Decret núm. 169/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta en funcions de l’Ajuntament de
Balenyà
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016
s’aprovà l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions
Tècniques per a l’adjudicació de l’explotació del bar de les piscines municipals,
mitjançant procediment obert i per urgència.
Vist que en data 1 de juny de 2016 es constituí la Mesa de contractació, i aquesta,
tenint en compte les proposicions presentades, realitzà proposta d’adjudicació a favor
de la Sra. María Carmen Montero Fernández, examinada la documentació que
l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert en l’article 151 i la
disposició addicional segona del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, text refós
dels contractes del sector públic.
Vist que per Junta de Govern Local de 7 de juny de 2016, es va requerir al candidat
que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa aportació de
documentació.
Vist que en dates 10 i 16 de juny de 2016, la candidata María Carmen Montero
Fernández presentà els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 151,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a María Carmen Montero Fernández el contracte, per procediment
obert, per un import de 150 euros, IVA inclòs.
SEGON. Notificar a l’adjudicatari del contracte el present acord i citar-lo perquè
acudeixi a signar el contracte a l’ajuntament de Balenyà en un termini màxim de quinze
dies, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació del present acord.
TERCER. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de
Contractant, i publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des
de la data del present acord.
QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.
Balenyà, 17 de juny de 2016
L’alcaldessa,

El secretari interventor,

