ACTA 15/2010
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE
DATA 24 DE DESEMBRE DE 2010.
A Colera essent les tretze hores del dia vint-i-quatre de desembre de dos mil deu, es
reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió ordinària en primera convocatòria
els senyors regidors de l’Ajuntament: Marc Carré i Molas, Joan Cano i Yáñez,
Alexandre Camps Rejas, Aureli Ribera Sánchez i Nicolás Galindo Montenegro.
Presidits pel senyor Alcalde Lluís Bosch i Rebarter i assistits per la Secretària acctal
Lourdes Ventura Luis.
Excusa la seva assitència el senyor Frederic Montenegro Pujol.
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari la Presidència declara oberta la
sessió.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 09/12/2010.
Havent-se enviat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/10, de data nou de
desembre de dos mil deu a tots els regidors juntament amb la convocatòria d’acord amb
el que disposa l’article 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals es procedeix a la seva votació quedant aprovada per unanimitat dels presents
SEGON.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 332/2010,
REFERENT A L’OBRA DE COL·LECTORS PLUVIALS I SANEJAMENT
EIXAMPLE ST. MIQUEL DE COLERA.
Per part de la Presidència es dóna lectura al següent Decret d’Alcaldia:
“Vist que l’Ajuntament de Colera té pendent d’executar l’obra de col·lectors pluvials i
sanejament a l’eixample Sant Miquel de Colera, projecte redactat per Falcó Huguet
Arquitectes.
Vist que és una obra inclosa dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que el mateix Departament sol·licita que es complementi el projecte, és per això
que ara cal procedir a aprovar l’annex 1 del projecte de l’obra de col·lectors pluvials i
sanejament a l’eixample Sant Miquel de Colera, d’acord amb les instruccions rebudes
per part del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya.

Alhora cal adequar el pressupost del projecte al nou tipus d’IVA, és per això que també
cal procedir a l’aprovació de l’adaptació del pressupost del projecte al nou tipus d’IVA,
aprovat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre.
És per tot l’anterior que aquesta Alcaldia Presidència RESOL:
Primer.- Aprovar l’annex 1 del projecte de l’obra de col·lectors pluvials i sanejament a
l’eixample Sant Miquel de Colera.
Segon.- Aprovar l’adaptació del pressupost del projecte al nou tipus d’IVA, d’acord
amb el model establert pel PUOSC 20011.
Tercer.- Aprovar l’estudi bàsic de seguretat i salut de la mateixa obra redactat per
Bertran Enginyeria, SLP.
Quart.- Ratificar els presents acords en la propera sessió de ple que es celebri.
Colera, 17 de desembre de 2010.”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant ratificat l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.
TERCER.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 5
DEL PLA PARCIAL LA ROVELLADA” DE COLERA.
El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels presents aprovar la certificació d’obra
número 3 de l’obra d’Urbanització del Polígon d’Actuació núm.5 del Pla Parcial La
Rovellada emesa el dia 30/11/10 i que ascendeix a un import de 239.051,01 €.
QUART.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD
AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ D’UN AJUT PER A
L’ARRANJAMENT DE CAMINS RURALS.
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pel
qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a l’arranjament de camins rurals de titularitat
municipal, any 2010.
Vist el mal estat en què es trobava el camí rural de titularitat municipal d’accés a la
Rovellada per la carretera N-260, és per això que l’Ajuntament va acordar arranjar-lo
per fer-lo més transitable.
És per tot l’anterior que aquesta Alcaldia Presidència PROPOSA al Ple de la
Corporació l’adopció dels següens acords:
Primer.- Sol·licitar una subvenció per import de 9.000 € al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per l’arranjament del camí rural d’accés a la Rovellada des de la Carretera N260.
Segon.- Adoptar el compromís de realitzar l’actuació esmentada.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde President a la realització de tants actes i gestions com
siguin necessaris per a l’execució dels presents acords
Colera, 21 de desembre de 2010”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

CINQUÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2 DEL
PRESSUPOST EXERCICI 2010.
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:
Expedient número 2/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15/12/2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que s’ha de finançar
mitjançant majors i/o nous ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta d’increment

