
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

1886/2016 Junta de Govern Local

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 2 / de desembre / 2016 s’adoptà l’acord següent:

Contracte Subministrament rènting maquinària gimnàs Poliesportiu (exp. 
1886/2016)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1886/2016, relatiu al contracte administratiu mixt de 
subministrament, arrendament mitjançant rènting de maquinària per al gimnàs del 
poliesportiu i de serveis de manteniment d'aquesta.
 
II. Relació de fets
1. Per informe del Servei d'Esports de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones de 
data 25 de juliol de 2016, s'acredità la necessitat de contractar aquest contracte de 
subministrament, en atenció a atendre les demandes de tot tipus d'usuari, des del 
més inexpert al més experimentat, alhora que es renova l'actual maquinària en estat 
d'obsolescència i s'optimitza la gestió del servei en termes de qualitat, eficiència i 
seguretat.
 
2. Instruït l'expedient arran la provisió d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2016, consta 
a l'expedient l'informe de tramitació tècnica de l'esmentat servei gestor, amb els plecs 
de condicions administratives i prescripcions tècniques particulars per a l'adequada, 
idònia i eficient regulació i execució del contracte.
 
3. Igualmente hi consta l'emissió dels informes preceptius d'Intervenció i de 
Secretaria.
 
III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb el que disposen els articles 9, 12, 19, 22, 53, 109, 110, 138 i 
següents, 157 a 161, 290 i següents i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i de 
conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia 
número 229/2016, de 23 de març.
 
Per tot això, s'acorda:   
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant tramitació ordinària, 
procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, del contracte administratiu mixt del 
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subministrament, en règimen d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un 
període de 4 anys, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de maquinària 
de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal, així com dels serveis de 
manteniment d'aquesta i d'altre material esportiu de Badia del Vallès, amb un 
pressupost de 136.000 euros, sense IVA. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que regiran aquesta contractació.
 
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil del contractant i el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el termini de 15 dies a partir de 
l'endemà de la publicació al BOP, els interessats presentin les proposicions que 
considerin convenients.
 
Quart. Acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 
2017-2020, de consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual resta 
condicionada aquesta contractació.

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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