
 

Expedient núm.:2730/2016
Assumpte: 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 
Data:12/04/2017 

DECRET

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2730/2016,  relatiu  a  la  contractació  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.

II. Relació de Fets

1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de març 
de  2017,  va  aprovar  l'expedient  de  contractació  de  prestació  del  servei  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,  mitjançant  procediment  procediment  obert,  diversos 
criteris d'adjudicació, per valor estimat total de LOT 1: 19.200 € ; LOT 2: 15.800 € 
euros, sense IVA, i alhora va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP en endavant) i la convocatòria de la licitació.

2. Realitzats els actes d'instrucció, el període de licitació per a la presentacions de 
proposicions va finalitzar en data 11 d’abril de 2017.

III. Fonaments de dret

De conformitat amb la clàusula desena, onzena, i concordants del PCAP i d'acord amb 
les facultats que m'atorga la disposició addicional segona RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això,

RESOLC

Primer.  Ordenar  que la  Mesa de Contractació  es  constitueixi  en  sessió  interna  el 
proper dia 21 d’abril de 2017, a les 12:00 hores,  per a l’obertura i qualificació de la 
documentació  administrativa  de  les  proposicions  presentades  corresponents  als 
sobres «A» de documentació administrativa; i en sessió pública a les 13:00 hores, per 
a l'obertura dels sobres «B» de proposició econòmica i documentació quantificable de 
forma automàtica. 
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Segon. Disposar la composició següent de la Mesa de Contractació:

a)  Presidència:  L’alcaldessa  o  per  delegació,  el  tinent  d’alcalde,  Sr.  Rafael 
Moya Camarón

b) Vocals: Sra. Carme Coll Gaudens, Secretària municipal, o funcionari del grup 
A en qui delegui; Sr. Raúl López Borrás, Interventor municipal, o funcionari del 
grup A en qui delegui; Sr. Antonio Polo Casado, director del Àrea de Territori o 
personal en qui delegui; Sr. Antonio Núnez Rodríguez, enginyer municipal.

c)  Secretària:  La  secretaria  municipal,  o  funcionari  de  la  corporació  en  qui 
delegui.

Convidar a la Mesa de Contractació els regidors portaveus dels grups municipals. 

Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant per a general coneixement i 
notificar-la als interessats: empreses licitadores; membres de la Mesa; i els convidats, 
regidors portaveus dels grups municipals.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'Alcaldessa, Davant meu, 
Eva María Menor Cantador La Secretària municipal

Carme Coll Gaudens 
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