1.- Contractació. Altres. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PRIMER.- Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de Contractació i
adjudicar el contracte de concessió d’obra pública per a la redacció del projecte,
execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a
Palau-solità i Plegamans, a l’empresa INSTAL·LACIONS DE LLEURE ESPORTIU
ILLA, SA. L’import de la inversió adjudicada és de 4.795.527 € IVA exclòs i el
percentatge del cànon adjudicat és del 6% sobre el total de 30 anys (tal com resulta
de l’oferta del licitador), de conformitat amb el contingut del plec que regeix en la
present contractació, ja que la seva oferta- la única presentada a la licitació compleix els requisits establerts al Plec de Clàusules amb tots els documents que
l’integren.
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el
contracte quan sigui requerit en el ben entès que la dita formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació de la present
resolució, prèvia acreditació de les circumstàncies previstes en l’article 135 i
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost- per a procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
TERCER.- Disposar la despesa plurianual corresponent a l’aportació extraordinària
de

l’Ajuntament

per

a

l’exercici

2011

d’1.400.000

€,

amb

càrrec

a

l’aplicació pressupostària 40404/34200/62231 del vigent pressupost i de 100.000 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40404/34200/62231 del pressupost de 2012.

QUART.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació del present
acord.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’única empresa que ha pres part en el
procediment de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del
contractant i en aquest últim i en el BOP, la formalització del contracte.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en contra. A
continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota en contra

2.- Hisenda. Aprovació pressupostos. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5,
EXERCICI 2011
1er.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
mitjançant crèdit extraordinari en la forma següent:
2on.- Les modificacions que s’acorden són les següents:

Partida

DESCRIPCIÓ

Consig. Inicial

60601/13200/62311 Equipament seguretat edificis municipals
T o ta l

Modificació

Consig. Defin.

0 ,0 0

17.809,63

17.809,63

0 ,0 0

17.809,63

17.809,63

3er.- Els recursos que han de finançar-la son els que es detallen a continuació:
1) Mitjançant baixa parcial d’una aplicació pressupostària.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

PREVISIO
ANTERIOR

IMPORT

PREVISIÓ
FINAL

60602/13400/63201 Adequació caseta Creu Roja

30.000,00 -17.809,63

12.190,37

TOTAL

30.000,00 -17.809,63

12.190,37

4rt.- Referent al finançament de diferents projectes d’inversió d’aquesta modificació,
quedarà recollit de la següent forma:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

Equipament seguretat edificis
60601/13200/62311 municipals

Consignació Finançament Finançament
Inversió
inicial
proposat

17.809,63

Romanent afectat (Préstec BBVA07)

60602/13400/63201 Adequació caseta Creu Roja

17.809,63

12.190,37

12.190,37

30.000,00

30.000,00

12.190,37

Romanent afectat (Préstec BBVA07)

TOTAL

17.809,63

30.000,00

5è.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló d'Edictes
d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se
cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de
conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en contra. A
continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota en contra