011/34900

Comissions bancàries

162/22700

Neteja i agençament

66.000,00

230/16000

Seguretat social

14.800,00

321/62231

Reforma i ampliació escola

4.877,80

432/22602

Publicitat i propaganda

1.000,00

912/23000

Dietes càrrecs electes

11.000,00

900/12100

Retrib. Compl. funcionaris

15.370,00

920/13000

Retrib. Laboral fixa

920/13100

Retrib. Laboral eventual

920/16200

Formació personal

436,00

920/21000

Inf. I bens generals

39.500,00

920/21300

Reparacions i manteniment

3.500,00

920/22100

Energia elèctrica

8.000,00

920/22103

Combustible i carburants

2.600,00

920/22200

telefòniques

920/22601

Atencions protocol·làries

500,00

5.280,00
11.920,00

900,00
2.700,00

920/22706

Estudis i treballs tècnics

920/48902

Associació catalana de municipis

920/48905

Escola pública

338/22609

Festes populars

35.000,00
1,00
738,00
11.000,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

235.122,80

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta consignació

151/60961

Polígon 4 Rovellada

165/62309

Faroles

165/62308

Millora eficiència energètica enllumenat

27.889,75

155/61901

Tram c/Murtra i c/11 setembre

11374,08

161/61948

Substitució col·lector c/Església

24.105,00

920/22612

Activitats ambientals

110.353,00
7.000,00

9.743,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

190.464,83

TOTAL ALTES CRÈDITS: 425.587,63
Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos:
Partida

Nom

39610

Quotes pol. 4 Rovellada

143.000,00

45082

Generalitat subvenció PA5 Rovellada

100.000,00

77000

Aprofitament PA Rovellada

182.587,63

TOTAL MAJORS INGRESSOS

Recaptat

425.587,63

TOTAL FINANÇAMENT: 425.587,63

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la

corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 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,
les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a
l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar,
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla economicofinancer corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2010,
que cal finançar mitjançant majors i/o nous ingressos, del pressupost vigent de la
corporació.
2. Cas que el pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, no
s’ajusti al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària s’haurà d’elaborar un
pla economicofinancer corrector de conformitat amb l’article 22 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació.
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les. “
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.
SISÈ.PROPOSTA
D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2011.
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:

INICIAL

DEL

“Fets
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011.
La Secretària-Interventora acctal ha emès l’informe que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu
2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals.
Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits 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 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
Per tant,
PROPOSO
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, el qual resumit
per capítols és el següent:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
1.- Impost directes
264.150,00 €
2.- Impostos Indirectes
33.000,00 €
3.- Taxes i altres ingressos
132.980,00 €
4.- Transferències corrents
346.921,00 €
5.- Ingressos patrimonials
16.000,00 €
6.- Alineació inversions reals
0,00 €
7.- Tranferències de capital
0,00 €
8.- Actius financers
0,00 €
9.- Passius financers
0,00 €
TOTAL D’INGRESSOS
793.051,00 €
PRESSUPOST DE DESPESES
1.- Despeses de personal
275.400,00 €
2.- Despeses de béns corrents i serveis
408.900,00 €
3.- Despeses financeres
9.000,00 €
4.- Transferències corrents
19.751,00 €
6.- Inversions
30.000,00 €
7.- Transferències de capital
0,00 €
8.- Actius financers
0,00 €
9.- Passius financers
50.000,00 €
TOTAL DESPESES
793.051,000 €
Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al BOP i en el tauler
d’anuncis de la corporació, durant el termini de 15 dies hàbils durant els quals els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions 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 del 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.”

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.
SETÈ.APROVACIÓ
DE
L’ESBORRANY
DEL
CONVENI
COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
NATURALESA URBANA ENTRE L’AJUNTAMENT DE COLERA I
REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT
FIGUERES.

DE
DE
DE
EL
DE

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del conveni de col·laboració per a la
gestió i liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana entre l’Ajuntament de Colera i el Registrador titular del Registre de la
Propietat de Figueres i que textualment diu:
“PRIMER. Àmbit d'aplicació.
Les actuacions derivades del present conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Colera i el Registrador titular del Registre de la Propietat es referiran a l'àmbit de
l'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa urbana quins fets
imposables meritats siguin competència del citat ajuntament.
SEGON. Actuacions a realitzar.
Les actuacions a realitzar pel Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres
en la gestió de l'impost es referiran a les declaracions-liquidacions que es presentin i als
fets imposables meritats a partir de l'entrada en vigor del present conveni. així mateix, i
a requeriment de l'ajuntament, podrà també referir-se a les què es trobin pendents de
gestió al temps de la seva signatura.
I. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres assumeix la tasca de
realitzar les següents funcions:
Recepció i comprovació de les declaracions o autoliquidacions a més dels documents en
què constin els actes o contractes que originen la imposició. comprovació d'ofici de
l'impost en tots aquells suposats de subjecció en que els subjectes passius no presentin
voluntàriament les declaracions o autoliquidació i que tanmateix, s'hagin posat de
manifest davant el Registre de la Propietat de Figueres
Recaptació dels ingressos per autoliquidació realitzada pel contribuent, així com dels
ingressos derivats de les liquidacions, com a conseqüència tant de la revisió de
l'autoliquidació com de la comprovació d'ofici de l'impost.
Realització dels ingressos diaris de les quantitats recaptades a què fa referència el punt
anterior en el compte corrent restringit que estableixi l'ajuntament de Colera, així com
de les transferències mensuals del saldo d'aquest compte a les arques de l'ajuntament, al
compte que es determini a aquests efectes en virtut del present conveni
Realització de totes les actuacions de gestió tributària necessària per determinar el
deute. (sol·licituds de documentació addicional, propostes de liquidació i tràmits
d'audiència, resolució d'al·legacions, liquidacions provisionals, sol·licitud de suspensió,
ajornament o fraccionament, resolució de recursos de reposició, devolució d'ingressos

