació:
Aquesta adjudicació s’efectua d’acord amb el que estableix la LCSP i els plecs
de clàusules aprovats en data 26/07/11 i publicats al BOP núm. 185 de
27/09/11, al DOGC núm. 5973 de 28/09/11, al perfil del contractant i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
Criteris per l’adjudicació del contracte:
La clàusula quinzena dels plecs estableix:
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses a licitació un cop aplicats els criteris de valoració que a continuació es
detallen:
a) Ampliació del termini de garantia
b) Baixa econòmica
c) Millores material i disseny

30 punts
30 punts
40 punts

TOTAL 100 punts
En la redacció d’aquesta clàusula s’ha donat preponderància als criteris que es
poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera
aplicació de fórmules d’acord amb l’article 134.2 de la LCSP. Així, la valoració
del el 60% dels criteris és purament avaluable mitjançant l’aplicació de
fórmules.
Valoració de les al.legacions presentades:
L’adjudició s’efectua d’acord amb els antecedents esmentats. No obstant, per
tal de justificar més profundament la resolució, seguidament es valoren les
al.legacions presentades:
A) La primera al.legació fa referència a la disconformitat respecte al criteri
“Millores de material i disseny”.
L’apartat 15 c) dels plecs estableix:

“Millores de material i disseny:
La mesa valorarà els materials i el disseny proposat.
Pel que fa als MATERIALS es valorarà els materials a utilitzar en les infraestructures i també en
els senyals. Els materials mínims seran els que consten als plecs de clàusules tècniques però
mitjançant aquest criteri podran millorar-se. La mesa valorarà principalment els següents
aspectes:
-

Durabilitat dels materials.
Estètica dels materials.
Integració a l’entorn dels materials.
Que siguin materials respectuosos amb el medi ambient.

Pel que fa al DISSENY es valorarà especialment el disseny que la mesa consideri més atractiu,
que aporti més informació, que sigui més senzill i entenedor pels visitants.
Per tal de valorar correctament la proposta caldrà aportar una memòria descriptiva; una
memòria gràfica on constin croquis o dibuixos dels diferents tipus d’infraestructures i senyals
per tal que la mesa pugui valorar l’estètica del conjunt. El licitador també podrà aportar altra
documentació que consideri convenient per tal de valorar millor la seva oferta.
Pel què fa al disseny de la senyalització, a títol orientatiu, la mesa valorarà:
- Senyal Tipus A-1.1, panell de 1800x1350, pintat i retolat a una cara amb contraplaca per anar
a la paret
Haurà de contenir el nom i l’escut de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i una petita
descripció de l’arborètum.
- 3 Panells informatius amb informació general de l’Arborètum, plànol general de zona,
informació més detallada del desenvolupament de les espècies. Instal.lats a l’interior del punt
de recepció.
Panell 1:
Farà referència a la història de l’arborètum fent referència a l’incendi que va haver-hi als anys
noranta i als treballs de restauració. S’inclouran fotografies de l’àmbit cremat.
També inclourà un plànol de l’arborètum.
Panell 2:
Contindrà una explicació genèrica de què és un arborètum amb exemples d’altres països.
També inclourà una explicació específica sobre l’arborètum de Queixans on s’expliqui el
número i la distribució de les espècies, els continents representats.
Panell 3:
Inclourà una explicació d’usos i objectius de l’arborètum.
Una recreació de com serà l’arborètum en el futur.
Unes recomanacions de com ha de visitar-se l’arborètum, de respecte a les plantes i
recomanacions genèriques.
5 panells continentals de 900x900, pintats i retolats a una cara amb dos suports de fusta de
diàmetre 100x3000:

