
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 11/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 24 DE MARÇ DE 2015

Badia del Vallès, 24 de març de 2015

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 
l’alcaldessa  senyora Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimènez Molina 
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. Documents comptables (expte. 803/2015)
3. Aprovació del canvi de Local Comercial a «La Iglesia cristiana evangèlica de Badia 
del Vallès» del número 134 al número 133 (expte. 386/2015)
4. Abonament Comunitat de Propietaris pel manteniment del dispositiu d'interconnexió 
Wi-Fi (expte. 566/2015)
5. Adjudicació contracte de l'obra de millora de l'entorn del Mercat Municipal (expte. 
1319/2014 
6. Temes d'urgència

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 
17 de març de 2015.

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 803/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
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II. Relació de Fets
En data 19 de març de 2015 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 94.263,18 €, segons es detalla a la relació núm. 09/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  133.026,03  €,  segons es detalla  
a la relació núm. 17/2015, adjunta.

Tercer.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  44.538,03  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 16/2015, adjunta (Factures Endesa).

3.  APROVACIÓ  DEL  CANVI  DE  LOCAL  COMERCIAL  “IGLESIA  CRISTIANA 
EVANGÈLICA DE BADIA DEL VALLÈS” DEL NÚM. 134 AL 133.

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  386/2015,  relatiu  a  la  sol·licitud  per  part  de  “LA  IGLESIA 
CRISTIANA EVANGÉLICA”  del  canvi  de  local  comercial  del  núm.  134,  situat  a 
l’avinguda Costa Blava, núm. 6 pel local comercial núm. 133, situat a l’avinguda Costa 
Blava, núm. 4 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1.  En  data  6  de  febrer  de  2015,  registre  d’entrada  núm.  790/2015  EL Sr.  Miguel 
Camarero  Saborit,  amb  DNI  37558514C  com  a  representant  de  “LA  IGLESIA 
CRISTIANA EVANGÉLICA”  va sol·licitar el canvi de local del núm. 134 al 133.
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2.  El local comercial núm. 133 i ubicat a l’avinguda Costa Blava, núm. 4 es propietat 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès des del 3 de juliol de 2013, data en la que va ser 
cedit per la seva arrendatària Sra. Ana Carrillo Rios.
 
3. El local comercial núm. 133 i ubicat a l’avinguda Costa Blava, núm. 4 va ser ofert a 
l’Àrea d’Acció Social i Cultural per a la seva disposició i que al no rebre cap resposta a 
data d’avui es considera viable l’opció del canvi de local sol·licitat, tenen en compte les 
activitats socials desenvolupades per l’Església Evangèlica de Badia.

III. Fonaments de dret
1r. Vist l’informe tècnic per part de la Coordinadora de Serveis Socials Bàsics en quant 
a la col·laboració desenvolupada per part de l’Església Evangèlica de Badia a famílies 
derivades des dels Serveis Socials.

2n. Vist l’informe tècnic per part del servei de P. Econòmica i Comerç en quant a la 
idoneïtat del canvi ja que això suposarà que l’Església Evangèlica de Badia disposi de 
dos locals continus per dur a terme amb més eficàcia les seves activitats socials.

3è. Vist l’informe tècnic per part de la Tresoreria d’aquest Ajuntament en quant a la 
inexistències de deutes per part de L’Església Evangèlica.
1r. 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 el  canvi  de local comercial  del  núm. 134 situat a l’avinguda Costa 
Blava, núm. 6 pel local comercial núm. 133, situat a l’avinguda Costa Blava, núm. 4 de 
Badia del Vallès a “LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE BADIA DEL VALLÈS” .

Segon.  Requerir  als  nous  arrendataris  perquè  en  el  termini  de  10  dies  naturals 
dipositin la quantitat  de 343,20€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i  la de 
343,20€ en concepte de garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions 
derivades del present contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia 
addicional  en  aquets  Ajuntament  pel  nou  arrendatari,  formalitzi  amb  aquest  el 
corresponent contracte d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local 
de data 28 de gener de 2013, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable anualment fins a 
la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. 
Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la  data  en que el  mateix  es signi.  No 
obstant, l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins 
el  termini  màxim de tres  mesos.  Si   per  circumstàncies  imputables  al  arrendatari, 
aquest  no  obtingues la  llicència  meritada,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el  contracte 
sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
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Quart. En quant a retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent al local 
núm. 134 i que ascendeix a la quantitat de 246,81€ es deixa en suspens pendent a 
l’informe d’inspecció tècnica corresponent.

Cinquè. La present  autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats 
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el 
present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea d'acció territorial 
respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

4.  ABONAMENT  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  PEL  MANTENIMENT  DEL 
DISPOSITIU D'INTERCONNEXIÓ WI-FI

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 566/2015,  relatiu a l'abonament de la quota anual  pel  dispositiu 
d'interconnexió sense fils, situat al terrat de l'edifici de l'avinguda Costa Brava, 18.

