JUNTA DE GOVERN LOCAL 8/2010
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 5 DE MARÇ DE 2010
Badia del Vallès, 5 de març de 2010
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 A. Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
David Sanuy Sales
Montserrat Carbonell Rosell
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de febrer
de 2010.
2. DOCUMENTS COMPTABLES
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant
el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la
LRBRL; els arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els
articles 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 que regula les hisendes locals, l’art. 19 i
següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 309/09, de 23 de març, referent a l'establiment del
règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcalde i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l'autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
11.227,39 €, de la relació núm. 6/2010.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 138.396,40 €, de la relació núm. 7/2010.
3. ADQUISICIÓ D’UNA FOTOCOPIADORA MOD. VL 4222 MITJANÇANT RÈNTING
Vista la proposta del servei de data 23 de febrer de 2010, on s’acredita la necessitat
d’adquirir per les dependències d’Economia i Recursos Humans, una fotocopiadora amb
sistema multifucional Ocè Vario Link 4222V, mitjançant rènting, segons les
característiques especificades en el document annex.
Atès que amb data 23 de febrer de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.

1

Atès que amb data 3 de març de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que l’empresa que reuneix les especificacions sol.licitades és l’empresa OCÉ España
SA (Printing for Professionals) amb NIF A- 08970535, i domicili fiscal al Prat de Llobregat
08820, carrer Alta Ribagorça, 20 Business Park Mas Blau II.
De conformitat amb allò que disposa l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la
Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a la empresa OCÉ España SA l’adquisició d’una fotocopiadora model
“Océ VL 4222”, mitjançant rènting, per l’Àrea d’Economia i per un import de 101’51 €
mensuals per un període de 48 mesos, mitjançant el procediment del contracte menor.
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per import de 1.177’50 € amb càrrec a la
partida número 0302.9205.22002 del pressupost vigent.
Tercer.Notificar a les parts interessades, al departament de Compres i a l’Àrea
d’Economia.
4. BAJA/ALTA CAMBRA DE CARN NÚM. 1
Atès la instància presentada per la Sra. Isabel Cegarra Martínez, amb DNI núm. 36895662
M, com anterior concessionària de les parades del mercat núm. 72-73-74 destinades a
l’activitat de “Queviures”, en data 23 de febrer de 2010 i registres d’entrada núm. 1261
sol·licitant la baixa de la cambra de carn núm. 1 de 4’397 m3 de superfície i posterior alta
a favor del seu fill Sr. Francisco Javier Torrecillas Cegarra a partir del 1 de març de 2010.
Vist l’informe favorable per part del Responsable del Mercat.
S'acorda:
Primer.- Donar de baixa a la Sra. Isabel Cegarra Martínez de la cambra de carn núm. 1 en
el padró, amb una superfície 4’397 m3 i posterior alta al Sr. Francisco Javier Torrecillas
Cegarra , amb DNI núm. 52159378 R, a la cambra de carn núm. 1 i de 4’397 m3 amb
efectes del 1 de març de 2010.
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb
l’Ajuntament,
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, al responsable del mercat i
a l’ORGT.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents
acords:
5. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC
INTERURBÀ D’UNA ZONA
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009,
en la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió
dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona.
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Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació
requerida, i un cop valorades.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part
del present acord.
S’acorda:
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1
zona, a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest
acord.
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius,
tarifa 6 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un
import total de 60,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 350-355.
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural
6. ADJUDICACIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ D’UN
SISTEMA TECNOLÒGIC I SOCIAL D’INTERCONNEXIÓ INHALÀMBRICA PER EDIFICIS
PÚBLIC I ACCÉS CIUTADÀ A SERVEIS VIA INTERNET A BADIA DEL VALLÈS AMB
CÀRREC AL FEOSL
Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de projecte i direcció per les obres d'implantació d'un
sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica per edifcis públics i accés
ciutadà a serveis via internet de Badia del Vallès el preu del qual ascendeix a la quantitat
de 7.014,58 euros, i 1.122,34 euros de IVA.

Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de projecte i direcció de les obres d'implantació d'un
sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica per edifcis públics i accés
ciutadà a serveis via internet Badia del Vallès de Badia del Vallès mitjançant el procediment
de contracte menor, amb el contractista Agustí Moseguí Giménez amb num col. 10351 (
MOSE, Serveis d’ enginyeria S.L.P.U., per l'import de 6.950,00 euros i 1.112,00 euros
d'iva.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de projecte i direcció de
les obres d'implantació d'un sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica
per edifcis públics i accés ciutadà a serveis via internet, per un valor de 8.062,00 euros
(inclòs iva) amb càrrec a la partida 1104 1501 62303
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
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Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
7.