Hi haurà un panell per cada continent i contindrà el mapa, una explicació de la zona geogràfica
d’origen, les característiques del continent, la distribució de les espècies, l’itinerari i localització
del visitant (on està).
Panells d’informació d’espècies:
Tindran el contingut mínim que consta a l’annex VIII. El licitador podrà fer propostes sobre el
contingut que en síntesi serà: breu explicació de l’espècie, dibuix de l’espècie i plànol indicantne la seva procedència i alguna especifitat.
14 cartells 300x300 centrats al suport, pintats i retolats a una cara amb suport de fusta de
diàmetre 100x3000:
1 cartell per cada un d’aquests gèneres:
-

ACER (PIRINEU)
BETULA (PIRINEU)
CEDRUS (ÀFRICA I ÀSIA)
ABIES (NORD AMÈRICA)
PINUS (NORD AMÈRIA)
QUERCUS (PIRINEUS).
NOTOFAGUS (SUD AMÈRICA)
PINUS NIGRA (SUB ESPÈCIES: CORSICANA i CALÀBRICA D’EUROPA).

Tindran el contingut mínim que consta a l’annex VIII. El licitador podrà fer propostes sobre el
contingut que en síntesi serà: breu explicació del gènere, dibuix del gènere i plànol indicant-ne
la seva procedència i alguna especifitat.
1 CARTELL PER LES SEGÜENTS ESPÈCIES SINGULARS:

-

ULMUS MINOR
PINUS SYLVESTRIS

Tindran el contingut mínim que consta a l’annex VIII. El licitador podrà fer propostes sobre el
contingut que en síntesi serà: breu explicació de l’espècie singular, dibuix de l’espècie i plànol
indicant-ne la seva procedència i alguna especifitat.
2 CARTELLS AMB INDICACIONS DE RESPECTEAR LES PLANTES I L’ENTORN (NO
LLENÇAR ESCOMBRARIES)
2 CARTELLS INDICANT EXISTÈNCIA DE VAILET ELÈCTRIC.
Aquesta informació és orientativa i servirà per tal que la mesa pugui efectuar la seva proposta.
El contingut definitiu dels rètols haurà de consensuar-se amb la direcció tècnica.
L’oferta relativa a aquest criteri es presentarà mitjançant la complimentació del model que
s’incorpora com annex VII, a la qual caldrà adjuntar la documentació esmentada anteriorment”.

Aquest criteri té dos vessants: Els materials i el disseny:
Pel que fa als materials ofertats per les diferents empreses cal destacar que els
tres compleixen els requisits del Manual tècnic de senyalització dels espais
naturals protegits editat per la Generalitat de Catalunya.
Aquest manual (que és la guia orientativa més usada i acceptada per les obres
de senyalització d’aquest tipus d’espais a Catalunya) no estableix cap tipus de

diferència entre els materials ofertats per les tres empreses licitadores,
entenent que els materials oferts per les tres empreses són idonis per
l’execució de les obres.
En referència al disseny cal constatar que té un pes específic importantíssim en
el conjunt de l’obra. L’estètica dels senyals té un pes específic bàsic. És evident
que el Consistori pretén efectuar una obra que agradi al visitant, que sigui
entenedora, didàctica. En aquest tipus d’actuacions hi ha un component
subjectiu important. Els gustos de cada persona són diferents i no són
avaluables de forma objectiva. Per aquest motiu no es pot fer una valoració en
base a fórmules.
En base a tot això, la mesa i el Consistori valoren el següent:
-

-

-

Els materials oferts per les tres empreses són recomanats pel Manual
tècnic de senyalització dels espais naturals protegits editat per la
Generalitat de Catalunya.
RUTER TECNOLOGÍA, SL ofereix els cartells 900X900 impresos a dues
cares i un ortofotomapa amb localització i fotografia dels cartells que no
ofereixen les altres empreses.
TREBISER CADÍ, SLL és l’empresa que presenta un disseny més
atractiu, senzill i entenedor pels visitants.

