ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI CORRESPONENT AL
DIA 2 DE FEBRER DE 2009. NÚM. 1/09
- Lloc: Sala de sessions de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
- Hora de començament: 21 hores i 37 minuts
- Hora d’acabament: 22 hores i 5 minuts
- Membres assistents:
PRESIDENT:
VOCALS PRESENTS:
VOCALS ABSENTS:

Joan Capdevila i Caldés, President de l’Entitat
Iu Rosell i Tor
Cap, es fa constar que la vocal Eva March Àlvarez va
renunciar al seu càrrec i que s’ha demanat formalment
la seva substitució.

- Secretari: Joan Antoni Yáñez Rodríguez, Secretari de l’Entitat.
Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb la normativa vigent, el President
obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els assumptes de la present sessió.
- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (DIA 10-12-2008, NÚM. 9/08)
L’acta de l’anterior sessió de la Junta de Veïns de l’EMD corresponent al passat dia 10 de
desembre de 2008, núm. 9/08, ha estat tramesa prèviament a la convocatòria de la present
sessió als membres tal i com preveu la normativa vigent.
Un cop estudiada i trobada d’acord, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Aprovar l’acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d’actes.
2n. APROVACIÓ MODEL 1-2 DEL PUOSC 2008 PER ACTUACIÓ DE MILLORA I
SOTERRAMENT DE LA XARXA D’ENLLUMENAT DE PI
S’informa que per mitjà de l’Acord GOV/133/2008, de 22 de juliol, d'aprovació del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya, any 2008, es va incloure en el PUOSC, any 2008, l’actuació
núm. 2008/336, de Millora i soterrament de la xarxa d’enllumenat de Pi, amb un pressupost
total de 203.948,92 €i una subvenció de 121.183,98 €.
Posteriorment per mitjà de la Resolució de 9 de setembre de 2008, d’actualització de les
dades econòmiques relatives al projecte de l’actuació núm. 2008/336, inclosa al PUOSC,
any 2008, el pressupost total de l’actuació va passar a ser de 136.468,83 €amb l’IVA inclòs,
mantenint-se la subvenció atorgada.

Es dóna compte dels acords formals que s’han d’adoptar per tal que sigui possible continuar
la tramitació d’aquesta subvenció, i concretament cal acceptar els ajuts i la normativa
d’aplicació del PUOSC i acreditar l’aprovació del projecte i l’existència de crèdit al
pressupost.
Un cop deliberat l’assumpte s’acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon. Manifestar que aquesta Entitat considera que té garantida la capacitat de gestió
administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l’execució de l’actuació i a
aquests efectes designa com a direcció facultativa de les obres la mateixa part redactora del
projecte tècnic, en relació administrativa amb la corporació en concepte de contractat per
aquesta actuació.
Tercer. L’Entitat es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
en aquest aspecte sobrevingui abans de l’inici de l’actuació o durant la seva execució.
Quart. Fer constar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè. Fer constar 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 08-5-627
hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
Setè. Facultar expressament el President per tal de comunicar aquest acord a la Delegació
Territorial del Govern a Lleida, mitjançant el corresponent model 1-2.
3r. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES, INICI CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA
PROCEDIMENT OBERT PER OBRA DEL PROJECTE “MILLORA I SOTERRAMENT DE
LA XARXA D’ENLLUMENAT DE PI”
Vista l’actuació de les obres de l’Entitat per a la Millora i soterrament de la xarxa
d’enllumenat de Pi, segons el projecte tècnic amb el mateix títol, amb un pressupost total per
la licitació de 136.468,83 €amb l’IVA inclòs (117.645,54 €com a pressupost estimat net i
18.823,29 €en concepte d' Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 16 %), que ha estat
degudament redactat i aprovat amb caràcter definitiu.
Les necessitats administratives que s'han de satisfer i els factors que intervenen en aquest
contracte estan acreditats en l'expedient i en el projecte corresponents, si bé sintèticament
es tracta de competències i funcions que corresponen a l’Entitat d’acord amb la normativa
reguladora del règim local, consistents en l’actuació imprescindible i més urgent que s’ha i
que es pot assumir per aquesta entitat en relació a l’enllumenat públic.

Vist el previ expedient administratiu tramitat a l'efecte i els documents i informes que conté.
Atès que aquesta entitat té garantida la disponibilitat de la seva aportació econòmica i que
també es disposa de tots els elements necessaris per al normal desenvolupament de les
obres.
Atesa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa posada de relleu
l’informe de Secretaria de l’expedient i en especial la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
Contractes del Sector Públic i també la part vigent del Reial Decret 1098/2001, de
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
administracions públiques.
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Vist també el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) redactat per tal que
regeixi la present contractació d’obres i que també s’inclou a l'expedient tramitat fins el
moment, el qual contingut ha estat informat favorablement per Secretaria.
Atès que la documentació tècnica que ha de servir de base per la licitació, la contractació i
l'execució de les obres és el projecte tècnic definitivament aprovat prèvia la tramitació
legalment establerta.
Un cop deliberat l'assumpte, s'acorda per unanimitat dels membres assistents, el següent:
Primer. Ratificar l’acreditació de la necessitat conveniència i oportunitat posada de manifest
a la part expositiva del present acord, en relació a l’execució de l’obra per a la millora i el
soterrament de la xarxa d’enllumenat de Pi, i en conseqüència aprovar l’expedient de
contractació tramitat fins a la data i en la seva virtut contractar mitjançant procediment obert,
amb utilització simultània de diversos criteris d’adjudicació i possibilitat de presentació de
propostes amb millores, mitjançant tramitació ordinària l'obra de referència, tot d'acord amb
les obres descrites al projecte tècnic abans esmentat i plecs de clàusules i de condicions
aplicables.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regirà la
contractació i l'execució d’aquestes obres pel procediment i tramitació esmentats. El
contingut concret d'aquest Plec que s’aprova figura degudament diligenciat a l'expedient.
Sotmetre aquest plec de clàusules, a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant anunci publicat al DOGC, al BOP de Lleida i al Tauler d’Anuncis de l’Entitat, a
l'efecte de presentació de reclamacions.
També es podrà obtenir telemàticament un exemplar del present Plec i del projecte a la
pàgina
web
http://www.valldepi.cat
(apartat
de
l’Entitat
Municipal
Descentralitzada/contractació).
Tercer. Aprovar la despesa corresponent d'acord amb les dades de finançament que figuren
al plec aprovat.

Quart. Designar, d’acord amb el PCAP aprovat, com a vocals de la Mesa de contractació,
que serà presidida pel President, els següents membres: Joan Capdevila Caldés i Iu Rosell i
Tor.
Cinquè. Convocar i anunciar la corresponent licitació pública mitjançant un anunci que es
publicarà en el BOP de Lleida, en el DOGC i també en el Tauler d’Anuncis de l’Entitat.
S'anunciarà aquesta licitació de forma simultània a l’exposició pública del plec de clàusules,
si bé la licitació s’ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra
el plec aprovat.
Sisè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el senyor President o membre de
l'Entitat en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.
Un cop finalitzat l’acte, el President aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President.
Pi, 26 de febrer de 2009
Vist i plau
EL PRESIDENT,

Joan Capdevila i Caldés

El Secretari,