ADJUDICACIÓ DE SERVEI DE COORDINACIÓ AMB MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA TECNOLÒGIC I SOCIAL PER
A L'INTERCONNEXIÓ INALAMBRICA PER EDIFCIS PÚBLICS I ACCÉS CIUTADÀ A
SERVEIS VIA INTERNET A BADIA DEL VALLÈS AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL

Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres
d'implantació d'un sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica per edifcis
públics i accés ciutadà a serveis via internet de Badia del Vallès el preu del qual ascendeix
a la quantitat de 638,90 euros, i 102,23 euros de IVA
Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de coordinador/a de seguretat i salut de les obres
d'implantació d'un sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica per edifcis
públics i accés ciutadà a serveis via internet de Badia del Vallès de Badia del Vallès
mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista Joaquim Peñarrubia i
Amat ,amb núm de col·legiat 5332, per l'import de 741,12 (IVA. Inclòs)
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en
matèria de seguretat i salut am càrrec a la partida 1104 1501 62303
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
8. ADJUDICACIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ DE
SISTEMES DE FILTRACIÓ I CLORACIÓ A LES FONTS DE LA PLAÇA MAJOR I
MEDITERRANI PER ESTALVI ENERGÈTIC AMB CÀRREC AL FEOSL
Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de projecte i direcció per les obres d’implantació de
sistemes de Filtració i Cloració a les fonts de la Plaça Major i Mediterrani per estalvi
energètic de Badia del Vallès el preu del qual ascendeix a la quantitat de 4.900,00 euros, i
784,00 euros de IVA.
Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
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Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de projecte i direcció de les obres d’implantació de sistemes
de Filtració i Cloració a les fonts de la Plaça Major i Mediterrani per estalvi energètic de
Badia del Vallès de Badia del Vallès mitjançant el procediment de contracte menor, amb el
contractista Agustí Moseguí Giménez amb num col. 10351 ( MOSE, Serveis d’ enginyeria
S.L.P.U., per l'import de 5.684,00 (IVA. Inclòs)
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en
matèria de seguretat i salut am càrrec a la partida 1104 1501 62302
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE FILTRACIÓ I
CLORACIÓ A LES FONTS PÚBLIQUES DE LA PLAÇA MAJOR I ROTONDA DE AV.
MEDITERRÀNIA PER ESTALVI ENERGÈTIC DE BADIA DEL VALLÈS AMB CÀRREC AL
FEOSL
Vist el projecte Projecte Implantació de sistemes de Filtració i Cloració a les fonts públiques
de la Plaça Major i rotonda de Av. Mediterrània per estalvi energètic de Badia del Vallès
Vist l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme.
De conformitat amb el que disposa l’article 106 i 107 de la Llei 30/2007 , de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic i l’article 12, 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals.
De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
quals s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres ,
activitat i serveis dels ens locals.
De conformitat amb el que estableixen l’article 21.1 apartat j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21
d’abril i la delegació atorgada a la Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia
752/07 de 26 de juny de 2007.
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’ obra ordinària Implantació de sistemes de Filtració
i Cloració a les fonts públiques de la Plaça Major i rotonda de Av. Mediterrània per estalvi
energètic de Badia del Vallès
redactat per Agustí Moseguí Giménez amb num. de col.legiat 10.351 ( MOSE , Serveis
d’Eninyeria S.L.P.U amb càrrec al Fons Estatal per a l’ Ocupació i la Sostenibilitat Local
2010 amb un pressupost de 41.880,82 euros i 6.700,93 euros
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Segon. Aprovar, conforme al previst a l’art. 50 de la LPA, la tramitació d’urgència del
procediment per a l’aprovació del projecte d’obra locals ordinària anomenats: Implantació
de sistemes de Filtració i Cloració a les fonts públiques de la Plaça Major i rotonda de Av.
Mediterrània per estalvi energètic de Badia del Vallès
La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació publica del projecte es
redueix a quinze dies.
Quart. Tercer- Notificar els anteriors acords a les persones interessades
10. ADJUDICACIÓ DE SERVEI DE COORDINACIÓ AMB MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE FILTRACIÓ I CLORACIÓ A
LES FONTS DE LA PLAÇA MAJOR I MEDITERRANI PR ESTALVI ENERGÈTIC A BADIA
DEL VALLÈS AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA
SOSTENIBILITAT LOCAL
Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres
d'implantació d'un sistema de filtració i cloració a les fonts de la Plaça Major i Mediterrani
pr estalvi energètic de Badia del Vallès el preu del qual ascendeix a la quantitat de 453,52
euros, i 72,56 euros de IVA
Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de coordinador/a de seguretat i salut de les obres
d'implantació d'un sistema de filtració i cloració a les fonts de la Plaça Major i Mediterrani
pr estalvi energètic de Badia del Vallès mitjançant el procediment de contracte menor, amb
