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JUNTA DE GOVERN LOCAL 39/2014 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 
2014 

   

Badia del Vallès, 11 de novembre de 2014 

  

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

  

Hi concorren els regidors següents: 

  

Juan Antonio Lancho Aceituno 

Raquel Gracia Peral  

Montserrat Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero 

 

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.  

Oberta la sessió per la senyora Alcaldessa es procedeix a resoldre els assumptes de 
l'ordre del dia:  

 

1. Acta de la sessió anterior 

2. Documents comptables 

3. Aprovació compte gestió recaptatòria mes d'octubre 2014 

4. Aprovació compte gestió recaptatòria multes mes d'octubre 2014 

5. Aprovació Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions cooperació 2014 

6. Contracte menor subministrament d'una cinta de còrrer fitness al Poliesportiu 

7. Aprovació del Conveni amb les Escoles i Instituts de Badia del Vallès 

8. Acord de novació de contracte local núm. 72 

9. Contractació de la formació específica en agricultura biològica per al Pla Ocupacional en 
Capacitació Agrícola 

10. Temes d'urgència 

 

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
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Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 4 
de novembre de 2014 

  

2.      DOCUMENTS COMPTABLES 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1047/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables. 

 

II. Relació de Fets 

En data 6 de novembre 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’anul•lació de l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, 
per un import total de –7.104,23 €, segons es detalla a la relació núm. 36/2014, 
adjunta. 

 

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 2.000,00  €,  segons es detalla a la 
relació núm. 74/2014, adjunta. 
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Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 130.794,55  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 75/2014, adjunta. 

                 

3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES D'OCTUBRE 2014 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1048/2014, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes 
d'octubre 2014. 

 

II. Relació de Fets 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant el mes d'octubre 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i 
preus públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès. 

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

 

III. Fonaments de dret 

 

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 

 

Vist l’informe de l’Interventor accidental. 

 

S’acorda: 

 

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1410 corresponent a mes 
d'octubre de 2014, segons annex.  

 

Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 06 de maig de 1996.  

 

4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES OCTUBRE 2014 
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I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1049/2014, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes 
mes setembre 2014. 

 

II. Relació de Fets 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria rde Multes de Circulació per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes d'octubre de 2014. 

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 

 

III. Fonaments de dret 

 

Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona. 

 

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 

 

Vist l’informe de l’Interventor accidental. 

 

S’acorda: 

 

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1014 corresponent al mes 
d'octubre de 2014, segons annex.  

 

5. APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ 2014 

 

I. Identificació de l’expedient 

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

  

II. Relació de Fets 
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Segons l'informe de la tècnica de Cultura de l'Àrea d'Acció Social i Cultural de data 30 
de setembre de 2014, relatiu a l’aprovació de les bases particulars reguladores de la 
concessió de subvencions de cooperació destinades entitats i associacions de Badia 
del Vallès. 

 

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.  Aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de 
subvencions de cooperació al 2014, així com els models per accedir a la convocatòria, 
que s’adjunten i formen part d’aquest acord.  

 

Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol•licitud de subvencions per aquest 
exercici pressupostari, destinades a la realització d’activitats realitzades per totes les 
entitats i associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats i Associacions 
d’aquest Ajuntament residents en aquest municipi, persones físiques, en representació 
d’ells o d'un grup de ciutadania no associada. 

 

Tercer. Aprovar l’autorització de despesa per import de 4.000,00€ (Quatre mil euros), 
amb càrrec a la partida 0703. 2320. 48908 del pressupost actual. 

 

Quart., Donar publicitat en els taulells d’anuncis de l'Ajuntament i d’altres mitjans 
adients de comunicació. 

 

6. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UNA CINTA DE CÒRRER 
FITNESS AL POLIESPORTIU 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 789 , relatiu a compra cinta màquina de córrer fitness. 

 



  

Ajuntament de Badia del Vallès  

Avinguda Burgos s/n, Badia del Valles. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042 

II. Relació de Fets 

1. Per informe dels serveis gestor d'Esports, de data 6/10/2014, s’acredita la 
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció al 
manteniment i funcionament adequat d’una màquina de córrer a la sala fitness del 
poliesportiu 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 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; 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 subministrament d'una cinta de córrer , amb 
l’empresa Arges Fitness, sl. 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)  Objecte: Cinta de córrer Precor 932 

b)  Vigència: Fins l’adequada entrega i muntatge del material. 

c)  Preu del contracte i IVA aplicable: 1,989,50 € amb un iva d' 417,80 €. Total: 
2.407,30 € 

d)  Condicions econòmiques i forma de pagament: Factura 

e)  Obligacions bàsiques/essencials del contractista: el transport, lliurament, muntatge i 
garantia del producte en els termes acordats.  

f)   Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò 
no previst serà d’aplicació el RD 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i 
normativa de desenvolupament. 

 

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 0503 3411 21300 del 
pressupost vigent. 

