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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Atorgament gratuïtat taxa utilització piscina temporada estiu, entrades
puntuals, piscina municipal de les Fonts
ANTECEDENTS DE FET
En data 21 de juny de 2010 el servei de Participació Ciutadana ens ha traslladat còpia de
la sol·licitud (N/E 2010005588) de dades protegides, en nom i representació de
l’Associació de Veïns de les Fonts de Sant Quirze, en la qual sol·licita, entre d’altres,
l’entrada gratuïta a la piscina municipal de les Fonts per als assistents a l’activitat d’Aquajocs 2010, per al dia 24 de juliol de 2010.
D’acord amb l’informe del servei d’Esports de data 21 de juny de 2010, en el qual es
proposa atorgar la gratuïtat de les entrades puntuals a la piscina municipal de Les Fonts,
per al dia 24 de juliol de 2010, en l’horari habitual de la instal·lació.
FONAMENTS DE DRET
-

Ordenança Fiscal núm. 4.11, reguladora de la Taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets, article 4.4.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Declarar la gratuïtat per la utilització de la piscina municipal de Les Fonts a tots els
usuaris, durant el dia 24 de juliol de 2010

2. Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Barberà del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès per a la cooperació i
coordinació en l'organització del mercat ecològic i artesà del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
ANTECEDENTS
Acreditat a l’expedient la conveniència de signar el Conveni de col·laboració entre els
ajuntaments de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès
per a la cooperació i coordinació en l’organització del mercat ecològic i artesà del Vallès.
Considerant l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la
Ciutat de data 15 de juny de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Barberà del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès per a la cooperació i coordinació en
l’organització del mercat ecològic i artesà del Vallès

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BARBERÀ DEL
VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A
LA COOPERACIÓ I COORDINACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DEL MERCAT ECOLÒGIC
I ARTESÀ DEL VALLÈS

Eliminado: 7

A Terrassa , 19 de juliol de 2010
Eliminado: T

REUNIDES
D'una part, l'Il·lma. Sra. ANA DEL FRAGO BARÉS, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament
de Barberà del Vallès
D'una part, l'Il·lma. Sra. CARME CARMONA PASCUAL, alcaldessa-presidenta de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Eliminado: N

D'una part, l'Il·lma. Sra. CARME GARCÍA LORES, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament
de Rubí

Eliminado: /

I d'altra, l'Il·lma. Sra. M. MONTSERRAT MUNDI I MAS, alcaldessa-presidenta de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
ACTUEN

Eliminado:

En representació dels seus llurs ajuntaments respectius, en virtut de les facultats que els
confereix l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local Catalunya i facultades expressament per a
la signatura d’aquest conveni de col·laboració pels acords adoptats per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de data xx de juny de 2010, pel Ple
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data xx de juny de 2010, per la Junta de
Govern Local l'Ajuntament de Rubí de data xx de juny de 2010, i per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de data 5 de juliol de 2010, reconeixentse mútuament plena capacitat per aquest acte, exposen els següents,

Eliminado: A
Eliminado: ls
Eliminado: ,
Eliminado: pel Ple de l
Eliminado: '
Eliminado: 16
Eliminado: 07
Eliminado: 16
Eliminado: desembre
Eliminado: 09

ANTECEDENTS

Eliminado: el
Eliminado: Ple de de

I. Que els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze
del Vallès, estan interessats en la promoció i comercialització de productes ecològics i
artesans, i a la dinamització de la zona comercial dels seus respectius municipis.
II. Que els quatre Ajuntaments volen instal·lar un dissabte al mes un mercat de productes
ecològics i artesans al seu municipi amb un doble objectiu: difondre i donar sortida a la

Eliminado: 16
Eliminado: 07
Eliminado: l
Eliminado: Ple
Eliminado: 16
Eliminado: 07
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comercialització dels productes ecològics, artesans i de proximitat, i dinamitzar el seu
centre comercial urbà.
III. Que, tot i tractar-se de municipis diferents, tots tenen un àmbit geogràfic que els fan
comuns i el mercat en cada un dels municipis constituiria, de fet, un sol mercat, amb una
gestió, imatge i comunicació comunes i amb un potencial comercial compartit als quatre
termes municipals.
Eliminado: a

IV. Que aquest fet genera situacions originades en un municipi que afecten els altres.

Eliminado: l'

V. Que es creu convenient aprovar un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès, per a la posada
en marxa, cooperació i coordinació en l'organització del Mercat ecològic i artesà.
Per tot l'exposat, totes les parts convenen la subscripció del present conveni de
col·laboració d'acord amb els pactes que es recullen en les següents

