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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 7 
Data: 20 d’octubre de 2010 
Hora:  19.06 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària i urgent 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde, 
Sr. Joan Grabulosa i Vidal 
 
Regidors 
Sr. Julià Gifre i Serarols 
Sr. Pere Rodríguez i Ripollès 
Sr. Francesc Caparrós Fernández 
Sra. Anna Mª Masachs i Coll 
Sr. Josep Amadeu Saéz Lladó 
Sr. Josep Pujolras i Rigall 
Sra. Maria Rosa Velasco i Guix 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Antoni Badia Ortega 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde declara oberta la sessió un cop comprovat l'existència del quòrum legal 
exigible. 
 
 
1r. RATIFICACIÓ DEL MOTIU DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT 
 
L’alcalde demana a la senyora secretària que expliqui tècnicament el motiu de la 
urgència d’aquest Ple. 
 
La senyora secretària exposa que licitar l’obra “Condicionament de la pista 
poliesportiva: cobriment pista” és molt urgent perquè aquesta obra ve finançada, entre 
d’altres ajuts, per la Diputació de Girona, mitjançant un conveni de col.laboració 
econòmica que obliga a l’Ajuntament ha tenir executar 40.000 € d’aquesta obra abans 
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de que acabi l’any. L’Ajuntament no ha pogut licitar abans perquè no ha estat fins el 
mes d’agost d’aquest any quan el Consell Català de l’Esport, un altra Administració 
que també financia part d’aquesta obra, ha comunicat a l’Ajuntament quina quantitat li 
subvencionaria i per tant, no ha estat fins en aquesta data que l’Ajuntament ha tingut 
coneixement de quina quantitat de diners disposava per tirar endavant aqueta obra. 
Atès que el finançament atorgat pel Consell Català de l’Esport ha estat molt inferior al 
que l’Ajuntament havia previst al moment d’executar el projecte, l’Ajuntament s’ha vist 
obligat a redactar un nou projecte adaptat al recursos econòmics de que realment 
disposava, tan en fons propis com amb finançament extern. Per aquest motiu el 27 de 
setembre d’enguany es va celebrar un Ple extraordinari per tal d’aprovar inicialment el 
projecte d’aquesta obra, en la seva redacció definitiva i es va convocar la licitació, tot 
per la via d’urgència. Durant el tràmit d’informació pública del plec de clàusules, la 
Cambra de Contractistes de Catalunya ha presentat un recurs a aquest plec al.legant 
que, en els barems que serviran de criteris per seleccionar l’oferta més avantatjosa, 
consideren que el barem núm. 4 està redactat massa genèricament i això pot causar 
indefensió als contractistes. Per aquest motiu l’Ajuntament ha decidit modificar aquest 
plec de clàusules i donar una redacció més concreta al barem núm. 4. Cal ara aprovar 
de nou aquest plec de clàusules i obrir una nova informació pública, tot per la via 
d’urgència degut als motius que han estat exposats inicialment. 
 
Seguidament es procedeix a la ratificació de la urgència de la celebració d’aquest Ple 
en la qual s’obté com a resultat que tots els membres el ratifiquen per unanimitat. 
 
 
2n. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE 
D’OBRA ORDINÀRIA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA: 
COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA”. 
 

“Vist que en data 27 de setembre de 2010 el Ple va aprovar declarar la urgència en la 
tramitació, va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva” per 
import de 566.914,52 € redactat pels arquitectes X. 

Atès que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni 
reclamació. 

Atés el que disposa l’article 22.2ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim local, l’article 52.2o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 37.1 a i b del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 

ACORD 

1r. Aprovar definitivament el projecte d’obra “Condicionament de la pista poliesportiva: 
Cobriment de la pista poliesportiva” per import de 566.914,52 € redactat pels 
arquitectes X. 
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2n.  Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al  Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d’anuncis. 
 
