ACTA 6/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Excusen:
Regidors
Col·laboradors

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Marta Bardulet Farrés
Gerard Soler Serra

Montse Portabella Darnès
Joaquim Serrador Rabaseda
Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 12:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió,
en
primera
convocatòria,
sota
la
Presidència de l’alcalde i l’assistència dels
regidors i col·laboradors què es relacionen
al marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de l’Ajuntament per la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009).
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
Únic.

Aprovació de l’adjudicació de la contractació per procediment negociat, en
expedient de tramitació urgent de l’arrendament del servei de bar de la
llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta l’únic punt de l’ordre del dia:
Únic. Aprovació de l’adjudicació de la contractació per procediment negociat, en
expedient de tramitació urgent de l’arrendament del servei de bar de la llar de
pensionistes i jubilats de Campdevànol
Vist que per resolució de l’Alcaldia de 21-02-2012 es va aprovar l'expedient de contractació
per a l’arrendament administratiu del servei de bar de la llar de pensionistes i jubilats de
Campdevànol, mitjançant la forma de varis criteris adjudicació, i obrir el procediment
negociat d'adjudicació del contracte, de conformitat amb els articles 234 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
Vista l’acta d’obertura de pliques de la mesa de contractació, constituïda en data 6 de febrer
actual, i la Provisió de l’Alcaldia per la qual es declara exclosa la proposta formulada per la
Sra. Ester Montañés Girona per no presentar-se de conformitat als requisits fixats a la
clàusula 7ena., ni amb el model oficial de proposició econòmica, aprovats pel Plec de
clàusules reguladores de la licitació (defecte no subsanable per infracció dels articles 129
LCSP, 145 TRLCSP i 84 RGLCAP);
Vista l’Acta de Valoració de les dues ofertes admeses, amb la puntuació següent:



Míriam Mendes Oliveira: 16,0 punts
Pere Rosell Fluvià: 14,3 punts

Vist que l’explotació d'aquest servei públic es fa per gestió indirecta, en concret per
arrendament, de conformitat amb el que estableixen els articles 85.b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 249.2.d) i 262 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 228 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS);

1

Tenint en compte la previsió de l’article 84 del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Adjudicar l’arrendament del servei de bar de la llar de pensionistes i jubilats de
Campdevànol, a la senyora Míriam Mendes Oliveira de conformitat al Plec de Clàusules i
a l’oferta presentada amb data 03-03-2012, NRE 323, a l’expedient de contractació per
procediment negociat.
2. El termini de vigència del contracte és de cinc anys des del dia següent al de la signatura
del contracte.
3. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i emplaçar-la per a la signatura del contracte.
4. Notificar-ho a la resta de licitadors per a la seva deguda constància.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan són les
12:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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