ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 29 d’agost de 2016.
Horari: de 11,00 a 11,15 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial
ASSISTENTS
Àlex Terés i Cordón, alcalde
Eva Alsina i Quer, primer tinent d’alcalde
Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde
Lluís Boet Serra, secretari
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 01/08/2016.
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 04.08.16.A: Denegar el dret de gaudir de la
matrícula gratuïta de la Llar d’infants.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 18.08.16.A: Aprovar el Pla de seguretat i salut del
projecte de connexió dels dipòsits d’aigua de Galliners i Vilamarí, desglossat
del pressupost 2a fase.

3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 03.08.2016.A
L’Alcalde dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
“DECRET D’ALCALDIA 03.08.16.A
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Ramon Figa Avellana, en nom i
representació de l’entitat Electra Avellana S.L., de data 15/06/2016 amb registre d’entrada 508,
de reforma de línia aèria 25 kV “Escolà-Vilademuls” 2a fase, tram Guapanoia-Vilademuls,
expedient OBRA 38/2016.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 03/08/2016:

“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud del projecte de reforma de línia aèria 25
kV “Escolà – Vilademuls” 2a Fase, tram Guapanoia-Vilademuls, presentada pel Sr. Ramon Figa
Avellana en representació de ELECTRA AVELLANA S.L., entrada en aquest ajuntament el dia 15 de
juny de 2016, registre d’entrada 508, i documentació complementària del dia 3 d’agost de 2016, registre
d’entrada 658.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte executiu visat per l’enginyer tècnic Emili Guillén i el
corresponent full d’assumeix.

1.- Antecedents: expedient d’obra 19/2015, de la primera fase de reforma de línia aèria 25 kV “Escolà –
Vilademuls” i reforma del CT.38 existent.
2.- Les obres que es proposen són la segona fase de la reforma de línia aèria existent anomenada “EscolàVilademuls”, des del suport T17 existent al nou suport T28, per millorar les condicions de seguretat en
aquestes instal.lacions. La reforma consisteix en la substitució del conductor existent i dels suports
deteriorats, eliminant suport i fent obertures més llargues. No hi ha canvis en les servituds ni modificació
de traçat. Les instal.lacions afectades estan situades a la zona de Can Mero i el poble de Vilademuls, en
sòl no urbanitzable, i transcorren per zona de rústic general (clau RG), zona agrícola (clau AG), zona de
protecció forestal (clau PF) i un tram en zona de sistema hidrogràfic de protecció. Les obres proposades
es consideren majors.
3.- El pressupost és de 33.879,23 €.
4.- Es va condicionar l’informe urbanístic a obtenir autorització de l’ACA per l’execució dels treballs en
zona de policia hidràulica.
5.- En data 3 d’agost té entrada a l’ajuntament la resolució de l’ACA segons la qual autoritza les obres
descrites d’acord amb les condicions particulars i generals que s’hi descriuen.
6.- L’informe és favorable condicionat al compliment de les condicions particulars i generals de la
resolució de l’ACA.”
De conformitat a l’article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Primer.- Atorgar llicència d’obra a l’entitat Electra Avellana S.L., de data 15/06/2016, de
reforma de línia aèria 25 kV “Escolà-Vilademuls” 2a fase, tram Guapanoia-Vilademuls”, de
conformitat al projecte visat núm. 14/06/2016, amb número 001689, del Col.legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Girona, amb un pressupost de 33.879,23€. Tramitada en l’expedient
OBRA 38/2016, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Al compliment de les condicions particulars i generals de la resolució de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt amb la liquidació
dels tributs municipals que corresponguin i al pagament efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions fiscals i en concret
de l´Impost d´Activitats Econòmiques.

4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador controlat, i que estigui
destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic local si concorre algun
d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o
provisionals, en vies públiques locals.
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la següent sessió de la Junta de Govern Local.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 03.08.16.A.
4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 05.08.2016.A:

L’Alcalde dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
“DECRET D’ALCALDIA 05.08.2016.A
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra “Projecte de connexió dels
dipòsits d’aigua de Galliners i Vilamarí, 2ª fase”
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 169
a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Vistes les ofertes presentades de diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del
contracte:
- Excavacions i Pintures SA
- Agustí i Masoliver SA
- Catalana d’Infraestructures
- Aglomerats Girona SA
- Hidràulica i Electricitat SL
- Simsa
- Rubau Tarrés SA
- Argon Informàtica SA
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que l’oferta
corresponent a l’empresa Hidràulica i Electricitat SL, que proposa un preu de 55.700,00€, IVA
exclòs, és la més adequada a l’interès públic.
Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per
formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules
administratives particulars.

De conformitat a l’article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
PRIMER: Adjudicar a ASSA Hidràulica i Electricitat S.L. el contracte per a l’execució de l’obra
consistent en“Projecte de connexió dels dipòsits d’aigua de Galliners i Vilamarí, 2ª fase”, que
s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i de la
oferta de millores formulada, pel preu de CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS EUROS
(55.700,00€), IVA exclòs, d’acord amb l’article 151 TRLCSP.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels cinc dies següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats comparegui davant la
secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista,
l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia
provisional que, si escau, s’hagués exigit.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 161 62900 del pressupost de
l’exercici 2016.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en
la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilademuls.
CINQUÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
SISÈ: Ratificar aquesta resolució en la següent sessió de la Junta de Govern Local.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 05.08.16.A.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