indeguts, propostes d'anul·lació de liquidació etc.)
Notificació de totes les actuacions tributàries detallades en el punt anterior.
Determinació de la subjecció i no prescripció, així com l'aplicació de les bonificacions,
reduccions o exempcions que procedeixin segons les normes reguladores de l'impost.
Comunicació per a enviament a la via executiva d'aquelles liquidacions que no hagin
estat ingressades en els períodes voluntaris de pagament establert en l'article 62 de la
llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària
Recepció i enviament de la documentació d'índole tributària derivada de la gestió de
l'impost als òrgans competents amb facultats de revisió.
II. S'encarrega al Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres la gestió
material de totes les actuacions de gestió que s'han assenyalat anteriorment. la
competència jurídica per a l'assumpció de dites actuacions roman en poder de
l'ajuntament de que haurà de dictar els actes jurídics precisos a tal efecte, cosa que
portarà a efecte de manera telemàtica i per l'òrgan que resulti competent a través de
signatura electrònica proporcionada pel col·legi de Registradors.
III. S'elaborarà un llibre diari de presentació d'autoliquidacions així com un llibre de
liquidacions complementàries en què es recullin tant les que sorgeixin com a
conseqüència de la revisió de les autoliquidacions presentades, com les derivades de la
comprovació d'ofici de l'impost. Es facilitarà a l'il·lm. sr. alcalde i al Tresorer Municipal
coneixement del contingut d'aquests llibres.
IV. Trimestralment es realitzarà un informe explicatiu de les actuacions de gestió,
liquidació i recaptació que hagi dut a terme el Registrador titular del Registre de la
Propietat de durant cada trimestre. aquest informe serà remès dins dels vint dies
següents a la finalització de cada trimestre al compte de correu electrònic que designi a
aquests efectes l'ajuntament de Colera.
V. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres organitzarà de manera
autònoma els mitjans materials i personals suficients per garantir una eficaç gestió en la
prestació del servei, que podrà desenvolupar-se de forma integrada, separada o annexa a
l'oficina registral.
VI. En qualsevol cas aquest conveni s'executarà amb plena observança i estricta
subjecció al que disposa la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, adoptant el Registrador titular del Registre de la Propietat de
quantes mesures d'índole tècnica i organitzativa calguin per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no
autoritzat.
VII. Aquest conveni i mentre estigui vigent, vincularà també als successius titulars que
es facin càrrec del Registre sempre que s'obtingui el corresponent visat col·legial, per a
la qual cosa serà remès al Servei de Coordinació d'Oficines Liquidadores.
TERCER. Règim Retributiu.
I. El tancament de la recaptació mensual es produirà els dies 24 de cada mes, llevat del
mes de desembre que es realitzarà el dia 31.
II. Durant els cinc dies següents al tancament es transferirà al compte que l'ajuntament
de Colera determini el saldo total del compte restringit de recaptació. aquest saldo es
correspondrà amb l'import de la recaptació mensual efectiva fins al dia del tancament
descomptant la quantitat corresponent al premi de liquidació pels serveis prestats el mes
anterior.
III. El Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres emetrà una factura
mensual en concepte de retribució per les funcions realitzades en virtut del present
conveni de col·laboració, durant els tres dies següents al tancament de cada període.
IV. Les quantitats a percebre pel Registrador titular del Registre de la Propietat de

