ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

REGIDORS:

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/06/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

Roger Dueso Canals
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Jordi Gállego Paz

Als Garidells, essent les vint hores del dia
disset de juny de dos mil vint-i-ú, es
reuneixen a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament el Ple de la Corporació sota
la presidència de l'Alcalde Marc Bigordà
Prió, i els regidors anotats al marge, i
assistits del Secretari Interventor de la
Corporació, als efectes de dur a terme
sessió pública ordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia
previst.

REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA:
REGIDORS
ABSENTS:
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d’abril de
2021 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 3 de juny de 2021.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Projecte tècnic “Diverses
actuacions a la Urbanització Font de la Roca”, redactat per Enrique Sanz
Ariño, de l’empresa Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, S.L.
3. Aprovació, si s’escau, de la licitació del Projecte tècnic “Diverses
actuacions a la Urbanització Font de la Roca”, redactat per Enrique Sanz
Ariño, de l’empresa Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, S.L.
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Número: 2021-0008 Data: 26/06/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 26/06/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

DEL DIA 17 DE JUNY DE 2021

4. Aprovació, si s’escau, del Projecte bàsic i executiu de Restauració del
Castell dels Garidells – Fase III, per restaurar l’accés, la façana principal
i la torre oest redactat per Miquel Orellana i Ruben Heras, amb un
pressupost de 200.000 euros. Exp. 127/2021
5. Aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Compte General de 2020.
Exp.84/2021
1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d’abril
de 2021 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 3 de juny de 2021.
Tots els membres de la corporació han rebut les actes de les sessions de 29
d’abril de 2021 i del 3 de juny de 2021.

<<
PROPOSTA AL PLE
Vista la modificació del projecte bàsic i executiu de “Diverses actuacions a la
Urbanització Font de la Roca” redactat per Enrique Sanz Ariño, de l’empresa
Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, SL, amb un pressupost de 85.505,88
euros.
Vist l’informe de secretaria sobre el procediment i la legislació a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació 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, aquest Ple
adopta el següent,

ACORD
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L’Alcalde presenta la següent proposta
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2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Projecte tècnic “Diverses
actuacions a la Urbanització Font de la Roca”, redactat per Enrique Sanz
Ariño, de l’empresa Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, S.L.

ACTA DEL PLE

Les actes es troben conformes i s’aproven per unanimitat.

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del projecte bàsic i executiu de
“Diverses actuacions a la Urbanització Font de la Roca” redactat per Enrique
Sanz Ariño, de l’empresa Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, SL, amb un
pressupost de 85.505,88 euros.

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública mitjançant anunci
en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província per un termini de 20 dies hàbils, si no es produeixen
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.>>

3.- Aprovació, si s’escau, de la licitació del Projecte tècnic “Diverses
actuacions a la Urbanització Font de la Roca”, redactat per Enrique Sanz
Ariño, de l’empresa Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas, S.L.
L’Alcalde presenta la següent proposta
<<

ACTA DEL PLE

Tot s’aprova per unanimitat

Número: 2021-0008 Data: 26/06/2021

La proposta es troba conforme i s’aprova

Atesa la necessitat imperiosa d’executar el projecte d’obres modificat de
“Diverses actuacions a la Urbanització Font de la Roca dels Garidells”.
Considerant que l’obra té un import de 85.505,88 euros.
A la vista de les característiques i de l'import del valor estimat del contracte es
proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari d’acord
amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la
LCSP, 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, aquest Ple adopta el següent,
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PROPOSTA AL PLE

ACORD
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, per l'obra de “Diverses actuacions a la Urbanització Font de
la Roca dels Garidells”, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte. El plec de prescripcions
tècniques és el projecte aprovat.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent per incorporar-la al pressupost de
2021 pel que hi ha consignació suficient a nivell de vinculació jurídica.

SETÈ. Designar a Sanz Ingenieria y Soluciones Técnicas SL. , com a director
de les obres.
VUITÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a
l'obertura de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva
valoració.
NOVÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació,
es comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades,
que l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i
es procedirà a l'adjudicació del contracte.>>
La proposta es troba conforme i s’aprova
Tot s’aprova per unanimitat.
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SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a
la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
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CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

ACTA DEL PLE

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

4.- Aprovació, si s’escau, del Projecte bàsic i executiu de Restauració del
Castell dels Garidells – Fase III, per restaurar l’accés, la façana principal i
la torre oest redactat per Miquel Orellana i Ruben Heras, amb un
pressupost de 200.000 euros. Exp. 127/2021
L’Alcalde presenta la següent proposta
<<

Vist l’informe de secretaria sobre el procediment i la legislació a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació 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, aquest Ple
adopta el següent,

ACTA DEL PLE

Vist el projecte bàsic i executiu de Restauració del Castell dels Garidells – Fase
III, per restaurar l’accés, la façana principal i la torre oest redactat per Miquel
Orellana i Ruben Heras, amb un pressupost de 200.000 euros.

