Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/44

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

1 / de desembre / 2017

Durada

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

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretaria

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

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. Eva María Menor Cantador:
«Motius laborals»
1. Josep Martínez Valencia:
«Motius laborals»
Una vegada verificada per la secretària 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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/12/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 18/12/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 24 de novembre de
2017.

II. Relació de Fets
En data 1 de novembre de 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.
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 9.315,59€ segons es detalla a la relació núm. 2017/43,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 53.834,20€, segons es
detalla a la relació núm.2017/105, adjunta.

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

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3150/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables (exp. 3150/2017)

Contracte menor de subministrament de Lluminàries solars pel camí de
l'IKEA(exp. 2740/2017)
Favorable

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de subministrament de El subministrament de
Lluminàries Solars pel camí de l'IKEA, amb l'empresa NOVATILU, SLU.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: El subministrament de Lluminàries Solars pel camí de l'IKEA, codi
CPV 31527200-8 Llums per enllumenat exterior.
b) Vigència: 1 mes, des de la seva aprovació per Junta de Govern Local.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 10.563,30 euros i 2.218,29 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptats des de la data de
presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del
contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per
l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions
que reglamentàriament s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: les lluminàries a col·locar
hauran de tenir una temperatura de color de 4.000 K i acomplir les
característiques fotomètriques lliurades pel fabricant als serveis tècnics, al
moment de la presentació de la oferta.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot
allò no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de
legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte: Antonio Polo Casado, director Àrea de Territori
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 9, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic; l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost
municipal; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
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II. Relació de Fets
Per informe del servei gestor del departament de Territori, de data 03 de Novembre
del 2017, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció a la manca d’enllumenat vial al camí que transcorre al costat
de l’IES "Frederica Montseny" i la dificultat d’alimentar elèctricament aquestes
lluminàries, al no disposar a la vora de cap quadre elèctric, la opció escollida és
instal·lar lluminàries solars de tipus fotovoltaic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2740/2017, relatiu al contracte menor de subministrament de les
Lluminàries Solars pel camí de l'IKEA

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per un import de 12.781,59 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1404.1651.63301 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a l'empresa NOVATILU, SLU i donar compte als
serveis econòmics municipals.

Calendari oficial del Mercat Municipal pel 2018 (exp. 3095/2017)

II. Relació de Fets
1. En data 31 de maig de 2017 es va publica l’ordre TSF/101/2017, per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals A Catalunya durant l’any 2018.
2. En data 26 de juliol de 2017 segons acord de Ple es aprovar les dues festes locals
de Badia pel proper any 2018 fixant-se pels dies 21 de maig de 2018 i 10 de
setembre de 2018.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que desprès de les consultats realitzades per aquest departament als
representats del concessionaris del mercat, mitjançant proposta de calendari
comercial per a l'any 2018 i havent arribat a un consens respecte al dies
d'obertura i de festes laborals.

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3095/2017, relatiu a l’aprovació del calendari de dies d’obertura i
festes laborals per a l’any 2018 del Mercat Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any
2018, segons el quadre que s’adjunta a aquesta proposta d’acord.
Segon- Exposar el calendari pel 2018 en el taulell d’anuncis del Mercat
Municipal perquè s’assabentin tots els concessionaris del Mercat i fer-los
arribar un a cadascun dels titulars de les concessions.
Tercer- Notificar aquest acord al Responsable del Mercat i a la Junta de
Concessionaris del Mercat, així com a la Policia Local i al departament
d’Urbanisme i Medi ambient quant a la previsió del servei de recollida de
residus del Mercat per als dies que no siguin laborals i que no estigui contractat
aquest servei.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2n.Vist l’informe del responsable del Mercat i de la Tècnica del departament de
Promoció Econòmica i Comerç.

Prolongación de la Permanencia en el Servicio Activo sra. Assumpció Boixareu
Carrera (exp. 3060/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. Atès el que estableix l’article 67 punt 3) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l
´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableix la possibilitat de la perllongament
del servei actiu dels funcionaris com a màxim fins el 70 anys d’edat i l’obligació de
l’administració de resoldre aquestes sol·licituds de forma motivada.

2n. Atès el que estableix l’article 11 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, pel que es modifica el contingut del punt 3 de l’article 67 de la Llei
7/2007, esmentada, en quant a la jubilació forçosa dels funcionaris.
3r. Atès el que estableix el punt 7.- de la Circular 11/2012, de 5 d’octubre de
2012, del ministeri d’hisenda i administracions públiques per la que estableix
criteris d’aplicació del Títol I del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, en l’àmbit de les comunitats autònomes i de les entitats locals,
en el que expressament s’assenyala que els funcionaris podran continuar
sol·licitant el perllongament del server actiu fins als 70 anys d’edat.
4t. Atès el que estableixen l’article 38.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, segons la redacció donada