II. Relació de Fets
1. Vist el conveni signat entre l'Ajuntament i la Comunitat de propietaries en data 15 de 
març de 2011, en el qual es va arribar a l'acord d'instal.lar al terrat de l'edifici de la 
comunitat, un dispositiu per a la interconnexió sense fils dels edificis públics.

2. Vista la clàusula cuarta del conveni,  on es fa constar l'obligació de l'Ajuntament 
d'abonar cada any la quota per mantenir aquest dispositiu, la qual és de 2,500.-Euros 
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS).

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 4,1 d) de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució 
d'Alcaldia núm. 507/2011 de data 22 de juny.

Per tot això s'acorda:

Primer.  Abonar  a  la  Comunitat  de  Propietaris  de  l'avinguda  Costa  Brava,  18,  la 
quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2,500.-€), en concepte del manteniment 
del  dispositiu  d'interconnexió  instal.lat  al  terrat  de  l'edifici.  L'Ajuntament  abonarà 
aquesta  quantitat  amb càrrec  a  la  partida  1702.9261.489.17  del  vigent  pressupost 
municipal.

Segon. Notificar la present resolució a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda Costa 
Brava, 18 de Badia del Vallès.
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5.  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  DE  L'OBRA DE  MILLORA DE  L'ENTORN  DEL 
MERCAT MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1319/2014,  relatiu  a  l'expedient  de  contractació  i  convocatòria 
licitació  de  l’obra  de  millora  de  l’entorn  del  mercat  municipal  de Badia  del  Vallès, 
mitjançant  procediment  obert,  únic  criteri  d'adjudicació,  preu  més baix,  i  tramitació 
urgent.
 

II. Relació de Fets
1. Des de l'àrea d'urbanisme i medi ambient de l'Ajuntament de Badia del Vallès, es 
necessita realitzar les obres consistents en la millora del entorn del mercat municipal, 
aquesta obra està inclosa dins de les actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, de la diputació de Barcelona, dins l'àmbit de les meses de concertació de 
manteniment d'equipaments de l'anualitat 2014.

2.   Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2015 es va aprovar 
la Memòria valorada, documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut de les 
obres  de  millora  del  entorn  del  mercat  municipal,  redactada  pels  serveis  tècnics 
municipals d’urbanisme i medi ambient, per un valor de 106.917,09 euros iva inclòs. 
Igualment es va aprovar en aquella sessió l’expedient  de contractació i  el  Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP en endavant) regulador del procediment i 
es va convocar la licitació de la contractació.

3.  Realitzada  la  convocatòria  pública  de  la  licitació,  finalitzat  el  termini  per  a  la 
presentació de proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de 
proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data 9 de març de 2015 
va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT, S L, 
per considerar la seva oferta com a la més avantatjosa econòmicament. 

4. Requerit  l'adjudicatari  proposat, ha estat presentada la documentació justificativa 
requerida  i  ha  esta  constituïda  la  garantia  definitiva,  d'acord  amb  la  diligència  de 
secretaria de data 18 de març de 2015.

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb allò  previst  a  les  clàusules   8a a  12a  i  concordants  del  Plec  de 
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els 
articles 53, 146, 151 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. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d'acord amb la proposta 
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de la Mesa de Contractació, de data 9 de març de 2015, adjudicar a l'empresa ARTEA 
MEDIAMBIENT,  S  L,  com  l’oferta  més  avantatjosa  presentada,  el  contracte 
administratiu de l’obra de millora de l’entorn del mercat municipal de Badia del Vallès, 
per l’import total de 57.902,78 euros, sense IVA.

Segon. Aprovar el documents comptables annexos, amb càrrec a la partida 1604 4312 
61900, del pressupost general de 2015, de: a) de disposició  de la despesa (fase D) 
per l’import de 70.062,36 euros, IVA inclòs; i b) d'autorització negativa ( fase A/) per 
valor de 36.854,73 euros.

Tercer.  Facultar  l'alcaldessa  per  a  la  formalització  del  contracte  i  designar  com a 
responsable  del  contracte  la  senyora  Sandra  Mota  Nogales,  arquitecta  tècnica 
municipal;  i  com a directora  facultativa  de l'obra  la  senyora   Marta Vicens Núñez, 
arquitecta municipal 

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment i 
publicar-lo al perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al  Butlletí  Oficial  de la Província de 
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització 
del contracte.
2. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
3. Comunicar  les  dades  bàsiques del  contracte  al  Registre  de  Contractes  del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.
4. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en 
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el 
termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

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

6. ADHESIÓ PLATAFORMA DIBA-HESTIA

 
I. Identificació de l’expedient

Expedient número 824/2015, relatiu a  l'Adhesió a la Plataforma DIBA-HESTIA

 

II. Relació de Fets

1.  Atès  que  la  Diputació  de  Barcelona,  amb  la  finalitat  de  dotar  als  municipis 
d’instruments per la millora de la gestió i organització dels serveis socials, des de l’any 
1996 ha desenvolupat i mantingut diverses solucions que donen resposta a un sistema 
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d’informació social, que es concretaven des del 2006 en l’aplicatiu XISSAP, instal.lat 
l’any 2013 en 266 ajuntaments 

 2. Atès que l’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcional i tecnològicament, per la 
qual cosa la Diputació de Barcelona ha impulsat i donat suport per la implementació de 
sistemes d’informació adequats a les necessitast actuals del municipi.

