ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 13 de desembre de 2018
Horari: de 19:30 hores a 21:00
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Joan Ruiz Solé, Regidor
Ordre del dia:
1.- Adjudicació contracte manteniment hivernal de carreteres
2.- Aprovació, si s’escau, del pressupost i plantilla orgànica per a l’exercici 2019
3.- Conveni deixalleria.
1.-Adjudicació contracte manteniment hivernal de carreteres.
Tramitat l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat de Manteniment
hivernal de carreteres,
Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Subtipus del contracte: serveis
Objecte del contracte: manteniment hivernal carreteres
Procediment de contractació: obert simplificat
Codi CPV: 90620000-9 i 90630000-2

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 69.032,76
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 69.032,76

IVA%: 10

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 75.936,04
Durada de l’execució: dos anys més dos anys de
pròrroga (any per any)

Durada: 4 anys

Vista la Legislació aplicable a:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Visos els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per això, el Ple va acordar per unanimitat:
1. Adjudicar el contracte de serveis de Manteniment hivernal de carreteres en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques a:
Constructora Auxiliar Obra Pública, SL amb CIF B25048323
2. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les ofertes
presentades pels citats adjudicataris, les següents:
-Compromís de l’adjudicatari d’iniciar el servei a la zona on es demani, en el termini de 50 minuts
des de la comunicació de la necessitat
3. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de fiscalització que
s'emeti per la Intervenció.
4. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
5. Designar com a responsable del contracte a l’Alcalde.

6. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
7. Notificar a CAOPSA, SL, adjudicatari/s del contracte, la present Resolució i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament a les 11 hores del dia 14 de desembre de
2018.
8. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior
a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
9. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

2- Aprovació, si s’escau del pressupost i plantilla orgànica per a l’exercici 2019
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’Alcaldia hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
El Ple acorda per unanimitat
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019, el qual, resumit per, és el
següent:

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
227.100,00
40.000,00
115.305,00
121.200,00
10.500,00

TOTAL

AJUNTAMENT

83.900,00

598.005,00

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
111.000,00
340.560,00
1.000,00
17.805,00
10.000,00
114.640,00

3.000,00
598.005,00

2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

3- Conveni deixalleria

Vist que l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys gestiona la deixalleria del seu municipi, la qual
podria donar servei al municipi de la Coma i la Pedra, tal i com s’està fent amb l’Ajuntament de
Guixers,
Vist que els Ajuntaments de la Vall de Lord, en el seu moment, havien fixat uns percentatges
valorant els aspectes econòmics que comporta la subscripció de Convenis entre els municipis
que la conformen, en relació a varis serveis de prestació conjunta,
Tenint en compte que la constitució del citat conveni no posa en risc la sostenibilitat financera del
conjunt de la Hisenda municipal.
El Ple acorda, per unanimitat:
1. Aprovar l’adhesió a la gestió de la deixalleria de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per
a la utilització del servei, amb la contraprestació del 12 % dels costos que aquesta generi.
2. Determinar l’inici de vigència de l’acord el proper 1 de gener de 2019.

3. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per tal que, si escau, es
signi el conveni que correspongui
I no havent-hi altes punts L’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta.

La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

