ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 19 DE MAIG DE 2015
(expte. /2015)

Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno

Carmen Coll Gaudens (2 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 27/05/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimènez Molina
Excusen la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.
La Corporació està assistida pel secretari accidental Miguel Sánchez Laguna, 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. 1262/2015)
3. Aprovació
jubilació
(expte.1210/2015)

ordinària

funcionària

Dolors

Castro

Collado

4. Ajuts d'urgència social Maig 2015 (expte. 1110)
5. Contracte menor de serveis de control de la població urbana de coloms
1079)

(expte.

6. Contracte menor de serveis de control i monitoratge de rosegadors a la xarxa
de clavegueram (expte. 1106/2015)
7. Traspàs Local comercial número (expte.1132/2015)
8.Segona Pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica
1244/2015)

(expte.

9. Contracte menor de serveis de manteniment anual del sistema antiintruisme o

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

Codi Validació: 7JFF5GJCXWASGWKL3J9GXF7GT | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 13

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 Eva menor Cantador.

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

Badia del Vallès, 19 de maig de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (1 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 27/05/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/2015

connexió A Cra (expte. 1176/2015)
10. 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
12 de maig de 2015.

II. Relació de Fets
En data 15 de maig 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.

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1262/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. DOCUMENTS COMPTABLES

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 3.625,00 €, segons es detalla a la relació núm. 16/2015, adjunta.

Ajuntament de Badia del Vallès
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 165.920,87 €, segons es detalla
a la relació núm. 36/2015, adjunta.
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 39.561,72 €, segons es detalla a
la relació núm. 41/2015, adjunta.

II. Relació de Fets
1. Per instància presentada per la funcionària senyora Dolors Castro Collado, en data
4/05/15 i amb núm. RGE 3374, sol·licita acollir-se a la baixa voluntària per motiu de la
seva sol.licitud de jubilació anticipada, amb efectes de l´1 de juny de 2015, i a percebre
l´indemnització prevista a l´Acord Regulador per aquest motiu,
III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d
´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels
funcionaris pot ser de manera voluntària i a sol.licitut d´aquest, sempre que es
reuneixin els requisits i condicions establertes al Règim de la Seguretat Social que
sigui d´aplicació.
2n. D´acord amb el que estableixen els artícles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d´octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
3r. D´acord amb el que disposen els artícles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, que regulen la pérdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.
4t. D´acord amb el que disposa l´artícle 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel
qual s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la
Seguretat Social dels funcionaris/àries de l'Administració Local.
5è. D´acord amb el que disposen els articles 161 bis, 162, 163 i la disposició transitòria
tercera, del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, segons redacció feta per la Llei 30/2005, de
29 de diciembre, de Pressupostos Generals de l´Estat per l´any 2006 i Llei 35/2002, de
12 de juliol, de mesures per l´establiment d´un sistema de jubilació gradual i flexible,
respectivament, segons els requisists establerts per la disposició final 12.2 de la Llei
27/2011, d´ 1 d´ agost.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

Expedient número 1210/2015, relatiu a Jubilació Anticipada per voluntat de l
´interessada
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I. Identificació de l’expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. APROVACIÓ JUBILACIÓ ORDINÀRIA FUNCIONARIA DOLOS CASTRO COLLADO

6è. D´acord amb el que disposa la Llei 47/1998, de 23 de desembre, per la qual es
dicten regles pel reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de Seguretat
Social, en determinats casos especials.
7è. D´acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/1998, de 29 de maig, pel qual es
dicten regles per al reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de la
Seguretat Social, en determinats casos especials.
8è. D´acord amb el que desposa l´article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Primer. Declarar a la senyora Dolors Castro Collado, en situació de jubilació ordinària
amb efectes de data 31 de maig de 2015, data en la que es declararà extingida la
relació laboral i la pèrdua de la condició de funcionària d’aquesta Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la
liquidació dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a
aquesta proposta d´acord.
Tercer. Reconèixer a la senyora Dolors Castro Collado, el dret a percebre l´import
corresponent al permi per jubilació anticipada de 17.400,00 euros. Aquest import anirà
amb càrrec a la partida núm. 20 02 9204 16103 del pressupost municipal vigent. Diferir
l´abonament d´aquest import a la nòmina de la mensualitat de maig de 2015.
Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada (Cr.
Barcelona, 96, de 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS), a l’àrea corresponent, al
comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.
4.AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL MAIG 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1110/2015, relatiu a AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL MAIG 2015.
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:
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De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia
507/2011, de 22 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9è. D´acord amb el que disposa l´artícle 35 de l´Acord Regulador del personal
funcionari de l´Ajuntament de Badia del Vallès.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els
efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als
col·lectius en situació de vulnerabilitat social
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2015, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

