AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 11/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 29 de juny de 2015
Horari: de 20:01 a 20:06 hores
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU)
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (CiU)
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU)
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU)
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU)
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP)
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP)

Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal.
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c)
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a
l'ORDRE DEL DIA.
1r.- Adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al centre cívic de
Prades – Aprovació
Vist l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a
gimnàs situat al Centre cívic de Prades.
Vista l'acta de la Mesa de Contractació de proposta de l'adjudicació.
Atès que en el termini conferit per l'article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic, amb les modificacions introduïdes per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, la Sra. Cristina Valencia
Hernández, que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa, ha presentat la documentació
necessària per a formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida en el plec de clàusules
administratives particulars.
El Ple municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb l'article 246 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb la Disposició
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, és l'òrgan competent
per a aprovar la contractació de referència.
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i dos (2) vots en contra del grup de JpP-CP,
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ACORDA:
Primer.- Adjudicar a la Sra. Cristina Valencia Hernández, pel preu total de 2.904,00 euros (IVA inclòs)
anuals, que es desglossa en un import net de 2.400,00 euros i 504,00 euros de l'Impost sobre el Valor
Afegit, mitjançant concurs públic, la concessió administrativa de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs
situat al Centre cívic de Prades, de conformitat amb el plec de condicions administratives particulars que
regeixen l'esmentada concessió.
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè comparegui en aquest Ajuntament el dia 30 de juny de 2015, a les
19:00 hores, per a la formalització del contracte.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a que, en nom i representació de l'Ajuntament, pugui signar tots els
documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.
Cinquè.- Publicar aquest acord mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i
al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
El secretari
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Vist i plau
L'alcaldessa
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