3. Atès que la Diputació de Barcelona ha constatat que l’aplicatiu Hestia ofereix unes 
funcionalitats idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics i que, 
des de l'any 2013, ha fet el suport necessari per la seva implementació als diferents 
municipis de la província. 

4. Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar el 25/11/2013 el conveni tipus per 
regular  les  relacions  entre  la  Diputació  de  Barcelona  i  els  ens  locals  de  la  seva 
demarcació territorial que s’hi adherissin, per al desplegament del sistema d’informació 
de serveis socials DIBA–HESTIA.

5. Atès l'informe tècnic que s'adjunta a l'expedient.

S'acorda:

 Primer. Aprovar l'adhesió al conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació 
de Barcelona i els ens Locals de la seva demarcació terrirorial que s’hi adhereixin, per 
al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.

 Segon. - Notificar el present acord a l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona-

7. BASES D´AJUTS MENJADOR 2015-2016.

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 832 /2015, relatiu a  BASES D´AJUTS MENJADOR 2015-2016.

II. Relació de Fets

Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els 
recursos  necessaris  per  tal  de  prevenir  l’exclusió  social  i  aconseguir  un 
desenvolupament integral dels menors.

Atès que per tal d’aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament articula un seguit d’ajuts per 
prevenir  l’exclusió  social,  garantint  una  correcta  escolarització  dels  menors  amb 
dificultats i una alimentació adequada.

Atès que la Comissió permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental reunida 
en sessió ordinària del dia 12 de març de 2015 va aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons 
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públics, per al curs 2015-2016.

Atès el projecte d’actuació d’ajuts de menjador escolar que s’adjunta i forma part de la 
present proposta.

S’acorda:

Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts 
municipals complementaris per a menjador escolar, d’acord amb el que estableix la llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com els models que es 
detallen per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest expedient.

Segon.  Obrir  termini  de sol·licitud d’ajuts de menjador escolar,  establint  el  següent 
calendari:  del  31  de  març  al  30  d’abril,  ambdós  inclosos.  Les  sol·licituds  es 
presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació requerida. 
S’haurà de complimentar una sol·licitud per a cada tipus d’ajut i/o activitat per cada 
infant o jove, però la documentació a presentar serà única, és a dir, per nucli familiar 
per a totes les demandes que es facin.

Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit dels ajuts de menjador 
escolar per import de 84.116,00 € a càrrec de la partida 0803 2317.48001, pel període 
de setembre a desembre 2015, restant pendent d’autorització l’import corresponent a 
l’exercici del 2016, que s’adjunta i forma part d’aquesta proposta.

Quart. Donar publicitat del present acord en el  taulell  d’anuncis de l’Ajuntament i  a 
altres mitjans adients, i notificar als centres escolars, instituts i a les AMPA, al Servei  
d’Infància i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

8. BASES AJUTS I BONIFICACIONS PER A INFANTS I ADOLESCENTS

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  838/2015,  relatiu  a   BASES AJUTS I  BONIFICACIONS PER A 
INFANTS I ADOLESCENTS

II. Relació de Fets

Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els 
recursos  necessaris  per  tal  de  prevenir  l’exclusió  social  i  aconseguir  un 
desenvolupament integral dels menors.

Atès que per tal d’aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament articula un seguit d’ajuts per 
prevenir  l’exclusió  social  i  garantir  una  correcta  escolarització  dels  menors  amb 
dificultats, afavorint la participació en les activitats del municipi a aquells infants amb 
una situació socio familiar precària.

Atès els projectes d’actuació:

Ajuts   escolars
Bonificacions Casal d’Estiu

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

que s’adjunten i formen part de la present proposta, que es configuren per tal de donar 
resposta a l’objectiu de l’Ajuntament.

S'acorda:

Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts 
escolars i bonificacions del Casal d’Estiu, d’acord amb el que estableix la llei 38/2003 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com els models que es detallen per 
accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest expedient.

Segon. Obrir termini de sol·licitud d´ajuts escolars i bonificacions per assistir al Casal  
d’Estiu, establint el següent calendari:

- del 31 de març al 30 d´abril de 2015, ambdós inclosos

que es presentaran a l’Oficina d’Atenció al  Ciutadà, així  com tota la documentació 
requerida. S’haurà de complimentar una sol·licitud per a cada tipus d’ajut i/o activitat  
per cada infant o jove, però la documentació a presentar serà única, és a dir, per nucli  
familiar per a totes les demandes que es facin.

Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit d´ajuts  escolars per 
import de 32.500 €, a càrrec de la partida 0803.2317.48100 que s’adjunta i forma part 
d’aquesta proposta.

Quart. Donar publicitat del present acord en el  taulell  d’anuncis de l’Ajuntament i  a 
altres mitjans adients, i notificar als CEIP, als IES i a les AMPA, al Servei d’Infància i a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

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, el qual, com a secretària 
municipal, en dono fe.
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