Eliminado: ambdues

CLÀUSULES
Primera. Objecte.
És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració per a la posada en
marxa, la cooperació i la coordinació en l'organització del Mercat ecològic i artesà
itinerant els dissabtes en els termes municipals de Barberà del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Rubí, Sant Quirze del Vallès.
El Mercat ecològic i artesà esdevé un element d’interès públic i de dinamització del teixit
comercial i urbà dels municipis.
Segona. Continguts de la col·laboració.
La col·laboració entre els quatre Ajuntaments, en la matèria objecte d'aquest conveni, es
durà a terme d'acord amb els apartats següents:
2.1 Abast de la col·laboració i criteris de gestió:
a) En aquesta fase inicial es planificarà de forma conjunta la coordinació per la
posada en marxa del mercat i que es concreta en les següents accions:
- Definició i creació de la imatge i els elements de comunicació del
mercat.
- Definició de la gestió del mercat.
- Definició de la dinamització del mercat.
- Definició del mix comercial, recerca i selecció dels paradistes
participants.
b) Es determina com a data d’inici del Mercat ecològic i artesà el 5 de febrer de
2011, sense perjudici que pugui ser modificada per acord dels quatre municipis.
c) Durant la vigència d’aquest conveni, els ajuntaments, de manera conjunta,
determinaran les normes bàsiques del règim del mercat i es comprometen a
establir el servei i aprovar un reglament regulador de la venda al mercat ecològic i
artesà comú als quatre municipis.
d) El mercat disposarà de 15 parades, 10 per als firaires itinerants als quatre
municipis i 5 per a les parades singulars de cada un dels municipis representades
pels comerciants de productes artesans.
e) Els dies de venda es concretaran de la manera següent: primer dissabte de mes
al municipi de Sant Quirze del Vallès, segon dissabte de mes al municipi de
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Eliminado: proposa
Eliminado: .
Eliminado: E
Eliminado: A

Eliminado: següent

Cerdanyola del Vallès, tercer dissabte de mes al municipi de Barberà del Vallès,
quart i cinquè dissabte de mes al municipi de Rubí.
f) Els ajuntaments no concediran una autorització per a la venda al mercat sense el
consens dels quatre Ajuntaments, i les parades han de ser comunes als quatre
municipis, exceptuant els firaires que siguin comerciants del municipi implicat.
g) Els ajuntaments es comprometen a adoptar uns horaris comercials i una
comunicació i imatge del mercat, i activitats de dinamització comunes i itinerants
als quatre municipis.
2.2 Dinamització, inspecció i control:
Els ajuntaments es faran càrrec conjuntament de la inspecció i control del mercat i de
la seva dinamització. La prestació d’aquests serveis es podrà externalitzar, tot seguint
els procediments de la llei de contractes del sector públic. S’establirà el mecanisme de
coordinació que es consideri convenient per garantir que la prestació d’aquests serveis
es faci coordinadament amb els departaments corresponents dels ajuntaments
implicats als efectes de control i compliment del Reglament regulador de la venda al
mercat, així com per a la organització, propostes i implementació de les activitats de
dinamització del mercat i pel repartiment de notificacions i qualsevol altre aspecte que
pugui afectar el normal desenvolupament de l’esdeveniment.

Eliminado: A

Eliminado: A

Eliminado: A
Eliminado: , així com

Eliminado: mitjançant la
contractació d’una persona
física o jurídica nomenada a
l'efecte de forma
mancomunada. Aquesta
persona estarà
Eliminado: A

2.3 Neteja i serveis:
Els Ajuntaments es faran càrrec de la neteja dels carrers afectats pel mercat en els
seus termes municipals, així com de dotar dels serveis necessaris pel correcte
funcionament del Mercat.

Eliminado: R

2.4 Seguretat ciutadana i control de trànsit:
Les policies municipals actuaran amb col·laboració i cooperació en vigilància i control
del trànsit i d'altres problemes derivats de la realització del mercat en el seu terme
municipal.
2.5 Prestació de serveis comuns
Les prestacions de serveis i les actuacions que no puguin executar-se de manera
individualitzada per cada municipi i que no siguin susceptibles de contractació
separada per a cada municipi s’instrumentalitzaran, sempre que sigui possible, a
través de la figura jurídica de l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament que s’acordi.
De conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’encàrrec de
gestió determinarà, en cada cas, l’activitat a què es refereix, el termini de vigència, la
naturalesa i l’abast de la gestió encomanada i el règim financer i haurà de ser publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Tot i això sense perjudici que si es
considera necessari per a la bona gestió del mercat es pugui crear una comunitat de
municipis per a la prestació comuna d’aquest servei, d’acord amb l’article 123 i
següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya o establir altres formes jurídiques de
prestació compartida de serveis amb personalitat jurídica pròpia.
Tercera. Règim financer
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Eliminado: ¶
¶