el contractista Joaquim Peñarrubia i Amat ,amb núm de col·legiat 5332, per l'import de
526,08 (IVA. Inclòs)
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en
matèria de seguretat i salut amb càrrec a la partida 1104 1501 62302
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
11. ADJUDICACIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE D’ADEQÜACIÓ
D’INSTAL.LACIÓ PER L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS
PAVELLONS POLIESPORTIUS DEL CEIP MUÑEIRA-SEGUIDILLAS I LA JOTA-SARDANA
DE BADIA DEL VALLÈS AMB CÀRREC AL FEOSL
Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de projecte i direcció de les obres d’adequació
d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius
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del CEIP Muñeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès de Badia del Vallès” el
preu del qual ascendeix a la quantitat de 9.780,00 euros, i 1.546,00 euros de IVA
Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de projecte i direcció de les obres d’adequació d’instal·lació
per l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP
Muñeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès mitjançant el procediment de
contracte menor, amb el contractista Jonathan Levy Faig- Enginyer Industrial- Col. 9463,
per l'import de 11.344 euros (IVA. Inclòs)
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en
matèria de seguretat i salut am càrrec a la partida 1104 1501 62301
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
12. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQÜACIÓ D’INSTAL.LACIÓ PER L’ESTALVI
ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS PAVELLONS POLIESPORTIUS DEL
CEIP MUÑEIRA-SEGUIDILLASS I LA JOTA-SARDANA DE BADIA DEL VALLÈS AMB
CÀRREC AL FEOSL
Vist el projecte Projecte d’adequació d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia
renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Munyeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de
Badia del Vallès.
Vist l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme.
De conformitat amb el que disposa l’article 106 i 107 de la Llei 30/2007 , de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic i l’article 12, 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals.
De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
quals s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres ,
activitat i serveis dels ens locals.
De conformitat amb el que estableixen l’article 21.1 apartat j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21
d’abril i la delegació atorgada a la Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia
752/07 de 26 de juny de 2007.
S’acorda:
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Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’ obra ordinària d’adequació d’instal·lació per
l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP MunyeiraSeguidillass i la Jota-Sardana de Badia del Vallès redactat Jonathan Levy Faig, enginyer
industrial am núm. de col·legiat 9463 amb càrrec al Fons Estatal per a l’ Ocupació i la
Sostenibilitat Local 2010 amb un pressupost de 190.151,66 euros i 30.424, 27 euros
Segon. Aprovar, conforme al previst a l’art. 50 de la LPA, la tramitació d’urgència del
procediment per a l’aprovació del projecte d’obra locals ordinària anomenats: adequació
d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius
del CEIP Munyeira-Seguidillass i la Jota-Sardana.
La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació publica del projecte es
redueix a quinze dies.
Quart. Tercer- Notificar els anteriors acords a les persones interessades
13. ADJUDICACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
D’INSTAL·LACIÓ PER L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS
PAVELLONS POLISPORTIUS DEL CEIP MUÑEIRA-SEGUIDILLAS I LA JOTA-SARDANA
DE BADIA DEL VALLÈS AMB CÀRREC AL FEOSL
Vista la proposta del servei de data 03 de març de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres
d’adequació d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons
poliesportius del CEIP Muñeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès de Badia del
Vallès” el preu del qual ascendeix a la quantitat de 2.526,61 euros, i 404,26 euros de IVA
Atès que amb data 4 de març de 2010, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Atès que amb data 4 de març de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer.- Dur a terme el servei de coordinador/a de seguretat i salut de les obres del
projecte de d’adequació d’instal·lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els
pavellons poliesportius del CEIP Muñeira-Seguidillass i la Jota-Sardana de Badia del Vallès
de Badia del Vallès mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista
Joaquim Peñarrubia i Amat ,amb núm de col·legiat 5332, per l'import de 2.930,87 (IVA.
Inclòs)
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en
matèria de seguretat i salut am càrrec a la partida 1104 1501 62301
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aprovació.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les dotze hores i vint minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa
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