
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 30/2015

(expte. 2285/2015)

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 23 D'OCTUBRE

Badia del Vallès, 23 de octubre de 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per Tinent d'alcaldessa Primer 
Rafael Moya Camarón

Hi concorren els regidors següents:

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

Excusa la seva assistència l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.

La  Corporació  està  assistida  per  secretària  municipal, Carmen  Coll  Gaudens,  que 
dóna fe de l’acte.

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern 
Local,  atès  que  es  compleix  l’assistència  mínima  d’un  terç  del  nombre  legal  de 
membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en el següent ordre del dia:

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. APROVACIÓ DOCUMENTS COMPTABLES (exped. 2281)

3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE SETEMBRE (exped. 2262)

4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES D’AGOST (exped. 2261)

5. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES SETEMBRE 2015 (exped. 
2260)

6. APROVACIÓ  COMPTE  GESTIÓ  RECAPTATÒRIA  MULTES  AGOST  2015  (exped. 
2000)

7. ADJUDICACIÓ PREMIS EXCEL·LÈNCIA 2a PART (exped. 1713)

8. PROGRAMA AJUTS POBRESA ENERGÈTICA – REMESA 17 (exped. 382)

9. APROVACIÓ  MEMÒRIA  VALORADA I  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LA 
CLIMATITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL (exped. 2196)

10. TEMES D’URGÈNCIA
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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 
16 d’octubre de 2015.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2281/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 20 d’octubre de 2015 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. 

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.
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 21.608,26 €, segons es detalla a la relació núm. 31/2015, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de 43.397,92 €, segons es detalla a la relació núm. 
144/2015, adjunta.

3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE SETEMBRE

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2262/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de 
setembre 2015.
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II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  realitzada  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària durant el mes de setembre 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés 
per  rebut  i  liquidacions d’ingrés  directe,  així  com a  certificacions  de  descobert  de 
tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que  l’aplicació  de  càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda: 

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0915 corresponent al mes 
de setembre de 2015, segons annex. 

Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 06 de maig de 1996. 

4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES D’AGOST

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2261/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes d’ 
agost 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  realitzada  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària durant el  mes d’agost 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i 
preus públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que  l’aplicació  de  càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
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Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda: 

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0815 corresponent al mes 
d’agost de 2015, segons annex. 

Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 06 de maig de 1996. 

5. APROVACIÓ  COMPTE  GESTIÓ  RECAPTATÒRIA  MULTES  SETEMBRE 
2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2260/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes 
mes de setembre de 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  rde  Multes  de  Circulació  per  sancions 
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes de setembre de 2015.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que  l’aplicació  de  càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret

Vista  la  liquidació  practicada  pel  concepte  d'equilibri  financer,  que  es  considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1509 corresponent al mes de 
setembre de 2015, segons annex. 

6. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES AGOST 2015
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I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2000/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes 
mes d’agost de 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  rde  Multes  de  Circulació  per  sancions 
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes d’agost de 2015.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que  l’aplicació  de  càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret

Vista  la  liquidació  practicada  pel  concepte  d'equilibri  financer,  que  es  considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1508 corresponent al mes d’ 
agost de 2015, segons annex. 

7. AJUDICACIÓ PREMIS EXCEL·LÈNCIA 2a PART

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1713/2015, relatiu al lliurament dels premis a l'excel·lència del curs 
2014-2015.

II. Relació de Fets
1. Vist  que el  passat  24 de Juliol  de 2015 la Junta de Govern local va aprovar la 
proposta d'acord referent al lliurament dels premis excel·lència 2015.

2. Vist  que van quedar pendents d'aquest  lliurament quatre alumnes per no haver 
presentat la documentació requerida.

3. Vist que han presentat la documentació requerida.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel decret d'Alcaldia 
número 468/2015 de 25 de juny.
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Per tot això, s’acorda

Primer. Adjudicar els premis als millors expedients acadèmics als alumnes pendents:

 Pablo Galván Calderón (tutor legal: Paulina Ester Galvan Calderon 47908584K)
 Carlos Pintado Grima (major d'edat: 47182193Q)
 Luna Chen (tutor legal: Luyan Qiu X3759021Q)
 Adil Bouchakri (tutor legal:Ahmed Bouchakri X3433007G)

Segon. Aprovar els documents comptables ADO que s'adjunten per un import de 800 
euros (vuit-cents euros), per fer front als quatre premis pendents concedits als millors 
expedients acadèmics de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2015 
de despeses, segons l'informe tècnic.

Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades.