S'acorda:
Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 20.000,00 €, per atendre les
obligacions, corresponents al mes de maig de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
5. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONTROL DE LA POBLACIÓ URBANA
DE COLOMS

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art.
21.1 de la LRBRL; els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
TRLMRLC; els articles 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents
de les Bases d’execució del pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Expedient número 1079/2015, relatiu al contracte menor de serveis de control de la
població urbana de coloms.
II. Relació de Fets
D'acord amb l'informe dels serveis gestors d'urbanisme i medi ambient, de data 11 de
maig de 2015, que acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció a complir els fins institucionals prevists a l'article 16 del text
refòs de la Llei de Protecció dels Animals, el qual estableix que el control de les
poblacions d'aus urbanes correspon als ajuntaments, i són aquests els responsables
de prendre les mesures més adients a l'espai de domini públic per tal d'evitar o reduir
els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant
alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient

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 de 2011.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de control de la població urbana de
coloms, amb GESTIO DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 7.522,5 euros i 1.579,73 euros d'IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: abonaments mensuals, mitjançant
presentació factura.
e) Obligacions del contractista: les definides a l'informe tècnic i a l'oferta presentada
pel contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic d'aquest contracte menor.
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. Notificar el present acord a GESTIO DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L.
6. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONTROL I MONITORATGE DE
ROSEGADORS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1106/2015, relatiu al contracte menor de serveis de control i
monitoreig de rosegadors a la xarxa de clavegueram del municipi.
II. Relació de Fets
D'acord amb l'informe dels serveis gestors d'urbanisme i medi ambient, de data 27
d'abril de 2015, que acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció a complir els fins institucionals prevists a la llei 18/2009, de
salut pública de Catalunya, de 22 d’octubre, que al seu article 52.g) estableix, com a
servei mínim dels ens locals, la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
III. Fonaments de dret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

b) Vigència: màxim 1 any des de l'aprovació.
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a) Objecte: Servei de control de la població urbana de coloms.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 de 2011.
Per tot això, s'acorda:

a) Objecte: serveis de control i monitoreig de rosegadors a la xarxa de clavegueram
del municipi.
b) Vigència: màxim 1 any des de l'aprovació.
c) Preu del contracte sense IVA 4.505 euros i IVA aplicable: 946,05 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: al presentar la factura
e) Obligacions del contractista:les definides a l'oferta presentada pel contractista, en
tot allò que no s'oposi al règim jurídic d'aquest contracte menor.
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.
Quart. Notificar el present acord a ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental.

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de control i monitoreig de rosegadors a
la xarxa de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap com a suport a les accions
de control de rosegadors al municipi, amb ANTICIMEX 3D Sanitat Ambiental.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1132/2015, relatiu al traspàs del local comercial núm.17, situat a
Carrer Oporto 11, de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 3212/2015 de data 29 d'abril de 2015, el Sr. Sebastián Vela
Garcia amb DNI 44984659-V com arrendatari del local comercial núm.17, destinat a
l'activitat «REPARACIÓ DE CALÇAT», manifesta la seva voluntat de traspassar el
local esmentat a favor del la Sra. Carmen Sánchez Castellón amb DNI 37253737-Q ,i
desenvolupar l' activitat de «SABATERIA».
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord del Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local,
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat
acord amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs
obligacions contractuals dels comerços de Badia del Vallès.
Ajuntament de Badia del Vallès
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7. TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 17

2n. En data 25 de febrer de 2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local la novació del contracte d'arrendament de l'esmentat local i per tant s'
han modificat les clàusules contractuals del local núm.17 de Badia del Vallès.
3r. Quant a la devolució de la fiança es deixa en suspens pendent de l'informe
d'inspecció tècnica corresponent.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia
addicional en aquest Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi amb aquest el
corresponent contracte d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local
de data 25 de febrer 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.
Quart. Deixar en suspens la devolució de la fiança en tant no s'emeti 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.
8. SEGONA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA
I. Identificació de l’expedient
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 464,40 € (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 464,40 € en
concepte de garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades
del present contracte.
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Primer. Autoritzar al Sr. Sebastián Vela Garcia amb DNI 44984659-V, el traspàs del
local núm.17 ubicat al Carrer Oporto 11, a favor de la Sra. Carmen Sánchez Castellón
i per desenvolupar l'activitat econòmica de «SABATERIA» en les condicions
contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local de
data 25 de febrer de 2013.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Expedient número 1244/2015, relatiu a la SEGONA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA
II. Relació de Fets