 

Quart. Notificar el present acord a Arges Fitness, sl i donar compte als serveis 
econòmics municipals. 
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7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LES ESCOLES I INSTITUTS DE BADIA DEL 
VALLÈS 2014 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 976/2014, relatiu a l’aprovació del conveni amb les escoles de 
Badia del Vallès 2014 

  

II. Relació de Fets 

Vista la proposta de conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius 
de Badia del Vallès amb l’objectiu de fomentar activitats amb finalitats i objectiu 
educatius. 

 

Vista la importància que té per a la ciutat la millora de la qualitat de l’educació i la 
imbricació entre escola i territori. 

 

Vist que els esmentats convenis contenen una aportació econòmica per part de 
l’Ajuntament de 2.000,00€ a cadascun dels següents centres escolars: Escola La 
Sardana, Escola Las Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota i de 1.700,00€ a 
cadascun dels dos instituts: Institut Federica Montseny i Institut Badia del Vallès. 

 

Per tot això, 

S'acorda: 

 

Primer. Aprovar els convenis de col•laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i 
les escoles La Sardana, Escola Las Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota, i 
els instituts Badia del Vallès i Federica Montseny. 

 

Segon. Aprovar els documents ADO adjunts per un total de 11.400,00 euros a càrrec 
de les partides: 

 

- 1003.3201.48101 ESCOLA LA SARDANA  2.000,00€ 

- 1003.3201.48102 ESCOLA LA JOTA          2.000,00€ 

- 1003.3201.48103 ESCOLA LA MUÑEIRA    2.000,00€ 

- 1003.3201.48104 ESCOLA LAS SEGUIDILLAS  2.000,00€ 

- 1003.3201.48105 INSTITUT BADIA DEL VALLÈS 1.700,00€ 

- 1003.3201.48106 INSTITUT FEDERICA MONTSENY 1.700,00€ 

 

Tercer. Notificar el present acord a les Escoles, i els Instituts. 
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8. ACORD DE NOVACIÓ DE CONTRACTE LOCAL NÚM. 72 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 959/2014, relatiu a la sol•licitud de novació de contracte 
d’arrendament del local comercial número 72. 

 

II. Relació de Fets 

1. Per instància de 24 d’octubre de 2014 el Sr. Manuel Gordillo Álvarez, sol•licita la 
novació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 72. 

 

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del 
comerç intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
extraordinària de data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta 
de Govern Local de data 28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida. 

 

3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 31 
d’octubre de 2014, el informe d’economia i el certificat de secretaria. 

 

III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre 
que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals;  articles 1255, 1273 , 1274 
següents i concordants del Codi Civil. 

 

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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per 
l’arrendatari del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el 
marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades 
per l’Ajuntament, amb les obligacions bàsiques, objecte de novació, següents: 

 

- Renda mensual (sense IVA): 307,40 euros 

- Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb 
efectes des de l’1 de gener de cada any. 

- Suspensió de la revisió fins a 01.01.2015 (prorrogable per un any mes) 

- Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins 
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a la data màxima de 01.01.2025. 

 

Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el 
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual 
desplegarà eficàcia plena i efectes. 

 

Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada, als serveis municipals 
d’economia. 

 

9. CONTRACTACIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA EN AGRICULTURA BIOLÒGICA 
PER AL PLA OCUPACIONAL EN CAPACITACIÓ AGRICOLA 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1019/2014, relatiu a Contractació de la formació específica en 
agricultura biològica per al pla ocupacional en capacitació agrícola. 

  

II. Relació de Fets 

1. Per informe dels serveis gestor de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de data 3 de 
novembre, s’acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de 
contractació en atenció a: 

- El pla ocupacional de capacitació agrícola conté una part formativa en 
agricultura biológica. 

-  La formació en agricultura biològica necessita de formadors altament 
especialitzats. L'Ajuntament no en disposa.  

  

 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, 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 el contracte menor de serveis de Contractació de la formació 
específica en agricultura biològica per al pla ocupacional en capacitació agrícola, amb 
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TARPUNA SCCL 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)   Objecte: Contractació de la formació específica en agricultura biològica per al pla 
ocupacional en agricultura biològica.. 

b)   Vigència:  octubre-abril 2015 

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 14.405,08€  i 3.025,07€   

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: factures mensuals. 

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista:  realització de les 348 hores de 
formació repartides en 6 mesos (d’Octubre de 2014 a Abril de 2015), repartides en 2 
sessions setmanals de 6 hores cadascuna durant els mesos d’Octubre a Desembre de 
2014, i de 3 sessions setmanals de 6 hores cadascuna de Gener a Abril de 2015. 

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. 

  

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1303.2413.22706 del 
pressupost vigent. 

  

Quart. Notificar el present acord a TARPUNA SCCL i donar compte als serveis 
econòmics municipals. 

