
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 34/2014

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 6 D'OCTUBRE DE 2014

  

Badia del Vallès, 6 d'octubre de 2014

 

La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la
sala  de  sessions  de  l’edifici  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària,  presidida  per
l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.

 

Hi concorren els regidors següents:

 

Juan Antonio Lancho Aceituno

Raquel Gracia Peral 

Montserrat Jimènez Molina 

 

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.   

Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.

 

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc
el dia 29 de setembre de 2014.

 

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 763/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

 

II. Relació de Fets

En  data  6  d’octubre  de  2014  s’ha  procedit  a  la  fiscalització  prèvia  i
comptabilització  provisional  dels  documents  comptables,  tramesos  pels
diferents serveis municipals gestors de les despeses, inclosos a les relacions
adjuntes.   
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III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

 

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del
Títol 6è  de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes
locals.

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

 

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un
import total de 2.972,47 €, segons es detalla a la relació núm. 31/2014, adjunta.

 

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement
d’obligacions, fases O i  ADO, per un import  total  de 665,59  €,  segons es
detalla a la relació núm. 63/2014 (Factures Gas Natural), adjunta.

 

Tercer.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de –1.331,70  €,  segons es
detalla  a  la  relació  núm.  64/2014  (Abonaments  d’Endesa  Energia  SAU),
adjunta.

 

Quart.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 49.091,51  €,  segons es
detalla a la relació núm. 65/2014, adjunta.

3.  CONTRACTE  MENOR  CLIMATITZACIÓ  DEL  SERVEI  DE  BENESTAR
SOCIAL A L'EDIFICI EL MOLÍ
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I. Identificació de l’expedient

Expedient número 706/2014, relatiu a: Contracte Menor d´Obres

 

II. Relació de Fets

1. Per defectes en el diseny de l'instal.lació de les canonades de climatització al
departament de serveis socials de edifici El Moli i a l'anell de distribució de la
segona planta.

2. Per trobar-se espatllats diversos purgadors de la esmentada instal·lació.

3. Per necessitat d'equilibrar adientment tots els equips fan-coil de sostre i terra
dels equips ubicats al departament de Serveis Socials. 

 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 122.3 de la llei 30/2007, llibre III, títol I , capítol I de
contractes del sector públic. 

 

2n.Segons el article 2 de la llei 31/2007 sobre procediments de contractació en
els sectors de l'aigua, l'energía, els transports i els serveis postals.

 

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret
d'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer.  Aprovar  el  contracte  menor  per  modificacions  adiccionals  de  la
climatització  del  departament  de  serveis  socials  de  l'edifici  el  Moli  amb
l'empresa ROQUESOLA S.C.P., per un import de 2.449,71 euros i 514,44 euros
de IVA .

Segon.  Aprovar  el  document  comptable  annex d'autorització  i  disposició  de
crèdit (AD, per l'objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 0403 2310
62300 del pressupost ordinari per a 2014.

Tercer. Notificar el present acord a l'empresa Roquesola S.C.P., 

 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa
Eva Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores i cinc minuts, el
qual, com a secretària de l'Ajuntament en dono fe.
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