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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2012000014
Extraordinària urgent
12 de juny de 2012
12:30
12:45

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Jordi Vidal Perez

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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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.

1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació de l'arrendament
de 4 vehicles per a l'ús de la Policia Local
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament, mitjançant
arrendament financer, de quatre vehicles per a l’ús de la Policia Local de Sant Quirze del
Vallès.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de clàusules administratives particular i al de 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 el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en
tot allò que aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal
vigents, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta i 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 i procediment obert per a
l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament, mitjançant arrendament
financer, de quatre vehicles per a l’ús de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès,
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques i que tindrà una durada de
quatre anys.
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 i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquest contracte, amb càrrec a les partides consignades amb
aquesta destinació al pressupost vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit
necessaris, en exercicis futurs, per fer front a la despesa generada per aquesta
contractació.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària 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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