Considerant tot això, s’ha donat la mateixa puntuació a RUTER TECNOLOGÍA,
SL i TREBISER CADÍ, SLL per considerar que el disseny ofert per la segona és
el millor i que la primera ofereix els aspectes esmentats anteriorment que no
ofereixen les altres dues. Pel que fa a Socarrel, SLL, en conjunt, és l’oferta
considerada pitjor per la qual cosa obté menor puntuació.
Cal destacar, que d’acord amb l’article 134 de la LCSP, l’avaluació del criteri
“Millores de material i disseny” es va efectuar en acte públic prèviament als
altres criteris avaluables mitjançant fórmula per tal d’evitar qualsevol tipus de
suspicàcia respecte el procediment, sense que cap dels assistents formulés
cap observació.
B) La segona al.legació fa referència a la disconformitat amb la valoració del
criteri “baixa econòmica”:
RUTER TECNOLOGÍA, SL considera que hi ha molta desproporcionalitat entre
la diferència de l’oferta econòmica presentada entre TREBISER CADÍ, SLL i
RUTER TECNOLOGÍA, SL i la puntuació atorgada als licitadors. A banda,
d’això, RUTER TECNOLOGÍA, SL també manifesta que ha de considerar-se
que ofereix la reposició d’una sèrie de material que compensa la diferència.
A aquests efectes, els plecs estableixen:
“15 b) Baixa econòmica: Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 30 punts. Es calcularà
el percentatge de baixa de cada oferta respecte del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA i
s’atorgarà la màxima puntuació a la que presenti el major percentatge de baixa. La resta de

proposicions rebran una puntuació directament proporcional als seus percentatges de baixa
respecte del que representi el major percentatge de baixa.
16. Variants:
Els licitadors no podran proposar variants.
Els licitadors podran presentar millores tècniques sobre el projecte, d’acord amb el que
s’estableix en els criteris d’adjudicació”.

La fórmula és clara i també és clar que no es pot valorar res més mitjançant
aquest criteri fora de l’oferta econòmica. Si no fos així, els licitadors no estarien
en igualtat de condicions.
Els plecs es van publicar sense que ningú els impugnés.
Per això no pot admetre’s aquesta al.legació.
C) En tercer lloc, RUTER TECNOLOGÍA, SL manifesta que el contractista
només podrà subcontractar fins un límit del 50%, que les partides de
senyalització superen aquest percentatge i que TREBISER CADÍ, SLL no té
l’objecte social per fer senyalització per la qual cosa incomplirà el contracte.
L’objecte social de TREBISER CADÍ, SLL és molt ampli i obert i permet
executar les obres objecte d’aquest contracte.
La solvència tècnica i econòmica de l’empresa va quedar justificada amb la
documentació aportada en el procediment sense que RUTER TECNOLOGÍA,
SL efectués cap al.legació en el seu moment.
Cas que durant l’execució del contracte s’efectuïn subcontractacions per sobre
dels límits legalment establerts, els plecs i la llei estableixen les mesures a
aplicar.
Per això, tampoc pot admetre’s aquesta al.legació.
En virtut d’aquests antecedents, els informes que consten a l’expedient i la
normativa esmentada es considera correctament motivada aquesta
adjudicació”.
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA PISTA DE PÀDEL I
URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A QUEIXANS”, APROVACIÓ PREUS
CONTRADICTORIS, DONACIÓ COMPTES FI D’OBRA I RECEPCIÓ OBRES
(EXP.- 93/10 TER) .
Atès que en data 2/11/2010 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “PISTA DE PÀDEL I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A
QUEIXANS” (EXP.-93/10 TER).
Vist que en data 1/02/2011 la Junta de Govern va aprovar la certificació núm. 1

de l’obra esmentada per l’import de 9.273,29.-EUROS.
Vist que en data 5/05/2011 la Junta de Govern va aprovar la certificació núm. 2
de l’obra esmentada per l’import de 29.914,51.-EUROS.
Atès que la Junta de Govern en data 5/05/2011, a instàncies dels interessats,
va autoritzar la cessió del contracte PISTA DE PÀDEL I URBANITZACIÓ DE
L’ENTORN A QUEIXANS en favor de l’empresa RIBALTA I FILLS, SA.
Vist que des d’aquella data s’han executat la totalitat de les obres previstes al
projecte i que la tècnica directora de l’obra, Sra. Marian Domenjó i Torres ha
emès les següents certificacions:
-

Certificació ordinària núm. 3 per import de 21.656,21.-Euros.
Certificació ordinària núm. 4 per import de 130.315,99.-Euros.
Certificació extraordinària núm. 1 per import de 14.197,04.-Euros.