Número: 2021-0008 Data: 26/06/2021

PROPOSTA AL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres, Projecte bàsic i executiu de
Restauració del Castell dels Garidells – Fase III, per restaurar l’accés, la façana
principal i la torre oest redactat per Miquel Orellana i Ruben Heras, amb un
pressupost de 200.000 euros.

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública mitjançant anunci
en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província per un termini de 30 dies hàbils, si no es produeixen
reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.>>
La proposta es troba conforme i s’aprova
Tot s’aprova per unanimitat
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ACORD

5.- Aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Compte General de 2020.
Exp.84/2021
L’Alcalde dona compte del dictamen emes sobre el Compte General de 2020
de la Comissió Especial de comptes que literalment diu:
<< L’alcalde defensa la proposta de la Comissió Informativa que literalment diu:
“A les dinou hores, del disset de juny de dos mil vint i un, es reuneixen els
senyors:
Alcalde: Marc Bigordà Prió

«INFORME SOBRE EL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ,
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020.
D'acord amb el que disposa l'article 208 a 212 del RDL 2/2004 de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
es reuneix la Comissió Especial de Comptes, composta per representats de
tots els grups polítics presents en el si d'aquest ajuntament, per tal d'emetre
l'informe que preveu la dita Llei.
Han estat a disposició dels membres d'aquesta Comissió els comptes retuts
per la Presidència, com també tots els documents formals i materials de la
comptabilitat de la corporació durant el termini legalment previst.
Analitzades les consignacions pressupostàries del compte general, els
ingressos i els pagaments realitzats i els seus justificants, es consideren
degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels
documents que s'adjunten, els quals es consideren legítims; s'ha tingut en
compte el contingut de les bases d'execució del pressupost liquidat, les
modificacions de crèdit aprovades i la liquidació del pressupost annexa al
compte general.
El Secretari – Interventor – Tresorer de la Corporació, explica als assistents
que de l’exercici 2020 resulta un Romanent de Tresoreria positiu, tal com
consta a l’informe sobre la liquidació, de l’examen d’aquella se’n dedueix que
la liquidació aprovada per resolució de l’alcaldia de febrer de 2021, la mateixa
compleix amb l’estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa; que
preceptua la normativa aplicable al respecte. Pel que fa al deute viu, aquest
es troba dins dels límits de la legalitat vigent.
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ACTA DEL PLE

El primer com a president de la Comissió i la resta com a vocals, per tal de
dictaminar amb caràcter previ sobre el següent assumpte:
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Dona fe de l’acta el Secretari – Interventor – Tresorer de la Corporació:
Francesc Pros Francesch.

Número: 2021-0008 Data: 26/06/2021

Regidors: Sra. Isabel Souto Cayón i el Sr. Jordi Gállego Paz

Tal i com s’indica a l’informe d’intervenció per la liquidació de 2020, no serà
necessari d’aprovar cap pla d’estabilitat pressupostària
A la vista de l’exposat a la Comissió especial de Comptes es proposa:
Primer.- Informar favorablement el Compte General tal i com consta a
l’expedient amb els resultats de la liquidació aprovada.
Segon.- Determinar que s’ha publicitat del document pel termini de quinze
dies i vuit dies més mitjançant anunci al BOP, al Taulell d’anuncis i a la web
municipal.

No es produeix debat sobre el tema.
La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les vint
hores i vint minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde,
amb mi que CERTIFICO.

L’Alcalde-President

El Secretari-Interventor
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Únic: Aprovar el compte general del 2020 tal i com s’ha transcrit.>>

ACTA DEL PLE

Al ple de la Corporació es proposa

Número: 2021-0008 Data: 26/06/2021

Tercer.- Determinar que durant l’exposició publica no s’han presenten
al·legacions fet que comporta que aquesta aprovació es pugui sotmetre al Ple
de la Corporació.”

