AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 2/2015
Caràcter: extraordinària
Dia: 25 de febrer de 2015
Hora d’inici: 12:00 hores
Hora d’acabament: 12:45 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Excusen:
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila

Assisteixen. la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina i secretària
delegada permanent a l’Ajuntament i la Sra. Sandra Porcel Cano, interventora de
XALOC.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel XALOC en funcions
de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia
Únic. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra d’acabats de la sala polivalent
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tract a el punt inclòs a l’ordre del dia
següents
Únic. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra d’acabats de la sala
polivalent
Atès que s’ha detectat la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en
Acabats de la Sala Polivalent de Les Llosses;
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat
dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment
negociat sense publicitat;
Atès que en data 18-02-2015 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i
Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte;
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 18-02-2015 es va aprovar iniciar l’expedient per a
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada;
Atès que en data 18-02-2015 es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte;
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

Telèfon i fax 972 701 901 - CIF P1710300C - ajuntament@lesllosses.cat - www.lesllosses.cat

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

novembre,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per
a l’obra consistent en Acabats de la Sala Polivalent de Les Llosses.
2. Autoritzar, en quantia de 180.061,08 euros i 37.812,83 euros d’IVA, la qual cosa suposa
un total de 217.873,91 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de les obres per procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la partida
2014.1.151.60105 “Sala Polivalent, 2a fase”.
Cal tenir en compte que en els Municipis amb població inferior a 5000 habitants l’aprovació
de la despesa serà substituïda per una certificació d’existència de crèdit que ha de ser
expedida per la interventora de la Corporació. (Disposició Addicional 2ª apartat 6è del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre).
3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte
d’obres per procediment negociat sense publicitat.
4. Sol·licitar ofertes a tres empreses qualificades per executar les obres.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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