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ACTA NÚM. PLE2016/10 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 
DE NOVEMBRE DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 11 de novembre de 2016, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria: 
 
Únic. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL A L’EDIFICI DE CAL MARQUÉS I 
CONVENT DEL CARME”. 

**************** 
Abans d’incitar el debat, el Sr. Jordi Berdala, excusa l’absència dels senyors Esteve Pujol 
i Joan Faig per qüestions laborals. També el Sr. Alcalde excusa l’absència del Sr. Xavier 
Rigat.  
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL A L’EDIFICI DE CAL MARQUÉS I 
CONVENT DEL CARME”. 

 
ANTECEDENTS:  
 
El projecte de l’obra municipal ordinària “Rehabilitació per a museu municipal a l’edifici de 
Cal Marquès i convent del Carme  ha estat aprovat pel Ple en sessió de 27 de setembre 
de 2016. 

 
Donades les característiques de l'obra cal considerar com a procediment més adequat el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació. 
 
Amb data 8/11/2016 es va emetre informe d'intervenció sobre el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Amb data 8/11/2016 es va emetre Informe per secretaria sobre la legislació aplicable, el 
procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 
 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
JORDI BERDALA VIDAL 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
 

  

S’excusen:   
XAVIER RIGAT GARDELLA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOAN FAIG COLOMER 
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Amb data 8/11/2016, per Resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient per a la 
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 

 
Amb data 9/11/2016, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte. 

 
Amb data 9/11/2016, es va realitzar, per la interventora accidental,  la certificació de 
consignació pressupostària oportuna i amb data 9/11/2016 va emetre Informe de 
fiscalització de l'expedient. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

 
— Els articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 i la 

Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

— El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
Contractació Pública. 

— 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 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 
Vist quant antecedeix, 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 i l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Per això, s’eleva al Ple la següent proposta de resolució: 

 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra, 
“Rehabilitació per a museu municipal a l’edifici de Cal Marquès i convent del Carme” 
convocant la seva licitació. 

 
SEGON.  Incorporar la certificació d'existència de crèdit lliurada per la intervenció de fons 
de la Corporació en quantia de 593.469,18  euros,  amb càrrec a l'aplicació 3330.62201 
de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 
2016.  

 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte 
d'obres “Rehabilitació per a museu municipal a l’edifici de Cal Marquès i convent del 
Carme”  per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 

 
QUART.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant anunci 
de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies es puguin presentar les 
proposicions que s’estimin pertinents. 
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CINQUÈ.  Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de quatre dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se 
per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
El Sr. Alcalde remarca que les pliques s’han de presentar sense baixa en el preu per ser 
els criteris d’adjudicació les obres de addicionals millora i la millora en aspectes 
relacionats amb la qualitat.    
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels vuit membres 
presents dels onze que de fet i dret formen el Ple.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen quatre minuts de les vuit del vespre, 
el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en 
dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