8. PROGRAMA AJUTS PROBRESA ENERGÈTICA – REMESA 17

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  382/2015,  relatiu  a  AJUTS  PROGRAMA  AMB  POBRESA 
ENERGETICA.

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals 
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els 
efectes de la  crisi  general  actual  i  donar respostes bàsiques d’emergència per als 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social 

Atès que l’Ajuntament  de Badia  del  Vallès compta,  per a l’any 2015,  amb dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al 
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, de conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la 
finalitat  de  donar  una  resposta  efectiva  a  les  situacions  derivades  del  tall  de 
subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de recursos econòmics.
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 D. LEG. 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 i l’art. 19 i següents 
de les Bases d’execució del pressupost.

S’acorda: 
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Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments 
de les persones, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003.

Segon.   Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa 
SOREA, S.A. per import de 264,86€.

Tercer.    Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa 
GAS NATURAL SERVICIOS per import de 200,28€. 

Quart.   Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa 
ENDESA ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 459,48€.

Cinquè.   Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa 
ENDESA S.A. Unipersonal per import de 302,51€.

Sisè.   Aprovar el  document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. per import de 32,67€.

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS 
NATURAL S.U.R. per import de 219,51€.

Vuitè.  Notificar  el  present  acord  a  les  companyies  subministradores  i  a  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

9. APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA I EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LA 
CLIMATITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2196/2015,  relatiu  al  Contracte  de  subministrament,  obra 
d'instal·lació  i  posada  en  funcionament  de  maquinària  de  climatització  del  Mercat 
municipal.

II. Relació de Fets
1.  Per  informe  del  servei  de  Territori,  de  data 14  d'octubre  de  2015,  s’acredità  la 
necessitat  de  contractar  el  subministrament,  obra  d'instal·lació  i  posada  en 
funcionament de dos màquines de climatització al  Mercat  municipal ,  en atenció a 
obsolescència de la maquinària, després de 18 anys de funcionament en continu i 
haver  sobrepassat  la  seva  vida  útil;  i  l'obligació  d'acompliment  de  la  normativa 
europea, que prohibeix el  funcionament de les màquines de climatització que facin 
servir el gas R-22 com a gas refrigerant, a partir de l'1 de Gener del 2015.

2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 15 d'octubre de 2015, consta 
a l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor,  amb els plecs 
de condicions administratives i condicions tècniques 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.

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

4. Aquesta actuació esta inclosa dins del Pla Xarxa governs Locals 2012-15, de la 
Diputació de Barcelona, Meses concertació àmbit manteniment equipaments, Obres 
de Millora del Mercat Municipal.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 9, 22, 53, 66, 77 110, 53, 66, 77, 110, 
138 i següents, 150 i següents, 290 i següents i 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.

2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s’acorda: 

Primer. Aprovar la Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut redactat pels 
serveis tècnics de l'Àrea de Territori per al subministra, obra d'instal·lació i posada en 
funcionament de dues màquines de climatització al Mercat Municipal per un valor de 
99.933,65 euros iva inclòs.

Segon. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert, oferta més 
avantatjosa econòmicament, diversos criteris d'adjudicació,  del subministrament, obra 
d'instal·lació i  posada en funcionament de dos màquines de climatització al  Mercat 
municipal de Badia del Vallès, amb un pressupost de 82.589,79 euros, sense IVA.

Tercer.  Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques que regiran aquesta contractació.

Quart. 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.

Cinquè. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import 
total,  IVA inclòs, 99.933,65 de euros, amb càrrec a la partida 1604 4311 61900 del 
pressupost vigent.

Acabats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'adopten  els 
següents acords:

10.  APROVACIÓ  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  OBRES  D'ARRANJAMENT 
PAVIMENT PISCINA EXTERIOR POLIESPORTIU MUNICIPAL AV. TIBIDABO, S/N

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1893/2015, relatiu a la  aprovació pla seguretat  i salut obres de 
pavimentació de la  piscina exterior  del  poliesportiu  municipal  situat  a l'av.  Tibidabo 
s/núm.  de  Badia  del  Vallès,  actuació  inclosa  en  el  programa  “Finançament  de  la 
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reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular”, dins del 
Programa complementari de suport a l’economia productiva local en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

II. Relació de Fets

1. En data  16 d’octubre de 2015 s'aprova per acord de Junta de Govern Local la 
Memòria valorada, documentació annexa i Estudi bàsic de Seguretat i Salut relatiu al 
projecte d'obres locals, mitjanant tramitació d'urgència, per a les obres de l’arranjament 
del paviment de la piscina exterior del poliesportiu municipal de l’Avinguda Tibidabo 
s/n,  dintre  del  Programa  complementari  de  suport  a  les  inversions  financerament 
sostenibles en el marc del Pla Xarxa de governs Locals 2012-23015 de la Diputació de 
Barcelona.

