Junta Govern Local 25 / 30.11.12

ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 DE
NOVEMBRE DE 2012

Balenyà, a les 18:30 hores del dia 30 de novembre de 2012.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Antoni Mas i Bigas, Josep Sallent i Font i Rosa Sala i Domingo, sota la
presidència de la senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, amb assistència del
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, per tal de celebrar sessió
extraordinària i urgent.
Tal com contempla la resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven els membres de la
Junta de Govern Local, i per tal d’articular una major participació dels regidors que no
formen part de la junta de govern, també assisteixen a la sessió, com a membres oïdors
(sense vot) els regidors següents: Ramon Roig i Solé i Manel Flores i Zurita.

Assumptes tractats:



Aprovació de la urgència de la sessió
Adjudicació i formalització del contracte d’obres de reforma de l’Ateneu, primera i
segona fase, mitjançant procediment negociat sense publicitat

APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Vist l’article 151.3 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.
Atès que cal adjudicar el contracte d’obres de reforma de l’Ateneu, primera i segona fase,
en els cinc dies hàbils posteriors a la recepció de la documentació requerida i la
necessitat de comunicar a la Diputació de Barcelona l’adjudicació per a l’ingrés d’un
préstec.
La Junta de Govern acorda per unanimitat:
Únic.- Aprovar la urgència de la sessió.
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ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE
L’ATENEU, PRIMERA I SEGONA FASE, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT
Vist que mitjançant acord de la junta de govern de data 3 d’agost de 2012 s’aprovà
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació de les obres, per procediment negociat sense publicitat, i es procedí a
autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.
Vist que amb data 24 d’octubre de 2012 es constituí la Mesa de contractació, i
aquesta, el 31 d’octubre de 2012, tenint en compte els aspectes de negociació amb
l’empresa, realitzà proposta d’adjudicació a favor de Fesara SL, 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 acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2012 es va
requerir al candidat que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
aportació de documentació.
Vist que en data 29 de novembre de 2012, el candidat Fesara SL presentà els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 151, atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia i el Ple d’aquest
Ajuntament, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Fesara SL el contracte d’obres per a la reforma de
l’Ateneu, primera i segona fase, per procediment negociat sense publicitat, per un
import de 127.967,52 euros més 26.873,18 euros d’IVA, i una durada de sis mesos.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330 62316 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
QUART. 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.
CINQUÈ. Publicar 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.
SISÈ. 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
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

I no havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 18:45 hores del dia
indicat a l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, el secretari que també subscric, per tal de
donar fe de l’acte efectuat.