3r. Trametre el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d’Esports i Àrea de 
Cooperació Municipal, al Consell Català d’Esports, i a la Generalitat de Catalunya, al 
POUIS 2009 I 2010.” 
 
 
3r. DICTAMEN PROPOSANT ESTIMAR L’AL·LEGACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE 
L’OBRA “ CONDCIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA : COBRIMENT DE 
LA PISTA POLIESPORTIVA“, DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE DE 
DATA 27/09/2010 I APROVAR INICIALMENT DEL PLEC DE CLÀULES I, 
SIMULTÀNIAMENT, CONVOCAR EL PROCEDIMENT LICITATORI. 
 
“Vist que en data 27 de setembre de 2010, el Ple va declarar la urgència en la 
tramitació de l’expedient,  va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives 
particulars, que havia de regir la contractació de les obres “Condicionament de la pista 
poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva” sotmetent-lo a informació pública i va 
convocar el procediment de licitació. 
 
Vist que en data 13 d’octubre de 2010, durant el termini d’informació del plec de 
clàusules administratives particulars,  la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya ha  presentat una impugnació a l’esmentat plec de clàusules administratives 
al·legant que l’apartat 4 de la clàusula 13 es valora una millora de manera massa 
genèrica, requerint-se que figurin amb major detall, amb expressió del requisits, límits 
¡, modalitat i característiques  que permetin identificar-se suficientment. 
 
Vist que per tal donar un major aclariment i concreció a fi d’aconseguir uns criteris 
d’adjudicació en el concurs que siguin explícits i clars, l’Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí ha formulat un nou redactat de l’apartat 4 de la clàusula 13 del plec de 
clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació de l’obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva”, en el 
següent sentit: 
 

4. Millores que no alterin el projecte però que facilitin la seva execució..  15 
punts 

 
Es valoraran les millores consistents en adoptar mesures durant l’execució 
de l’obra per tal de  minimitzar les molèsties als veïns, facilitat  l’accès a 
l’obra i no afectar el normal desenvolupament de l’activitat a la zona 
esportiva, especialment el camp de futbol d’entrenament.  

 
Als efectes previstos de l’article 96 de la Llei de contractes del sector públic, el Ple 
aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord: 
 
1r. Estimar la impugnació al  plec de clàusules administratives particulars presentada 
per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, que havia de regir la 
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contractació de les obres “Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la 
pista poliesportiva i atorgar el nou decatat del punt 4 de la clàsula 13 del plec de 
clàusules en el sentit que s’ha redactat en la part expositiva d’aquest acord. 
 
2n. Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 27 de setembre de 2010 relatiu a 
declarar la urgència en la tramitació de l’expedient,  aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars i convocar la licitació, que havia de regir la 
contractació de l’esmentada obra. 
 
3r. Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva”. 
 
4t. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars, que haurà de 
regir la contractació de les obres “Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment 
de la pista poliesportiva”, amb un pressupost de 566.914,52 euros (IVA inclòs). 
 
5e. Sotmetre l’anterior plec  a informació pública per un període de 10  dies naturals, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al  Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i disposar-ne, alhora, la seva exposició al tauler d’edictes de la corporació i a la 
web municipal, als efectes de presentació d’al·legacions. En cas de no haver cap 
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
6e. Aprovar l’expedient de contractació  condicionat a l’aprovació definitiva del plec de 
clàusules administratives particulars, que haurà de regir la contractació de les referides 
obres. 
 
7e. Acordar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres, convocant la licitació 
mitjançant el procediment obert, d’acord amb el projecte tècnic, el plec de clàusules 
administratives particulars que s’aproven en aquest acord i que es consideraran part 
integrant en el contracte. 
 
8e. Anunciar la licitació en el perfil del contractat de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposen els articles 126 i 161.2 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
9è. Notificar aquest acord a la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19.15 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
La secretària     Vist i plau 
      L’alcalde 
 
Imma Parramon i Burch   Joan Grabulosa i Vidal   


