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JUNTA DE GOVERN LOCAL 43/2014 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 
2014 

 

Badia del Vallès, 9 de desembre de 2014 

 

La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la 
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per 
ll’alcaldessa  senyora Eva Menor Cantador. 

 

Hi concorren els regidors següents: 

Juan Antonio Lancho Aceituno 

Montserrat Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero                                                                                                                                                                                                                                         

 

Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero. 

 

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

Una vegada verificada pel Secretari 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 de documents comptables (expte. 1120) 

3. Contractació servei de socorristes i monitors d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal•lacions 
esportives municipals de Badia del Vallès. (expte. 303) 

4. Conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Federació d'Entitats Culturals (FEC) 
(expte. 836) 

5. Rescissió contracte d'arrendament i cessió local comercial núm. 141 a favor de l'Ajuntament  (expte. 
860/2014) 

6. Contractes menors pòlisses d'assegurances exercici 2015 (expte. 911/2014) 

7. Concessió subvenció a l'entitat VÍNCULOS AHIMSA (expte. 739) 

8. Contracte menor de serveis per a la implementació del Pla de prospecció d'empreses de Badia del 
Vallès (expte. 56/2014) 

9. 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 2 
de desembre de 2014 

 

2.      DOCUMENTS COMPTABLES 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1220/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables. 

 

II. Relació de Fets 

En data 4 de desembre de 2014 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. 

19 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 507/2011, de 22 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 76.553,40 €, segons es detalla a la relació núm. 40/2014, adjunta. 

 

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 255.970,28  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 81/2014, adjunta. 
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3. CONTRACTACIÓ SERVEI DE SOCORRISTES I MONITORS D'ACTIVITAT 
AQUÀTIQUES I TERRESTRES A LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 303 relatiu a la contractació de serveis de socorristes i monitors 
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal•lacions esportives municipals. 

 

II. Relació de Fets 

1. Per informe del servei d'esports, de data 18 de novembre de 2014, s’acredità la 
necessitat de contractar el servei  de socorristes i monitors d'activitats aquàtiques i 
terrestres de les instal•lacions esportives municipals.  

 

2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2014,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.  

 

III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10, 22, 23, 110, 151, 154, 156, 169, 174 i 
concordants 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 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei  de 
socorristes i monitors d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal•lacions esportives 
municipals de Badia del Vallès, amb un pressupost de 233.942 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 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 
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considerin convenients. 

 

Quart. Aprovar la imputació d'aquesta despesa per import total de 283.069,82 IVA 
inclòs d'euros, amb càrrec a la partida 0503 3411 22799 corresponent del pressupost 
per a 2015 i acordar el compromís de dotar aquest pressupostos municipals de 2015 
de consignació pressupostària adequada i suficient , a la qual restaria condicionada 
aquesta contractació. 

 

4. CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
I LA FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS (FEC) 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 836/2014, relatiu al CONVENI FEC JORNADES ASSOCIATIVES 

 

II. Relació de Fets 

1. La Federació d'Entitats Cultural (FEC), organitza els dies 17, 18 i 19 d'octubre les 
Jornades Associatives. 

2. L'Ajuntament de Badia del Vallès vol promoure i promocionar totes aquelles 
activitats que impliquin la participació ciutadana i associativa. 

3. La Federació d'Entitats Culturals (FEC) manifesta el seu compromís de seguir 
realitzant les Jornades Associatives i Culturals durant el mes d'octubre a Badia del 
Vallès. Un espai on les entitats i associacions i associacions de Badia del Vallès poden 
mostrar les activitats que desenvolupen durant l'any. 

4. La Federació d'Entitats Culturals (FEC) es compromet a organitzar i executar les 
Jornades Associatives i Culturals en difernts espais del municipi. 

 

S'acorda: 

 

Primer.  Acordar i signar el Conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Badia del 
Vallès i la Federació d'Entitats Culturals (FEC) 

Segon. Aprovar el document ADO adjunt per un total de 2.000,00 euros a càrrec de la 
partida 0703. 3341. 48104 del pressupost vigent. 

Tercer. Notificar el present acord als interessats. 

 

5. RESCISSIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT I CESSIÓ DEL LOCAL NÚM. 141 
EN FAVOR DE L'AJUNTAMENT 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 860/2014, relatiu a la sol•licitud de cessió per part de CAIXABANK 
SA del local núm. 141 situat a la plaça major s/n (L-6) a favor de l'Ajuntament. 
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II. Relació de Fets 

1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d'entrada 
7311/2014, Servihabitat Servicios Inmobiliarios SL en qualitat d'administradors de 
CAIXA BANK SA, comunica la seva voluntat de rescindir el contracte d'arrendament de 
local comercial núm. 141 situat a la plaça major s/n (local 6) d'aquest municipi i amb 
efectes del 31 de desembre de 2014. 

2. En data 24 de novembre 2014 s'emet informe d'inspecció tècnica del departament 
d'urbanisme. 

3. En data 28 de novembre de 2014 s'emet informe per part del departament 
d'economia, respecte a les deutes i al retorn de la fiança dipositada. 