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

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

1. Vista la instància presentada per la funcionària senyora Assumpció
Boixareu Carrera, en data 14/07/17 i amb núm. de registre 2017-E-RC-6710,
en la que sol·licita tornar a acollir-se, al perllongament de servei actiu des del
05/12/17.
2. Vist que la funcionària senyora Assumpció Boixareu Carrera, presta els
seus serveis des de data 21 de febrer de 2001, com a tècnica auxiliar de
biblioteca, adscrita a l’àrea d’acompanyament a les persones.
3. Vist l´informe favorable emès per la Cap de Gabinet d’Alcaldia, senyora
Mar Medina Ponce, de data 22/11/2017.
4. Vist l’informe emès per la Tècnica de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals.
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3060/2017, relatiu al perllongament de la permanència en el
servei actiu de la funcionària senyora Assumpció Boixareu Carrera.

per l’article 96 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics,
pel que s’estableix que el perllongament en el servei actiu fins els 70 anys d’edat.
5è. L’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i de conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
2016-229 de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:

Tercer.- La situació de perllongament de permanència en el servei actiu
durarà mentre es mantinguin les condicions per a la seva concessió segons
els requisits establerts a l’article 38.3 del Decret Legislatiu 1/1997, per les que
es podrà resoldre la finalització del perllongament autoritzat.
Quart.- Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ interessat, a l’àrea d’alcaldia, al Comitè d
´empresa, a la Junta de personal i a les seccions sindicals.

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

TEMES D'URGÈNCIA: Contracte de serveis de diverses assegurances (Exp.
1656/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1656/2017, relatiu al Contracte de serveis de diverses assegurances.
II. Relació de Fets
1. Per provisió d’Alcaldia de data 7 de setembre de 2017 es va instruir l’expedient de
contractació, mitjançant la tramitació i procediments indicats, de quatre pòlisses
d’assegurança que cobreixin: Lot 1. Assegurança de responsabilitat civil i/o patrimonial, Lot 2.
Assegurança d’edificis, Lot 3. Assegurança d’accidents usuaris poliesportiu, i Lot
4.Assegurança d’assistència sanitària del personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, en virtut de l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017.

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

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

Segon.- La situació administrativa que es reconeix serà revisada en data 4 de
desembre de 2018.
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prorrogada la situació de perllongament de permanència en el servei actiu
amb efectes del 5 de desembre de 2017 i fins a data 4 de desembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Declarar la funcionària senyora Assumpció Boixareu Carrera,

2. Publicat anunci al BOP i perfil del contractant, de data 10 d’octubre de 2017, per convocar
la licitació simultània dels quatre lots, la Mesa de contractació, en sessió de data 3 de
novembre de 2017 va declarar deserts els lots 1 i 2 .

2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
712/2015, de 28 d'octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d'acord amb la proposta de la
Mesa de contractació, i adjudicar els contractes d'assegurances següents:
a) Cobertura , d’accidents usuaris poliesportiu a l'empresa MGS SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., per un import total de 10.826,50 € (deu mil vuit-cents vint-i-sis
mil euros amb cinquanta cèntims) anuals.
b) Cobertura d’assistència sanitària del personal, a l'empresa ASEFA, S.A. , per un
import de 18.500,00€ ( divuit mil cinc-cents euros amb zero cèntims) euros.
Tots dos contractes pel termini d’un any a comptar des de la data de 01/01/2018, amb
possibilitat de pròrroga d’un any.
Segon. Procedir a l'aplicació comptable amb càrrec del pressupost de 2018, amb el
compromís de dota els pressupostos municipals dels exercicis 2018 i 2019 de consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front a les contractacions.
Tercer. Designar com a responsable del contracte el sr. José M. Roque Damota, coordinador
de serveis generals.
Quart. Facultar a l'alcaldessa, Sra. Eva Maria Menor Cantador, per a la signatura i
formalització del contracte i notificar i requerir les empreses perquè s'hi dugui a terme dins del
termini quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la notificació.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar l’adjudicació d'aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de
formalització del contracte.

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

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 3a, 17a,19a, 20a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
articles 20, 151, 154, 156, 178, disposició addicional segona i concordants del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
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4. Requerits als adjudicataris proposats, han estat presentades la documentació justificativa
requerida i constituïdes les garanties definitives, d’acord amb les diligències de secretaria de
data 29 de novembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. La Mesa de contractació, En sessió de data 7 de novembre de 2017, i d’acord amb
l’informe tècnic de proposicions d’adjudicació elevat pel servei gestor d’assegurances, de
data 6 de novembre de 2017, va formular les propostes d’adjudicació següents:
a) Per al LOT 3. Assegurança d’accidents usuaris poliesportiu, a l’empresa MGS SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.
b) Per al LOT 4. Assegurança d’assistència sanitària del personal, a l’empresa ASEFA, S.A.

2. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
3. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3082/2017, relatiu a les obres de millora en el Mercat Municipal de
Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de 28 de novembre de 2017, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
executar les obres de millora de les instal·lacions municipals, a nivell de seguretat
d’utilització i accessibilitat. Aquesta contractació compren la supressió de barreres
arquitectòniques de l’accés est, des del pàrquing del mercat cap a la Plaça Major,
l’execució d’un bany adaptat dintre del edifici i habilitar la parada núm. 136 per espai
destinat a la instal•lació del safareig per la neteja de les eines i estris de les parades
del mercat, ja que el nou bany s'ubicarà en la zona actual de safareig.
2. S’han realitzat tres consultes a empreses de construcció, de les que
ESTRUALEXSAN CONSTRUCCIONSES, S.L. és l’oferta econòmicament més
avantatjosa, segons pressupostos inclosos en l’expedient.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic; l’article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost
municipal; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda
Primer. Aprovar la memòria valorada, el pressupost i l’estudi bàsic de seguretat i
salut per a l’execució de les obres de millora en el Mercat Municipal.
Segon. Aprovar el contracte menor d’obres de millora en el Mercat Municipal, amb
l’empresa ESTRUALEXSAN CONSTRUCCIONSES, S.L., que s’ajustarà a la
memòria, pressupost i estudi bàsic de seguretat i salut aprovada en aquest mateix
acord.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0043 Data : 18/12/2017

Favorable
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació del contracte menor, memòria valorada i
estudi bàsic de seguretat i salut per l'execució de les obres de millora Mercat
Municipal (exp. 3082/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què
s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el
termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

TEMES D'URGÈNCIA: Contractació del subministrament i instal·lació
d'elements biosaludables en la ruta circular (exp. 3119/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3119/2017, relatiu al subministrament i instal·lació d'elements
biosaludables en la ruta circular de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Territori, de data 28 de novembre de 2017,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció a impulsar els pressupostos participatius en el nostre municipi, una de les
propostes guanyadores és la ruta circular amb elements biosaludables, Badia es
troba dotat de pocs espais amb equipaments biosaludables, actualment, només
troben un circuit a l’av. Mediterrània 12-14. Aquest circuit millora la qualitat de vida
dels nostres veïns, millores en salut (milloren la funció cardiovascular, activen la
Ajuntament de Badia del Vallès
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Cinquè.
Notificar
el
present
acord
a
l’empresa
ESTRUALEXSAN
CONSTRUCCIONSES, S.L. i donar compte als serveis econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb, amb el següent règim i
condicions bàsiques:
a) Objecte: Obres de millora en el Mercat Municipal de Badia del Vallès, codi
CPV 45213140-6.
b) Vigència: Quatre setmanes a comptar des de l’Acta de replanteig i inici
d’obres, una vegada l’empresa hagi rebut la notificació d’adjudicació de les
obres.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu del contracte es de 13.338,65
euros i 2.801,12 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del
contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per
l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions
que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les previstes al
pressupost i oferta del contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic
d'aquesta contractació, i el termini d'execució.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en
tot allò no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta
de legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte: Sandra Mota Nogales, Arquitecta Tècnica
Municipal.
Quart. Aprovar el document comptable annexo d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1604 4312 61900 del
pressupost general vigent.

funció cardiorespiratoria, afavoreixen la flexibilitat i l'agilitat, potencien la coordinació
general...) a més, tenen una funció social, es crea un espai per activitats d'oci per a
gent gran, fomenta els hàbits saludables al aire lliure, donen major ús recreatiu
d'espais lliures, es promocionen les activitats esportives a l'exterior, etc. Els parcs de
salut es converteixen en lloc de trobada i de diversió per a tots els ciutadans, al
marge de la seva edat, i fomenten l'activitat en zones verdes.

Primer. Aprovar la memòria valorada, el pressupost i l’estudi bàsic de seguretat i
salut pel subministrament i instal·lació d'elements biosaludables en la ruta circular de
Badia del Vallès.
Segon. Aprovar el contracte menor de subministrament i instal·lació d'elements
biosaludables en la ruta circular de Badia del Vallès, amb l'empresa NOVATILU, SLU,
per un import de 15.491,39 € (IVA inclòs).
Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: Subministrament i instal·lació d'elements biosaludables en la ruta
circular de Badia del Vallès, codi 37440000-4.
b) Vigència: 15 dies a comptar des de l’Acta de replanteig i inici d’obres, una
vegada l’empresa hagi rebut la notificació d’adjudicació de les obres.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 12.802,80 € i 2.688,59 €.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del
contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per
l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions
que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: El lliurament del
subministrament dins dels terminis i condicions de l’oferta acceptada.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en
tot allò no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta
de legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte: Sandra Mota Nogales, Arquitecta Tècnica
Municipal.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
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III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 9, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic; l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost
municipal; 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

2. S’han realitzat tres consultes a empreses subministradores de elements
biosaludables, de les que NOVATILU, S.L.U. és l’oferta econòmicament més
avantatjosa, segons pressupostos inclosos en l’expedient.

(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a l'aplicació 1404 1531 63301 del
pressupost general vigent.
Cinquè. Notificar el present acord a l'empresa NOVATILU, SLU i donar compte als
serveis econòmics municipals.
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