2. Que per acord de Junta de Govern Local  de data 16 de d’octubre de 2015 va 
adjudicar a DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A., el contracte menor 
d’obra d’arranjament del paviment de la piscina exterior del poliesportiu municipal de 
l’Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès.

3. En data 21 d’octubre de 2015, l'empresa  DESMONTES Y CONSTRUCCIONES 
ROMERO, S.A, va presentar el  pla de seguretat i  salut derivat de l'estudi bàsic de 
seguretat aprovat per les obres  d’arranjament del paviment de la piscina exterior del 
poliesportiu municipal de l’Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès.

4. Atesa la necessitat de nomenar un Tècnic que coordini en matèria de seguretat i 
salut  les  obres  d’arranjament  del  paviment  de  la  piscina  exterior  del  poliesportiu 
municipal de l’Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès.

5. Vist que la Sra. Sandra Mota Nogales forma part de la plantilla tècnica de l'àrea 
d'urbanisme de l'ajuntament, com a arquitecta tècnica municipal i reuneix els requisits 
necessaris per desenvolupar aquest treball.

6. Atesa la necessitat de designar la Direcció facultativa per les obres  d’arranjament 
del paviment de la piscina exterior del poliesportiu municipal de l’Av. Tibidabo s/n de 
Badia  del  Vallès  i  Marta  Vicens  Núñez  forma  part  de  la  plantilla  tècnica,  com  a 
arquitecta municipal i reuneix els requisits necessaris per desenvolupar aquest treball.

7. Vist l'informe d'aprovació del pla de seguretat emès per la coordinadora en matèria 
de seguretat i salut de les obres.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 7.2 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen 
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article 
21.1.s) de la Llei 7/1985., de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’arranjament del paviment de 
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la piscina exterior del poliesportiu municipal de l’Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès, 
redactat pel Servei de Prevenció MC SPA Sociedad de Prevención S.L. per l’empresa 
contratista DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A.

Segon.  Designar a Sandra Mota Nogales, arquitecta tècnica, per a la coordinació de 
seguretat i  salut de les obres  d’arranjament del paviment de la piscina exterior del 
poliesportiu municipal de l’Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès i a Marta Vicens Núñez, 
arquitecta, per a la direcció facultativa.

Tercer. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària de les obres.

11.  APROVACIÓ  EXPEDIENT  CONTRACTACIÓ  I  LICITACIÓ  OBRA  MILLORA 
ENLLUMENAT PÚBLIC AV. EIVISSA I C/ MENORCA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2266/2015, relatiu al contracte d'obra millora de l'enllumenat públic 
a l'avinguda Eivissa i carrer Menorca.

II. Relació de Fets

1.  L'objecte  d'aquesta  contractació  és  obra  de  remodelació  de  les  instal·lacions 
d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca,  que juntament amb la 
seva necessitat i idoneïtat, van ser definides al Projecte d'Obres redactat pels serveis 
tècnics de l'AMB, que va ser aprovat inicialment per l'acord de Junta de Govern Local 
de data 10 de juliol de 2015 i ha esdevengut definitiu en data 23 d'octubre de 2015.

2.  L'objecte  de  l'obra  té  codificació  CPV  45316100-6  Obres-  Instal·lació  d'equips 
d'enllumenat exterior i la seva execució resulta urgent perque és una actuació inclosa 
dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i la data màxima d’adjudicació és el 
31 de desembre de 2015.

3. D'acord amb la provisió d'alcaldia de data 19 d'octubre de 2015, consta a l'expedient 
l'informe tècnic de contractació dels serveis gestors de l'Àrea de Territori de data 21 
d'octubre de 2015, amb la proposta de plecs reguladors de la contractació.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 
i següents, 235 a 239 i 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.

2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 468/2015, de 25 de juny.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant tramitació urgent i procediment 
obert  de  l'obra  remodelació  de les  instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a  l'avinguda 
Eivissa i  al  carrer Menorca de Badia del  Vallès, amb un pressupost de 202.541,84 
euros, i  42.533,78 euros d'IVA.

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran aquesta 
contractació.

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 13 dies a partir de 
l'endemà  de  la  publicació  al  BOP  els  interessats  presentin  les  proposicions  que 
considerin convenients.

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per l'import 
total de 245.075,62 euros amb càrrec a la partida 1404 1651 61904 del pressupost 
vigent.  

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