Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/10

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de març / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Martínez Valencia:
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0009 Data : 17/03/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/03/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 20/03/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

S'aprova l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2017.

Aprovació de documents comptables (expt. 632/2017)
Favorable

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.
20 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 468/2015, de 25 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
2.765,30 €, segons es detalla a la relació núm. 7/2017, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 83.396,42 €, segons es detalla a la relació núm. 15/2017 ,
adjunta.

Aprovació Contracte de serveis de manteniment d'aparells elevadors i escales
mecàniques (exp. 2730/2016)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2730/2016, relatiu al contracte de serveis de manteniment normatiu,
correctiu i preventiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats
als equipaments municipals i a la via pública del municipi de Badia del Vallès (expt.
núm.2730/2016)
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de via pública de l'àrea del Territori, de data 24 de febrer de 2017,
s’acredità la necessitat de contractar la prestació dels serveis de manteniment normatiu,
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
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II. Relació de Fets
En data 10 / de març / 2017,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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 632/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment procediment obert,
diversos criteris d'adjudicació, dels serveis de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels
aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats als equipaments
municipals i a la via pública del municipi de Badia del Vallès de Badia del Vallès, amb el
pressupost anual total i net per a cadascú dels LOTS següents: LOT 1, 19.200 € ; LOT 2,
15.800 € euros, sense IVA.

Número : 2017-0009 Data : 17/03/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10,19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a
161, 301 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.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

correctiu i preventiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats
als equipaments municipals i a la via pública del municipi de Badia del Vallès, en atenció a la
necessitat de:
a) Millorar els serveis de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors i
escales mecàniques, de forma integral més enllà de les obligacions normatives i legals
previstes.
b) Millorar les condicions de prestació del contracte amb un plec de prescripcions
tècniques adequat i amb una duració màxima de 4 anys, amb l’objectiu d’assolir
millores de qualitat i d’eficiència econòmica.
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2017, consta a
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor, amb el plec de
condicions administratives i prescripcions tècniques particulars per a l’adequada, idònia i
eficient regulació i execució del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la Secretaria
municipals.

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de 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. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització de crèdit (fase A), per import
total, IVA inclòs, 31.762,50 euros, amb la distribució i amb càrrec a les partides següents: LOT
1: 1404.1512.21200 (5.308,89 €); 1604.4312.21200 (5.172,75 €); 1004.3231.21200 (2.314,12
€) ; 1404.1533.22799 (2.314,12 €); 0504.3421.21200 (2.314,12 € ). LOT 2: 1404.1531.22799
(14.338,50 €) del pressupost vigent i acordar el compromís de dotar els pressupostos
municipals dels exercicis 2018/2019 de consignació pressupostària adequada i suficient, a la
qual resta condicionada aquesta contractació.

Finalitzats els punts la presidenta dona per finalitzada la sessió de la qual en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars que regiran aquesta contractació.