1. Per aquesta fase inicial, les despeses derivades de la definició i creació de la
imatge i els elements de comunicació del mercat, es preveu un pressupost total
per aquest 2010 de setze mil euros (16.000,00€) a assumir per parts iguals entre
els quatre Ajuntaments.
2. Les despeses d’imatge es facturaran a parts iguals als quatre Ajuntaments, i les
despeses d’impressió i d’edició de materials es facturaran en funció de la
demanda de cada municipi.
3. Les despeses derivades de la neteja dels carrers afectats i de la resta de serveis
de prestació municipal obligatòria, com ara la vigilància, el control del trànsit, etc.
seran assumides per cada Ajuntament.
4. Les despeses derivades de la gestió comuna del mercat, com ara la dinamització,
la inspecció, el control i la resta que s’acordi seran assumides per cadascun dels
ajuntaments proporcionalment al nombre de dies de realització del mercat al seu
municipi.
5. Els firaires tindran una mateixa taxa pels quatre municipis, que faran efectiva
semestralment i a cada un dels municipis d’acord amb els dies de fira que
s’acordin realitzar. Aquesta taxa quedarà establerta a les Ordenances Fiscals de
l’exercici 2011.

Eliminado: la gestió del
mercat, és a dir, la
Eliminado: la dinamització,
inspecció i control,
Eliminado: així com qualsevol
altre que pugui sorgir, seran
assumides per cadascun dels
Ajuntaments proporcionalment
als nombre de dies de
celebració de mercat al seu
municipi.

Con formato: Numeración y
viñetas
Con formato: Numeración y
viñetas

Quarta. Comissió de seguiment.
Es crea una comissió formada pels/per les regidors/res i/o els/les caps i/o tècnics/ques
del departament responsable del mercat de cadascun dels ajuntaments, a la qual s'hi
podran incorporar professionals o tècnics qualificats en funció de la matèria que es tracti,
per tal de coordinar i fer el seguiment de les actuacions regulades en el present conveni,
així com un representant dels marxants.

Eliminado: A

Cinquena. Vigència i extinció.
El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de
2011. A partir del dia 1 de gener de 2011 es prorrogarà automàticament per anys naturals
llevat que es resolgui per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

Eliminado: e
Eliminado: 0

b) Denúncia d'una de les parts, feta amb tres mesos d'anticipació.
c) Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes del conveni.
Sisena. Interpretació i Jurisdicció.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sortir en ordre a la interpretació o aplicació
del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat es signa el present document en quadruplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data que figuren en l'encapçalament.
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Eliminado: e

Ana del Frago Barés,

Carme Carmona Pascual

Alcaldessa de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès

Alcaldessa de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Carme García Lores,

M. Montserrat Mundi i Mas

Alcaldessa de l'Ajuntament de Rubí

Alcaldessa de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Eliminado: n

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa (A) per import de
4.000,00 €, amb càrrec a la partida 4200 4300 2279901 del pressupost vigent, en
concepte de serveis als mercats ambulants.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.

3. EXP. 80/07. Adequació de la llicència ambiental a la llei IIAA de 3/1998, per una
activitat dedicada a la fabricació de colorants. Caducitat del procediment.
ANTECEDENTS DE FET
En data 23 d’octubre de 2007, amb núm. de registre d’entrada 2007015506, dades
protegides, en representació de R. VIÑALS SOLER, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès adequació a la LIIAA de la llicència municipal ambiental d’una
activitat dedicada a la fabricació de colorants ( matèries plàstiques termoestables),
emplaçada al c/. Penedès, núm. 12, d’aquest municipi.
Atès el requeriment d’esmena de deficiències de data 29 d’octubre, notificat en data 12
de novembre de 2008, en base a l’ informe de l’aparellador municipal, que no va ser
complert.
Considerant l’informe de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 19 de maig de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’article 92.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i procediment administratiu comú estableix la caducitat d’un
procediment administratiu paralitzat per causa imputable a l’ interessat que el va iniciar,
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havent transcorregut amb escreix el termini per poder complimentar el requeriment
d’esmena de deficiències.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el Decret 502S/2007, de 19 de juny, modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, de Delegació
de Competències i altres vigents de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la caducitat del present procediment .
Segon.- Notificar els presents acords als interessats.

4. Aprovació del projecte d'actuacions per a la mobilitat sostenible entre el parc
Can Feliu i l'estació dels Ferrocarrils
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre de 2009 es crear el Fons Estatal
per l’ocupació o la sostenibilitat local per l’any 2010.
2. La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 22 de gener de 2010 va
aprovar la memòria d’actuacions per a la mobilitat sostenible entre el parc Can Feliu i
l’estació dels Ferrocarrils.
3. Considerant l’informe de l’enginyer municipal de data 30 de juny de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el projecte d’actuacions per
a la mobilitat sostenible entre el parc Can Feliu i l’estació dels Ferrocarrils redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports dades protegides, enginyer de camins, canals i ports,
representant un pressupost d’execució per contracte de 249.104.83 euros amb l’IVA del
16% inclòs.