Vista l’acta de preus contradictoris redactada per la tècnica directora de l’obra i
acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra executades no
incloses inicialment en el pressupost de l’obra.
Atès què finalitzades les obres, conforme el Projecte “PISTA DE PÀDEL I
URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A QUEIXANS” (EXP.-93/10 TER), i conforme
a l’art. 218 de la LCSP, en data 4/10/2011, s’ha procedit a la recepció de l’obra
que ha estat realitzada per les empreses COIR, SA i RIBALTA I FILLS, SA,
començant a comptar el període de garantia fixat per aquesta obra, el Ple, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions de l’obra “PISTA DE PÀDEL I
URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A QUEIXANS” (EXP.-93/10 TER) presentades
per l’empresa RIBALTA I FILLS, SA i redactades per la tècnica directora de
l’obra, Sra. Marian Domenjó i Torres següents:
-

Certificació ordinària núm. 3 per import de 21.656,21.-Euros.
Certificació ordinària núm. 4 per import de 130.315,99.-Euros.
Certificació extraordinària núm. 1 per import de 14.197,04.-Euros.

Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris redactada per la tècnica directora
de l’obra i acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra
executades no incloses inicialment en el pressupost de l’obra.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per disposar dels fons necessaris per fer
efectiu l'import aprovat a aquells a qui correspongui. Facultar al Sr. Alcalde tan
àmpliament com en dret sigui possible per a la tramitació d’aquest expedient.
Quart.- Aprovar el certificat final d’obra i la recepció de l’obra.

3.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC I NOMENAMENT RESPONSABLE
ACTUACIÓ ADQUISICIÓ D’UNA CARPA MÒBIL (EXP 2/2011). PUOSC
447/2011.
Vista la resolució mitjançant la qual es fa pública formulació definitiva del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per l’any 2011 on hi consta la
inclusió de l’obra “ADQUISICIÓ D’UNA CARPA MÒBIL”, amb un pressupost
de 30.355,50.-EUROS i una subvenció de 28.500,00.-EUROS (25.000,00.Euros pel Programa General i 3.500,00.-Euros pel Programa específic de
dinamització i equilibri territorial).
Vistes les Bases que determinen la tramitació administrativa a seguir per fer
efectiu l'atorgament de la subvenció i els models tipus a utilitzar en la tramitació
del PUOSC.
D’acord amb aquests antecedents el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en els programes esmentats per finançar
l’obra descrita.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar l’alcalde, Sr.
Josep Serret i Mills, responsable de l’actuació.
Quart.- Es compromet a sol.lucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva
execució.
4.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES ADQUISICIÓ CARPA MÒBIL (EXP.2/2011).
Vist que per l’Alcalde s’ha incoat el procediment de contractació, en expedient
de tramitació urgent, un cop redactat el Plec de Clàusules Administatives i
emès informe pel Secretari-Interventor de la Corporació, i atès que es disposa
dels elements necessaris per al normal desenvolupament de l’actuació.
Atès que la tramitació urgent d’aquest expedient ve motivada, per una banda,
pel fet que cal disposar de la carpa objecte d’aquest expedient amb
anterioritat a la realització de les diverses festes majors del municipi i, per
altra banda, per tal de complir amb els terminis del programa PUOSC amb
que aquesta actuació ha resultat beneficiada.
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, i de conformitat amb els
articles. 22.2 n) i 88.1 LBRL, 50.2.g), 264.1 b),266 a), 268, 270.2 i 274
LMRLC, la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:

