Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/24

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

18 / de juny / 2021

Durada

Des de les 9:00 fins a les 9:10 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

NO

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades: Eva Maria Menor Cantador, Encarnación Rodrigo
Morales

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/06/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 28/06/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2167/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2167/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
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.

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 222.029,41 euros de la
següent relació: O/2021/158.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 222.029,41 euros de la següent relació: P/2021/175 d’import 221.155,81 i
de la relació P:2021/174 d’import 873,60 euros.
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Contracte de subministrament en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de renting,
per un període de 4 anys, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de
maquinària pel gimnàs del complex esportiu municipal (Expedient 200/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 200/2021, relatiu al contracte mixt de subministrament en règim
d’arrendament, mitjançant modalitat de renting, del lliurament, muntatge i posada en
funcionament i de serveis accessoris de manteniment de maquines, per un període de 4 anys.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, de data 18/03/2021 per a
l’adjudicació d’aquest contracte mixt de subministrament en règim d’arrendament, mitjançant
modalitat de renting, del lliurament, muntatge i posada en funcionament i de serveis accessoris
de manteniment de maquines pel gimnàs del complex municipal.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Esports de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva,
de data 15/06/2021, s’acredita:

a. Les actuals maquines estan en condició de lloguer i l'ajuntament no té maquinàries en

b. La modalitat de renting amb servei tècnic i de manteniment lligat a la mateixa
contractació resulta idoni per obtenir sempre unes instal·lacions optimes, noves, en
perfectes condicions d’utilització, garantint constantment la seguretat i el correcte
funcionament pels usuaris/es.
c. Tenint en compte la unificació dels objectes de contractació, licitant la totalitat de la
maquinària de la sala de musculació, aporta un ventall de possibilitats al procediment.
Des de la personalització uniformement de les maquines, la dinamització de tot l’espai
amb propostes de distribució eficient o la mateixa proposició econòmica, més atractiva
i competitiva.
3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorporen els plecs reguladors de les condicions
administratives i prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
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condicions d'ús i resulta fonamental donar continuïtat al desenvolupament i millora de
la salut i el condicionament físic en un espai que té una afluència fa una mitjana de
superior a 500 usuaris diàriament.

1r. D’acord amb el que es disposa als articles següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest òrgan en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número
945/2020, de data de 25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert simplificat a l’empara de l’article 159.6 de la LCSP), diversos criteris d’adjudicació, del
subministrament de Contractació mixt de subministrament en règim d’arrendament, mitjançant
modalitat de renting, del lliurament, muntatge i posada en funcionament i de serveis accessoris
de manteniment de maquines, per un període de 4 anys, pel complex esportiu municipal de
Badia del Vallès, amb un valor estimat de 133.019,52 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació, els interessats
presentin les proposicions que considerin convenients.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Codi Validació: 73J2SJHQPYKDYHN7PYZNPSH26 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import total,
IVA inclòs, de 16.766,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 0703.3421.20601 del pressupost
vigent i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 2022, 2023,
2024 i 2025 de consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual restarà condicionada
aquesta contractació.