4. En data  28 de novembre de 2014  s'emet informe tècnic favorable del servei  de 
promoció econòmica i comerç per donar curs a la comunicació. 

 

III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb el contracte d'arrendament de l'esmentat local comercial signat amb 
data 1 de febrer de 2002 i del seu article núm. 1 de les condicions annexes al 
contracte,  quant al temps fixat per a la notificació per part de l'arrendatari per a la 
comunicació de la rescissió del contracte d'arrendament.  

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

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de 
Badia del Vallès del local comercial núm. 141, ubicat a la zona comercial de la plaça 
Major, s/n (local 6), amb efectes 31 de desembre de 2014. 

 

Segon.  Segons els informes dels departaments d'urbanisme, economia i del propi 
servei de promoció econòmica i comerç, procedir al retorn de la fiança dipositada a la 
tresoreria de l'ajuntament i per import de 2.404,05€. 

 

Tercer. Notificar el present acord als interessats, al servei d'Economia i a l'Organisme 
de Gestió Tributària. 

 

6. CONTRACTES MENORS PÒLISSES D'ASSEGURANCES EXERCICI 2015 

 

 I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 911/2014, relatiu a les diverses pòlisses d’assegurança que 
l’Ajuntament ha de subscriure legal o convencionalment.  
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II. Relació de Fets 

1. Per informe dels serveis gestor de Serveis Generals, de data 10 de novembre de 
2014, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació 
en atenció a complir les obligacions derivades de la preservació del patrimoni i béns 
municipals, dels risc inherents als serveis i activitats municipals o del personal al servei 
de l’administració municipal. 

 

III. Fonaments de dret 

1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la 
Intervenció municipals. 

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 20, 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; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.  

 

Per tot això,  s'acorda: 

 

Primer. Aprovar els contractes menors d’assegurances que es relacionen, amb 
expressió de les empreses adjudicatàries i preus que s’expressen:  

 

OBJECTE      COMPANYIA  COST ANUAL 

Responsabilitat civil general          MAPFRE  17.430,00€ 

Responsabilitat civil càrrecs polítics i tècnics        AIG EUROPE   3.057,12 € 

Vehicles            MAPFRE  4.821,70€ 

 Assistència sanitària           ASEFA, S.A.  17.088,80€ 

Vida risc del personal de l'Ajuntament         ASEFA, S.A.   5.370,80 € 

Defensa jurídica i reclamació danys         DEPSA, S.A.   1.531,37 

       TOTAL   49.299,79 € 

 

Segon. Els contractes s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a) Objecte: Els expressats al punt anterior per a cada tipus d’assegurança. 

 

b) Vigència: La vigència de totes les assegurances serà d’una any, sense pròrroga, a 
partir de la data d’1 de gener de 2015, o de la data de signatura de les pòlisses 
respectives. 

 

c) Preu dels contractes: Els expressats al punt anterior. 

 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: 
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Pagaments únics en les condicions legals previstes en el cas de les següents pòlisses: 

1. Pòlisses de vehicles 

2. Pòlissa de responsabilitat civil de càrrecs polítics i tècnics 

3. Pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys. 

4. Pòlissa de vida risc del personal de l'Ajuntament. 

 

Pagaments semestrals en els cas de la pòlissa de responsabilitat civil general i 
pagament trimestral en el cas de la pòlissa d'assistència sanitària. 

 

e) Obligacions dels contractes: Les definides en llurs pòlisses. 

 

f) Règim jurídic: Per la seva naturalesa, els contractes es regiran per les disposicions 
previstes a la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurances; el RDL 
6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ordenació i 
supervisió, de les assegurances privades; el RD 2486/1998, de 20 de novembre , que 
aprova el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades; i 
qualsevol altre norma de dret privat o administratiu que resulti aplicable  

 

Tercer. Procedir a l’aplicació comptable amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2015, 
amb el compromís de dotar aquest pressupost de consignació adequada i suficient per 
a fer-hi front les contractacions .  

 

Quart. Notificar el present acord a les empreses adjudicatàries i donar compte als 
serveis econòmics municipals.  

 

7. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A L'ENTITAT VINCULOS AHIMSA 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 739/2014, relatiu a les Subvencions de Cooperació 2014 

  

II. Relació de Fets 

 

1r. Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 11 de novembre de 2014, va 
aprovar les bases d’atorgament de subvencions de cooperació per al 214, les quals 
recullen també els criteris de valoració. 

 

 2n. Vista la sol•licitud i el projecte presentat al registre de l'Ajuntament per part de 
l’entitat Vinculos Ahimsa. 
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3. Vista l'acta de la comissió de data 2 d’octubre de 2014, encarregada d’estudiar i 
valorar el projecte presentat per l’entitat Vinculos Ahimsa. 

 

III. Fonaments de dret 

1. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
subvencions i la resta de legislació complementària d’aplicació. 

2. D’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions 2014 que 
s’adjunten i formen part d’aquesta proposta, així com els models de sol•licitud. 

3. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia 
número 507/2011 de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Concedir la subvenció de cooperació a l’entitat Vinculos Ahimsa, pel projecte 
“Mujeres construyendo una comunidad segura y sin violencia” per import de 4.000,00€ 
(quatre mil euros) 

 

Segon. Aprovar el document comptable en fase DO que s’adjunta i formen part 
d’aquesta proposta. 

 

Tercer. Tal i com s’especifiquen al punt onzè de les bases reguladores per a 
l’atorgament de les subvencions de cooperació 2014: «Es realitzarà el pagament a 
compte del 50% de l'import total i el 50% restant després de la justificació» 

 

Quart: Notificar l’adopció d’aquest acord a l’entitat Vinculos Ahimsa i als diferents 
serveis de l'Àrea d' Acció Social i Cultural. 

 

8. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE 
PROSPECCIÓ D'EMPRESES DE BADIA DEL VALLÈS 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 56/2014, relatiu al Pla de prospecció i captació d’oferta (PCAP) 
2014. 

 

II. Relació de Fets 

 

1. En data 29 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar, a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, l’actuació Pla de Prospecció i Captació d’Oferta 
(PCAP) 2014, actuació aprovada en el marc de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 
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i que compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 24.364,80 €. 

 

2. En data 28 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la 
contractació menor de l’empresa Activa Prospect SL per a la realització de la primera 
part del PCAP, finalitzada el passat 31 d’octubre. 

 

3. Per informe de la cap del Servei Municipal d’Ocupació de  data 25 de novembre 
de 2014 i d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació pública en 
relació als contractes menors de serveis, es proposa contractar a l’empresa Eulàlia 
Balañà Creació i Consolidació d’Empreses ( en endavant EBCCE ), per implementar el 
Pla de Prospecció d’Empreses de Badia del Vallès. 

 

III. Fonaments de dret 

 

1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la 
Intervenció municipals. 

 

2n.  D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 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; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per a la implementació del Pla de 
Prospecció d’Empreses de Badia del Vallès, amb l’empresa EBCCE, amb NIF 
35017062E. 

 

Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions: 

 

a) Objecte: implementar el Pla de Prospecció d’Empreses de Badia del Vallès, en 
les seves dues vessants: l’establiment de vies de col•laboració i la captació d’ofertes 
de treball d’empreses del territori, i l’oferiment, també a les empreses del territori, d’una 
cartera serveis municipals vinculats als àmbits de l’ocupació i la formació. 

b) Vigència: des de la data de l’acord fins la finalització de l’actuació, que com a 
màxim serà el 30 d’abril de 2015. 

c) Preu del contracte i IVA aplicable:  14.828,00 € més el 3.113,88 € en concepte 
de 21 % d’IVA. 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament :  

Els treballs s’executaran en dos períodes : el primer des de l’aprovació del contracte  
fins a 31 de desembre de 2014, i el segon des de l’1 de gener de 2015 fins, com a 
màxim, el 30 d’abril de 2015. 
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Durant 2014 l’empresa emetrà una única factura per import de 6.000,00 € més IVA. 

 

Per al període 2015 l’empresa emetrà una factura cada mes de duració de l’actuació, 
la suma de l’import de les quals serà de 8.828,00 més IVA. 

 

Ambdós pagaments s’efectuaran d’acord amb les condicions i terminis previstos a la 
legislació de contractes de les Administracions Públiques. 

 

e) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de 
serveis, 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. 

 

Tercer. Aprovar els document comptable annex, d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1303 2416 22706 del 
pressupost ordinari per a 2014, amb el compromís de dotació suficient de crèdit en el 
pressupost de despeses de 2015 per fer-hi front a la segona part d’execució del 
contracte. 

Quart. Notificar el present acord a l’empresa EBCCE.  

 

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

 

9 CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT ALS PROGRAMES DE PRIMERA 
INFÀNCIA I FAMÍLIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BADIA DEL VALLÈS  

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 307 relatiu a la contractació de serveis de suport als programes de 
primera infància i família, infància i adolescència de Badia del Vallès. 

 

II. Relació de Fets 

1. Per informe de l’Àrea d’Acció Social i Cultural de data 27 de novembre de 2014, 
s’acredità la necessitat de contractar el servei de suport als programes de primera 
infància i família, infància i adolescència de Badia del Vallès.  

 

2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2014,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 
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Secretaria municipals.  

 

III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10, 22, 23, 110, 151, 154, 156, 169, 174 i 
concordants 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 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei  de 
suport als programes de primera infància i família, infància i adolescència de Badia del 
Vallès amb un pressupost de 138.000 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 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. 

 

Quart. Aprovar la imputació d'aquesta despesa per import total de 166980€ IVA inclòs 
d'euros, amb càrrec a la partida 0903/2317/22799 corresponent del pressupost per a 
2015 i acordar el compromís de dotar aquest pressupostos municipals de 2015 de 
consignació pressupostària adequada i suficient , a la qual restaria condicionada 
aquesta contractació. 

 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 12 hores i cinc minuts, el qual, com 
a secretària municipal, en dono fe. 

 