Primer.- Contractar l’actuació “ADQUISICIÓ D’UNA CARPA MÒBIL”, en
expedient de tramitació urgent, pel procediment i amb les condicions
determinades al plec de clàusules que consten a l’expedient.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà
de regir la contractació de l’actuació pel procediment esmentat que consta a
l’expedient i sometre’l a informació pública per un període de deu dies hàbils
de conformitat amb l’article 277.1 del TRLMRLC i 96.2 b) de la LCSP.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec
a l’apliació pressupostària 3/625 del pressupost de l’exercici 2011 i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el procediment de licitació
per tramitació d’urgència per a l’adjudicació de l’actuació “ADQUISICIÓ
D’UNA CARPA MÒBIL”, segons el plec de clàusules administratives que
s’aprova en aquesta resolució; document que es considera part integrant del
contracte.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret calgui, el senyor Alcalde o
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del
present acord.
Supeditar l’eficàcia d’aquests acords a l’aprovació definitiva de l’expedient de
del pressupost de l’any 2012 de conformitat amb el que estableixen els articles
94 de la LCSP i 57.2 de la LRJPAC.
5.- APROVACIÓ DE FACTURES I/O CERTIFICACIONS.
Acte seguit es dóna compte de les despeses realitzades des de la darrera
sessió del Ple mitjançant la lectura dels extractes bancaris que consten a
l’expedient on consten els moviments realitzats des de la darrera sessió del
Ple.
Examinades amb deteniment les despeses juntament amb les factures i els
justificants de les despeses que es contenen a les mateixes, trobats conformes
en la seva totalitat, per unanimitat s'aproven.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Respecte als afers que es detallen a continuació i atès que no han estat
inclosos a l’ordre del dia, i per tal d’evitar una demora innecessària en la
resolució de l’assumpte, l’Alcalde proposa la inclusió d’aquests punts dins
l’ordre del dia. Un cop comentats aquests assumptes, el Ple, per unanimitat,
acorda ratificar la inclusió d'aquests punts dins l'ordre del dia d’aquesta sessió
havent quedat constatada la seva urgència d’acord amb els articles 82.3 i 83
del ROF:
1.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1 OBRA:

“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS.
FASE I” (EXP.- 43/11)
Sobre aquest assumpte seguidament s’adopta el següent acord:
1.APROVACIÓ
CERTIFICACIÓ
ORDINÀRIA
NÚM.
1
OBRA:
“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS.
FASE I” (EXP.- 43/11)
Atès que en data 3/10/2011 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS. FASE I” (EXP.- 43/11).
Vist que la tècnica directora de l’obra, Sra. Anna Ivars Cabrera, ha emès la
certificació núm. 1 de l’obra esmentada per l’import de 24.972,12.-EUROS, El
Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS. FASE I” (EXP.- 43/11), per
import de 24.972,12.-Euros, presentada per l’adjudicatari, TREVISER CADÍ,
SLL i redactada per la tècnica directora de l’obra, Sra. Anna Ivars Cabrera.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per disposar dels fons necessaris per fer
efectiu l'import aprovat a aquells a qui correspongui. Facultar al Sr. Alcalde tan
àmpliament com en dret sigui possible per a la tramitació d’aquest expedient.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
D’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per
decret des de la darrera sessió del Ple, les quals es detallen a continuació:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE
EXP/
NÚM.
DATA
LO
ASSUMPTE
74 07/10/2011 EXP Declaració de vehicle fora d'ús i ordre de retirada de la via
14/11 pública d'Estoll. Juan Turro Ferrer.
75

Atorgament pròrroga inici obres LO 29/10. Paratge Aglets,S/N.
13/10/2011 LO
29/10 Queixans. BECACE,SC

76

18/10/2011 EXP. Sol·licitud subvenció en matèria de gestió forestal
10/11 sostenible. Generalitat de Catalunya.

77

24/10/2011 EXP. Convocatòria Ple extraordinari octubre.
62/11

Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats, manifesten la
seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho
exigeixi la normativa vigent.
D.- TORN OBERT DE PARAULES.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

