ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de juliol de 2018
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:40 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
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Alcalde: Joan Roca Tió

Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 Biel Brugués Daví
 Silvia Badia Casas
 Judit Alcubierre Roca
 Josep Casassas i Jordà
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DE FACTURES DEL PLE DE JULIOL
3.- RELACIÓ DE DECRETS PLE JULIOL
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- ADJUDICACIÓ FERM CAMÍ SANT JULIA
6.- COMPTES GENERALS 2017
7.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA TRANSPORT URBÀ
8.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
9.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada la minuta de la sessió anterior, aquesta resta aprovada per unanimitat de
tots els assistents.
DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la correspondència oficial i de les
disposicions d’interès publicades en els Butlletins Oficials de la Província i de l’Estat i
en el Diari Oficial de la Generalitat.

2.0.- RELACIÓ DE FACTURES DEL PLE DE JULIOL
Relació de factures ple juliol 2018 superiors a 10.000 euros:
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1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Cespa GR SA 10.512,06€
3. Calefaccions Parés SL 14.269,77€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
3.0.- RELACIO DE DECRETS PLE JULIOL 2018
En compliment del què disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i 46.2.e) de la Llei 7/85 segons la nova redacció donada
per les modificacions tercera i onzena de la llei 11/99 de 21 d’abril.
En el ple de data de 9 de juliol es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des de
la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 128 de data
07/06/2018 al Decret 151 de data 02/07/2018.
DECRET NÚM

DATA

DESCRIPCIO

128 07/06/2018 Ordre del dia ple de juny
129 11/06/2018 Devolució d'aval Exp. 33/18
130 12/06/2018 Nomenament Alcalde Accidental del 14 al 17 de juny
131 12/06/2018 Llicència urbanística Exp. 61/18
132 18/06/2018 Llicència ambiental Exp 13/18(A)
133 18/06/2018 Llicència ambiental Exp 12/18(A)
134 18/06/2018 Targeta aparcament persones amb discapacitat
135 20/06/2018 Llicència ambiental Exp 4/18(A)
136 20/06/2018 Llicència urbanística Exp. 56/18

DECRET NÚM

DATA

DESCRIPCIO

137 20/06/2018 Llicència urbanística Exp. 66/18
138 20/06/2018 Pròrroga llicència urbanística Exp. 96/17
139 21/06/2018 Devolució d'aval Exp. 10/18
140 21/06/2018 Devolució d'aval Exp. 40/17
141 21/06/2018 Devolució d'aval Exp. 39/18
142 21/06/2018 Devolució d'aval Exp. 34/17
143 22/06/2018 Autorització focs artificials nit de Sant Joan
144 26/06/2018 Llicència urbanística Exp 69/2018
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145 26/06/2018 Aprovació padró taxa cementiri 2018
146 29/06/2018 Llicència urbanística Exp 64/2018
147 29/06/2018 Devolució d'aval Exp. 70/15
148 29/06/2018 Llicència primera ocupació Exp 5/17(O)
149 29/06/2018 Llicència primera ocupació Exp 4/18(O)
150 29/06/2018 Llicència primera ocupació Exp 3/18(O)
151 02/07/2018 Devolució d'aval Exp 94/16

Els regidors es donen per assabentats.
4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda aprovar la relació d’obres que s’adjunta a
l’ANNEX 1.
5.0.- ADJUDICACIÓ FERM CAMI SANT JULIÀ SASSORBA
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Millora del ferm del camí de Sant Julià Sassorba
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 44113620-7

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 133.781,11€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 110.562,90€

IVA%: 23.218,20€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 133.781,11 €
Durada de l'execució: 4 mesos

Durada màxima: 4 mesos

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en 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,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per la millora del ferm de camí de Sant Julià
Sassorba de Gurb 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:
SALVADOR SERRA SA

99.495,90 euros sense IVA

Segon.- Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades
les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
1

AMSA. Agustí y Masoliver SA

101.054,49 euros sense IVA

2

PASQUINA

101.717,87 euros sense IVA

3

SALVADOR SERRA SA

99.495,90 euros sense IVA

4

ASFALTS DE L’ANOIA SL

101.560,00 euros sense IVA

Tercer.- Disposar la despesa corresponent a la partida 1532-61011 del pressupost per l’any
2018.
Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte de la direcció a Albert Trabal
Campdelacreu i com a coordinació de seguretat i salut a Josep Baulenas Piella.
Sisè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Setè.- Notificar a SALVADOR SERRA SA , adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’ajuntament de Gurb el dia 19 de
juliol de 2018, a les 12 hores.

Vuitè.- 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.
Novè.- 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.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6.0.- COMPTES GENERALS 2017
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen .
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Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província, de data 15 de
maig de 2018, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Donat que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 de la Llei 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de
l’ajuntament.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
7.0.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA TRANSPORT URBÀ
Vista l’ordenança reguladora de la taxa per al servei de transport urbà del municipi de Gurb i
trobada conforme per a les necessitats del municipi.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la taxa per al servei de transport
urbà del municipi de Gurb.
Segon.- Sotmetre a informació pública, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel
Ple.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
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El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

8.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes
9.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vint
hores i quaranta minuts, i per constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta Acta que signa el senyor alcalde Joan Roca Tió, i la certifico amb la meva
signatura.
La secretària, M. Angels Azorín Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió
Gurb, en la data de la signatura electrònica

