AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Identificació de la sessió
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:
Sessió:

Extraordinària
Dimarts, 28 d’abril de 2015
De 19:00 a 19:20
sala de sessions de la casa consistorial
3/2015

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:
Absents:

Jaume Montanuy i Baró
Josep Maria Castells Belart
Francisco Mirabet Castells
Jordi Navarra Torres
Xavier Pascual i Santisteve
Manel Cònsola Palau

Ordre del dia:
1. Expedient de contractació, per a l’execució de l’obra de l’obra “restauració del molí de farina
de Beniure”, per procediment negociat sense publicitat. Aprovació
2. Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions locals de 2015
Desenvolupament de la sessió
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia, i es prenen
els acords següents:
1.- Expedient de contractació, per a l’execució de l’obra de l’obra “restauració del molí de
farina de Beniure”, per procediment negociat sense publicitat. Aprovació
Vist el projecte d'obres titulat "Restauració del Molí de farina de Beniure", redactat per l’arquitecte
Jordi Roca i Tutusaus el desembre de 2014, amb un pressupost d'execució per contracta de 76.000 €
(iva exclòs) (91.960,00 € iva inclòs).
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 76.000 € (iva exclòs), posat en relació amb els
ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2015, aprovat definitivament determina la
competència del Ple en vista a l’aprovació d’aquest projecte, vist el que disposa l’article 52.2.o) 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.
Les obres definides en el projecte consisteixen en la restauració del Molí de farina de Beniure, per tal
que pugui ser visitable i que constitueixi un element patrimonial del municipi, com a reflex de les
formes tradicionals de vida i de l’economia ancestral del municipi, i pugui acabar esdevenint un
element turístic més de Sant Esteve de la Sarga.
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Posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2015, determina la
competència del Ple en l’aprovacio de l’expeident, vist el que disposa l’article 52.2.o) 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.
Vist el corresponent Plec de clàusules administratives particulars de l'obra en què es determina la
tramitació d'expedient ordinari de contractació, per procediment negociat sense publicitat.
Vist que mitjançant provisió de l'Alcaldia de data 24 d’abril de 2015 es va iniciar l'expedient per
contractar l'obra esmentada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist l’informe de la Secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que l’obra està inicialment finançada mitjançant un ajut per a la diversificació econòmica de les
zones rurals en el marc de l’eix 4 Leader del programa de desenvolupament rural de Catalunya 20072013, per import de 47.120,00 €
Vistos els documents que integren l'expedient de contractació de l'esmentada obra, i particularment
el Plec de clàusules administratives particulars redactats per a aquest cas concret.
D'acord amb el que estableix l'art. 22.2.n de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local, i d'acord amb el que preveu de conformitat amb el que preveu Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte per a l’execució de l’obra de “Restauració del Molí de farina de Beniure ", redactat per
l’arquitecte Jordi Roca i Tutusaus el desembre de 2014, amb un pressupost d'execució per contracta
de 91.960,00 € (iva inclòs).
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i
disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, convidant empreses qualificades per realitzar
l’obra, en un nombre mínim de tres per tal que, en el termini de deu dies presentin les seves ofertes,
les quals han de versar sobre els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Clàusules
administratives.
Tercer.- Autoritzar, en quantia de 91.960,00 €. (iva inclòs), la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació de les obres.
Quart.- Delegar en l' alcalde les següents atribucions:
a) L'adjudicació del contracte, prèvia proposta de la mesa de contractació i la seva formalització.
b) La realització de tots els actes conduents a la seva execució. "
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
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-

L’alcalde explica que aquest expedient de licitació és la continuació, ja per fer l’obra del
projecte que es va aprovar en el ple passat, i que l’actuació està parcialment finançada amb
un ajut del Leader

2.- Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions locals de 2015.
Realitzat el sorteig el seu resultat és el següent:
SECCIÓ 001 MESA U
President Titular:
Vocal 1r titular:
Vocal 2n titular:

Mireia Bosch Ricart
Josep M. Bergua Muñoz
Marc Serulla Llorenç

(U0022)
(U0014)
(U0114)

1r. suplent del President:
2n suplent del President.

Marc Sanuy Vázquez
Evodi Cortassa Martínez

(U0109)
(U0042)

1r suplent del Vocal 1r:
2n suplent del vocal 1r:

Dolors Navarra Llorens
Emilio Jaime Ardiaca Sesé

(U0062)
(U0004)

1r suplent del Vocal 2n:
2n suplent del Vocal 2n:

Inmaculada Herreruela Serrano
Florentino Villanueva Campillo

(U0057)
(U0125)

El Sr. Alcalde dóna per acabada a les 19:20 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta
del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L’alcalde
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