Figueres en concepte de retribució es fixaran en un deu per cent sobre la recaptació
obtinguda en cadascun dels períodes. a aquest import s'afegirà l'IVA que,si escau, hagi
de repercutirse pels serveis prestats, que serà satisfet per l'ajuntament respectiu.
QUART. Entrada en vigor.
Aquest conveni de col·laboració serà efectiu a partir del dia de la seva signatura i estarà
vigent pel termini d'un any. al final d'aquest període, s'entendrà tàcitament prorrogat per
successius terminis, llevat de denúncia expressa per qualsevol de les parts amb tres
mesos d' antelació a la data de venciment.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.
VUITÈ.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “COL·LECTORS
PLUVIALS I SANEJAMENT DE L’EIXAMPLE ST. MIQUEL DE COLERA.”
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres de
“Col·lectors pluvials i sanejament de l’Eixample Sant Miquel de Colera”.
Atès que s’ha convocat licitació mitjançant el procediment negociat amb publicitat i
s’ha desenvolupat conforme allò disposat als articles 93, 94 i 153 a 162 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes, del sector públic, Llei 34/2010, de 5 d’agost, de
modificació de la llei 30/2007, els articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del
contracte.
S’han presentat les corresponents proposicions per part dels licitadors següents:
- CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
- MASSACHS EXCAVACIONS, SLU
- OBRES PIRINAIQUES, SL
- SINORMA, SL
De conformitat amb l’article 144.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, s’ha emès informe tècnic relatiu a l’adjudicació de les obres a
contractar, en el qual s’avaluen totes les propostes presentades d’acord amb els criteris
de valoració inclosos en la clàusula 14a del plec de clàusules.
A la vista de les proposicions presentades, així com de l’informe de valoració abans
referit, el resultat de l’esmentada valoració és el següent:
EMPRESA
PUNTUACIÓ
OBRES PIRINAIQUES, SL
93,6294
MASSACHS EXCAVACIONS, SLU
92,0757
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
82,7977
SINORMA, SL
80,8567

Conseqüència de les dites valoracions, la Mesa de Contractació, ha emès l’acta relativa
a l’adjudicació del contracte objecte del present dictamen. I en aplicació dels criteris de
valoració continguts en el corresponent Plec de clàusules, proposa l’adjudicació del
contracte de referència a la mercantil OBRES PIRINAIQUES, SL, amb NIF:
B17360157, per un import de tres-cents trenta-nou mil cent noranta-dos euros amb
noranta-nou cèntims més IVA (339.192,99 € + IVA).
Per tal de procedir a la l’adjudicació del contracte i d’acord amb l’article 135 de la Llei
de contractes del sector públic, el licitador que ha presentat la proposta més avantatjosa
a requeriment de l’òrgan de contractació ha presentat el certificat d’estar al corrent de
pagament amb la Seguretat Social, certificat de compliment de les obligacions
tributàries, i aval de constitució de la garantia definitiva.
L’adjudicació, d’acord amb l’art. 135.4 s’acordarà per l’òrgan de contractació en
resolució motivada que haurà de notificar-se als candidats o licitadors i publicar-se a un
diari oficial o en el perfil del contractant.
D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 137 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicació del contracte s’ha de
publicar en els termes, i els supòsits que preveu la legislació de contractes de les
administracions públiques. Així mateix, s’haurà de notificar a tots els participants en la
licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d’adjudicació utilitzada.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò
disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació
del contracte.
Vistos aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adjudicar a OBRES PIRINAIQUES, SL amb NIF: B17360157 el contracte
per a la realització de les obres consistents en Col·lectors pluvials i sanejament de
l’Eixample Sant Miquel de Colera per un import de tres-cents trenta-nou mil cent
noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims més IVA (339.192,99 € + IVA).
Procediment licitat mitjançant el procediment negociat amb publicitat i que s’haurà de
desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovats
per aquest Ajuntament.
SEGON.- Designar com a director d’aquestes obres a Bertran Enginyeria, SLP, amb
l’arquitecte Jordi Bertran Jordà, d’acord amb el pressupost número 10130 de data
12/11/2010.
TERCER.- Designar com a coordinador de seguretat i control de qualitat al senyor
Xavier Reina Vázquez.
QUART.- Requerir al licitador a formalitzar el contracte en el termini de quinze dies
hàbils següents a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació.
CINQUÈ.- Autoritzar a l’Alcalde President a signar tants documents com siguin
necessaris per a portar a terme les obres a dalt esmentades.
SISÈ.- Notificar els presents acords a les empreses que han participat en el procediment
de licitació de les obres i publicar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí
Oficial de la Província i al perfil de l’òrgan de contractació.”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

NOVÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE COLERA.
Per part de la Secretària es dóna lectura a la següent proposta, abans de la lectura de la
qual s’absenten de la sala el senyor Lluis Bosch Rebarter i Marc Carré Molas per
resultar interessats en el procediment:
“Atès que per Decret d’Alcaldia de data 17/01/2007 es va aprovar inicialment el Pla
Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Colera.
Atès que fou sotmès a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 13/02/2007, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4820 de data 13/02/2007 i al diari El Punt, de data
8/02/2007.
Atès que s’han presentat 14 al·legacions que a continuació es detallen:
1A Marc Carré Molas
2A Carmen Pumorola i Baulé // Lluís Feliu i Pumarola
3A Magdalena Nadal Sirvent
4A Pablo Sánchez Malagon
5A Josep Mª Nadal i Lozano
6A Pere Nadal i Carrés
7A Pere Nadal i Carrés
8A Pere Nadal i Carrés
9A Francisco Montenegro Bassols
10A Jordi Madern Mas
11A Carme Mateu Quintana / Artus Suqué i Puig
12A Enrique i Abdón Rosa Noguera
13A Joan Verdaguer Murlà
14A Lluis Bosch Rebarter
Atès que durant el mateix termini d’exposició pública es varen sol·licitar informes als
organismes afectats en l’àmbit de llurs competències havent rebut els informes
respectius dels organismes que a continuació es relacionen:
1.I. Ministerio de Medio Ambiente – Secretaria General para el territorio y la
biodiversidad – Dir. Gral de Costas
2.I. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
3.I. Departament de Medi Ambient i Habitatge – Serveis Territorials a Girona
4.I. Adif – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
5.I. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació – Dir. Gral del Patrimoni
Cultural
6.I. Departament de Política Territorial i Obres Públiques – Dir. Gral d’Arquitectura i
Paisatge.
Conclòs el període d’informació pública i a la vista dels informes rebuts per part dels
organismes afectats, s’emet informe per part del tècnic redactor sobre les al·legacions

presentades i els informes rebuts dels organismes, en el sentit d’informar favorablement
les al·legacions. D’aquest informe n’ha resultat la correcció o ampliació de la
documentació aprovada inicialment, per tant s’ha redactat un nou pla especial
urbanístic que recull l’aprovat inicialment més la incorporació de les modificacions
amb motiu de les al·legacions acceptades i per donar compliment a les condicions
imposades per part dels organismes afectats.
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 22.2 c) i l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, correspon a
l’Ajuntament i d’entre els seus òrgans al Ple de la corporació l’aprovació provisional, és
per tot l’anterior que es PROPOSA al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pels senyors:
1A Marc Carré Molas
2A Carmen Pumorola i Baulé // Lluís Feliu i Pumarola
3A Magdalena Nadal Sirvent
4A Pablo Sánchez Malagon
5A Josep Mª Nadal i Lozano
6A Pere Nadal i Carrés
7A Pere Nadal i Carrés
8A Pere Nadal i Carrés
9A Francisco Montenegro Bassols
10A Jordi Madern Mas
11A Carme Mateu Quintana / Artus Suqué i Puig
12A Enrique i Abdón Rosa Noguera
13A Joan Verdaguer Murlà
14A Lluis Bosch Rebarter
En relació amb la tramitació del Pla Especial, pels motius expressats en l’informe
d’al·legacions elaborat pel tècnic redactor, del qual es remetrà còpia als interessats junt
amb la notificació del present acord; introduir en l’expedient les modificacions
indicades en aquest informe.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de
Colera.
Tercer.- Remetre el present acord i la documentació del Pla Especial Urbanístic aprovat
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació
definitiva.”
Sense que es produeixin intervencions es passa al a votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents. Tornen a entrar a la Sala el senyor Lluis Bosch
Rebarter i Marc Carré Molas.
DESÈ.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA CONCEDIDA PEL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’OBRA DE COL·LECTORS
PLUVIALS I SANEJAMENT EIXAMPLE ST. MIQUEL DE COLERA – PUOSC
2011.
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:

“Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa PUOSC 46/2011 per finançar
l’obra de Col·lectors pluvials i sanejament Eixample St. Miquel de Colera, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Jordi Bertran i Jordà, arquitecte.
- Tècnic col·laborador: Xavier Reina Vàzquez, Arquitecte tècnic.
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària:
313/61148 any 2010.”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.
No havent-hi més assumptes a tractar i essent les catorze hores la Presidència aixeca la
sessió.