P1

P2

P3

174,136

135,30
4

81,077

152,35
6

P1

Sublot 1 (3.0A) 15,754249

P2

P3

9,452549

6,301700

Sublot 2 (2.1A) 35,517224

177,553

86,943
150,93
8

Sublot 3 (2.1
DHA)
35,517224
Sublot 4 (2.0
A)
21,893189

63,77

Sublot
(2.0DHA)

5
21,893189

2n En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència

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

Nombre : 2015-0020 Data : 27/05/2015

Euros/ kW i
any

Preus (€/MWh)

183,228

de
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Terme
potència

Terme d´energia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31
de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

T.A.(*)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

25,588674

15,779848

3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1

17,683102

8,849205

6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

PRODUCTE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

TP-DH3C

138,231 119,319 85,149

6.1

TP-DH6B

171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

0,000 0,000 0,000

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP i també la cessió
del contracte a l’ACM.
III. Fonaments de dret
1r. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
2n. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
3r. Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
Ajuntament de Badia del Vallès
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PREUS ENERGÍA (€/MWh)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
4t Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.

Primer.- Que l’Ajuntament de Badia del Vallès s’adhereix a la segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que
va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710
Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5è. Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P2

P3

P4

P5

3.1A

TP-DH3C

110,685 94,777

6.1

TP-DH6B

124,731 103,019 96,943

P6

70,785

0,000

0,000 0,000

82,560 79,767 67,026

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
9. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT ANUAL DEL SISTEMA
ANTIINTRUSISME O CONNEXIO A CRA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1176/2015, relatiu a CONTRACTE MENOR DE SERVEIS MANTENIMENT
ANUAL SISTEMA ANTI INTRUSISME I CONNEXIÓ A CRA
II. Relació de Fets
1. Per poder fer la revisió anual del sistema intrusisme de totes les alarmes a tots els
equipaments municipals i la contratació de la connexió a la central receptora d’alarmes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 22 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, la contractació que es proposa és
necessària per a complir els fins institucionals, pels motius següents: l'acompliment dels articles
39, 40, 41, 42, 43, 46 i 47 del Reglament de Seguretat Privada, aprovat per Reial Decret
2364/1994, així com l'acompliment de la instrucció tècnica 316/2011, concretament els articles
6 i 7 que fan referència al processament de les dades i els senyals així com el seu enviament a
la central receptora d'alarmes.
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 el contracte menor de serveis, amb l’empresa ALTA SEGURETAT DE
CATALUNYA S.L., del manteniment manteniment anual de les alarmes anti intrusisme, així com

Ajuntament de Badia del Vallès
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PRODUCTE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

T.A.

-

CEIP LA MUÑEIRA

-

CEIP LA SARDANA

-

CEIP LA SEGUIDILLA

-

EDIFICI EL MOLÍ

-

CASAL DE JOVES

-

CASAL DELS INFANTS

-

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES POLI VELL

-

BIBLIOTECA VICENTE ALEIXANDRE

-

MERCAT MUNICIPAL

-

DEIXALLERIA

-

BRIGADA D’OBRES

-

CASAL D’AVIS

-

PABELLÓ LA JOTA – LA SARDANA

-

PABELLÓ LA MUÑEIRA – LA SEGUIDILLA

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

Objecte: La prestació i execució dels serveis de manteniment de les alarmes
antiintrusisme ubicades als edificis indicats al punt primer.

b)

Vigència: de l’1 de gener de 2015 fins a 31 de desembre de 2015

c)

Preu del contracte i IVA aplicable: 3.975,00 € i 834,75 € d’IVA.

d)

Condicions econòmiques i forma de pagament: per transferència bancària.

e)

Obligacions bàsiques del contractista, entre d’altres: l'enviament setmanal de l’informe
d’incidències de tots els equipaments a l'enginyer municipal.

f)

Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte, Menor de Serveis,
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 el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD),
corresponent a l’exercici del pressupost ordinari del 2015, per l’ import de 4.809,75 € (IVA
inclòs), amb càrrec a la partida 1404 1512 22799 del pressupost actual.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

la connexió a la Central Receptora d'Alarmes dels següents edificis:

