
 
 
 
 
 
 

 

 

Llista de Propostes 

 

 

1.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI PER A LA GESTIÓ 

DE L'ESPAI MONTSENY 

 

 

Per acord del Ple  de data 23 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient i la 

convocatòria de la contractació del contracte de serveis per a la gestió de l’Espai 

Montseny, mitjançant procediment obert – contracte no harmonitzat. Havent-se publicat 

la convocatòria, instruït l´expedient de selecció de contractista entre les diverses empreses 

licitadores presentades i ateses llurs proposicions, i d’acord amb la proposta de la Mesa 

de Contractació, quina Acta s’incorpora per aquest òrgan com a part justificativa del 

present acord, donant-se aquí per reproduïda i unint-se’n còpia en les seves notificacions 

als licitadors, ES PROPOSA ALS REUNITS L’ADOPCIÓ DEL SEGUENT 

 

ACORD 

 

- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de serveis  a la l’empresa i pel 

preu que s’indica, amb subjecció a les determinacions dels Plecs de Clàusules 

aprovats i a les determinacions i condicions del conjunt de la seva oferta 

presentada, que son contingut contractual del mateix: 

 

Servei: “Gestió Espai Montseny de Viladrau ” 

Empresa adjudicatària  ZUM, S.C.P. NIF J55310635 

Preu: 200.000,00 € + IVA que resulti d´aplicació 

 

2.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL QUOTES URBANÍSTIQUES - ESTACIO DE 

BOMBEIG URBANITZACIÓ LES GUILLERIES SECTOR 1 -  

 

Antecedents de fet: 

Per Decret de l’Alcaldia de data 1 de febrer de 2018 es va iniciar l’expedient per a la imposició 

de quotes urbanístiques als veïns de la Urbanització Les Guilleries per a l’execució de les obres 

de “ESTACIÓ DE BOMBEIG”. 

Els serveis tècnics municipals han realitzat una separata de l’obra “ESTACIÓ DE BOMBEIG”, 

inclosa en el Projecte d’urbanització de la Urbanització Les Guilleries, aprovat per la Corporació 

en data 5 de març de 2012.  

S’ha redactat per part dels serveis tècnic la relació dels veïns i la superfície de les seves parcel·les. 

 

 



 

 

Fonaments de dret: 

 D’acord amb el que disposa l’article 139 del text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el 

120, l’administració executa les obres d’urbanització amb càrrec a les persones propietàries 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Fixar els costos totals de l’execució de les obres de “Estació de Bombeig” a la 

Urbanització Les Guilleries – Sector I, segons el següent resum: 

 

- Cost obres .......................................................................... 161.892,91 € 

- Honoraris Direcció obres (3’5% s/PEM)........................... 3.935,17 € 

- Coordinació Seguretat i Salut (0’25 s/3.935,17)................ 983,79 € 

- TOTAL DESPESES.................................................................. 166.811,87 € 

 

Segon.- Imposar quotes urbanístiques com a conseqüència de l’execució de l’obra “Estació de 

Bombeig”, als veïns inclosos en l’àmbit de la Urbanització Les Guilleries, sector I, quin sistema 

de gestió és per cooperació. 

 

Tercer. S’aplica com a mòdul de repartiment la superfície dels solars. 

Quart. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti d’aplicar a la 

quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el  

document annex. 

Cinquè. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 

publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar l’expedient 

i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició 

pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de 

Contribuents. 

Sisè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu, declarant-se aquesta 

circumstància per Decret de l’Alcaldia. 

 

 

 