 

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

 

10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA I 
L'AJUNTAMENT DINS DEL PROGRAMA CROMA 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 892/2014, relatiu a la col•laboració entre la Fundació Autònoma 
Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Programa CROMA per 
afavorir una educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que necessiten un 
suport en el seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió Social 

  

II. Relació de Fets 

1. Per informe del serveis gestor d’educació de data 20 d’octubre de 2014 s’acredita la 
necessitat, idoneïtat  d’aquesta proposta de Conveni amb l’objectiu d’afavorir 
l’educació integral dels alumnes del seu municipi. 

 

 III. Fonaments de dret 
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 De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny. 

   

S’acorda: 

 

Primer. Aprovar el conveni de col•laboració entre la Fundació Autònoma Solidària i 
l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Programa CROMA per afavorir una 
educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que necessiten un suport en el 
seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió Social, amb la FUNDACIO AUTONOMA 
SOLIDARIA 

 

Segon. El conveni s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)   Objecte: Establir la col•laboració entre la Fundació Autònnma Solidària i 
l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Programa CROMA per afavorir una 
educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que necesiten un suport en el 
seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió Social. 

b)   Vigència: Curs acadèmic 2014-2015 (setembre 2014-juny 2015) 

c)  Aportació ajuntament per l’any 2014: 3.510,00 € 

 

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit 
(ADO), per l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 1003. 3201 /48108 del 
pressupost vigent. 

Quart. Notificar el present acord a FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA i donar 
compte als serveis econòmics municipals. 

 

11. CONTRACTE MENOR PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA PER AL PLA 
OCUPACIONAL DE CAPACITACIÓ AGRÍCOLA 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 966/2014, relatiu a la Formació pràctica per al pla ocupacional de 
capacitació agrícola 

  

II. Relació de Fets 

1. Per informe dels serveis gestor de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de data 27 
d’octubre de 2014, s’acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de 
contractació en atenció a la necessitat de realitzar una formació pràctica per a les 
persones contractades al pla ocupacional de capacitació agrícola, segons el projecte 
aprovat per l'AMB. 

  

 III. Fonaments de dret 

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD 
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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 de Formació pràctica per al pla 
ocupacional de capacitació agrícola, amb FUNDACIO TALLERS DE CATALUNYA 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)   Objecte: Formació pràctica per al pla ocupacional de capacitació agrícola. 

b)   Vigència:  Darrer trimestre 2014. 

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 15.183€  i 0€ d’IVA  

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament:  

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 

Portar a terme la formació contractada en els terme previstos al projecte aprovat per 
l’AMB.  

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. 

  

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1301.2413.22706 del 
pressupost vigent. 

  

Quart. Notificar el present acord a FUNDACIO TALLERS DE CATALUNYA i donar 
compte als serveis econòmics municipals. 

 

12. CONTRACTE MENOR ADJUDICACIÓ TALLER PILOT DE COCREACIÓ PER A LA 
MILLORA OCUPACIONAL 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 908/2014 

  

II. Relació de Fets 

1. Per informe del servei gestor de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, s’acredita la 
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquesta contractació en atenció a la millora de 
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l'ocupabilitat de les persones aturades de Badia. 

2. Es tenen en compte: 

• l’alta taxa de persones aturades a Badia del Vallès 

• el compromís de l’Ajuntament en la millora de l’ocupabilitat de les persones 
aturades 

• la necessitat d’iniciar noves línies d’actuació, lligades amb la innovació social, 
vista la limitació de les polítiques ocupacionals clàssiques, que suposin la millora de 
l'ocupabilitat de les persones aturades de Badia.  

 

 III. Fonaments de dret 

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 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 el contracte menor de serveis per a la realització  d’Un taller pilot de 
cocreació seguint la metodologia “design thinking” per a la millora de l’ocupació del 
col•lectiu registrat al Servei Municipal d’Ocupació de Badia del Vallès amb el 
contractista Carles Adamuz, durant el darrer trimestre del 2014. 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)   Objecte: realització d’un taller pilot de cocreació seguint la metodologia design 
thinking per a la millora de l’ocupació del col•lectiu registrat al Servei Municipal 
d’Ocupació de Badia del  

b)   Vigència:  Tercer trimestre 2014. 

c)   Preu del contracte i IVA aplicable:  14793€  i   21% d’IVA:  3106,53 euros. 

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: dues factures per la meitat de 
l’import cadascuna. 

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 

• realització dels tallers de cocreació i tasques organitzatives relacionades 
segons l’esquema de tasques següent: 

o Disseny i identificació dels actors involucrats en el taller. 

o Creació de les eines digitals de suport al taller. 

o Un mínim de 3 sessions de cocreació i 4 sessions de pla de desenvolupament 
de projectes  

o Presentació de les propostes i informe sobre el taller.  
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 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. 

  

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1303.2410.22706 del 
pressupost vigent. 

  

Quart. Notificar el present acord al contractista Carles Adamuz i donar compte als 
serveis econòmics municipals. 

 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa 
Eva Menor Cantador, aixeca la sessió essent les  12 hores i 40 minuts, el qual, 
com a secretària de l'Ajuntament, en dono fe. 

 