8/12

Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 15 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

5. Aprovació del projecte d'adequació del gimnàs municipal i ventilació dels
vestidors de la piscina municipal de Can Casablancas.
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre de 2009 es crear el Fons Estatal
per l’ocupació o la sostenibilitat local per l’any 2010.
2. La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 22 de gener de 2010 va
aprovar la memòria d'adequació del gimnàs municipal i ventilació dels vestidors de la
piscina municipal de Can Casablancas.
3. Considerant l’informe de l’enginyer municipal de data 30 de juny de 2010.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el projecte d’adequació del
gimnàs municipal i ventilació dels vestidors de la piscina municipal de Can Casablancas
realitzat per l’Enginyeria Payject XXI, S.A. i redactat i signat per l’enginyer de camins,
canals i ports dades protegides, com a Director General representant un pressupost
d’execució per contracte de 445.000,00 euros amb l’IVA del 18% inclòs.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 15 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.
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6. Assumptes sobrevinguts

6.1.

Rectificació de l'acord de JGL de data 21 de juny de 2010 sobre el
l'aprovació de l'operació jurídica complementària del projecte de
reparcel·lació voluntària "Illa de Buda".

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
21 de juny de 2010 va adoptar l’acord d’aprovar l’operació complementària del
projecte de reparcel·lació voluntària “Illa de Buda” presentada per Bequatro, S.L.
FONAMENTS DE DRET
Atès que les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els
errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes, de conformitat amb allò
previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques del procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Rectificar de l’ Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2010
de l’aprovació de l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació
voluntària “Illa de Buda” a la part dispositiva de l’acord on diu:
Primer.- Aprovar l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació
voluntària “Illa de Buda” presentada per Bequatro, S.L. en el sentit de que la
superfície de la finca 2 és de 6.734,15 metres quadrats en lloc de 5.981,26 metres
quadrats.
Ha de dir :
Primer.- Aprovar l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació
voluntària “Illa de Buda” presentada per Bequatro, S.L. en el sentit de que la
superfície de la finca 2 és de 5.981,26 metres quadrats en lloc de 6.734,15 metres
quadrats.
Segon .-

6.2.

Notificar el present acord als interessats.

Expedient de contractació administrativa. Obres per a la millora de
l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, FEOSL

ANTECEDENTS
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres per a la
millora de la eficiència energètica de l’enllumenat públic, emmarcada dins dels Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local,
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FONAMENTS DE DRET
Emesos els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de
clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i a altres contractes
administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de
juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes,
amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la Llei
reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment obert, per
a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres per a la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic, emmarcades dins dels Fons Estatal per a l’Ocupació i
la Sostenibilitat Local, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de
clàusules administratives particulars i pel projecte bàsic i executiu aprovat per
l’Ajuntament.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler d’anuncis
municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa, inherent a
aquesta contractació per un import de 440.000,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
3012 1650 6090001, consignada amb aquesta finalitat al pressupost vigent.

6.3.

Expedient de contractació administrativa núms. 110-10-011, 110-10-012,
110-10-013, 110-10-014 i 110-10-015, FEOSL

ANTECEDENTS
Instruït els expedients per a l’adjudicació dels contractes per a l’execució de les obres,
emmarcades dins dels Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que es
relacionen a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.

Obres de millores al Casal d’Avis
Obres de millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la biblioteca municipal
Obres de reparació del col·lector de Can Pallars
Obres de millora de l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts
Obres de millores als centres escolars

FONAMENTS DE DRET
Emesos els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de
clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i a altres contractes
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administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de
juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes,
amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la Llei
reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar els expedients de contractació, de tramitació urgent, procediment
negociat, per a l’adjudicació dels contractes d’execució de les obres, emmarcades dins
dels Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, següents:
1
2
3
4
5

Obres de millores al Casal d’Avis
Obres de millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la biblioteca municipal
Obres de reparació del col·lector de Can Pallars
Obres de millora de l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts
Obres de millores als centres escolars

contractacions que es regeixen per les condicions definides als plecs de clàusules
administratives particulars i pels projectes bàsics i executius aprovats per l’Ajuntament.
Segon. Convidar, atès que es consideren capacitades per a l’execució d’aquest contracte,
les empreses que es relacionen a la llista que acompanya, com a annex únic, aquest
acord i que en forma part.
Els convidats disposaran d’un termini de 13 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
que regeixen aquestes contractacions i que s’aproven en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa, inherents a
aquestes contractacions, amb càrrec a les partides consignades amb aquesta finalitat al
pressupost vigent.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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