
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 DE MAIG DE 2015

(expte. 1314/2015)

Badia del Vallès, 26 de maig 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 Eva menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Raquel Gracia Peral

Montserrat Jimènez Molina 

Excusen  la  seva  assistència  els  senyors  Juan  Antonio  Lancho  Aceituno  i  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. 1313/2015)

3. Conveni colla gegantera Festa Major 2015 (expte. 1105)

4. Conveni Los Bloques Hablan “Badia Street” 2015 (expte. 1118)

5. Conveni “Badia Style” (expte. 1131)

6. Conveni FEC Jornades Associatives 2015 (expte. 1157/2015)

7. Contracte menor d'obres coberta barracó aliments (expte. 1303/2015)

8. Canvi de representant empresa “Bar Plaza Major, SL” (expte. 52)

9. Aprovació Bases del proces de selecció i proves selectives (expte. 535/2015)

10. 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 
19 de maig de 2015.

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1313/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 20 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.

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:

Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de  2.028,73  €,  segons es detalla a la relació núm. 
42/2015, adjunta.
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3. CONVENI COLLA GEGANTERA FESTA MAJOR 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1105/2015,  relatiu  a  CONVENI  COLLA  GEGANTERA  FESTA 
MAJOR 2015 de dur a terme la Trobada de Gegants dins del marc de la Festa Major 
2015. 

II. Relació de Fets

1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'àrea 
d'Acció Social i Cultural, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb la COLLA 
GEGANTERA BADIA DEL VALLES, amb la finalitat de dur a terme una Trobada de 
Gegants dins del marc de la Festa Major 2015.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 
a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això,  s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la 
COLLA GEGANTERA BADIA DEL VALLES per dur a terme la Trobada de Gegants 
dins del marc de la Festa Major 2015 i atendre les finalitats públiques expressades a la 
part expositiva d'aquest acord.  

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de SIS-CENTS EUROS, en 
concepte de despeses i  amb càrrec a la  partida  0703 3381 48902 del  pressupost 
vigent per a 2015.
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Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la COLLA GEGANTERA BADIA DEL VALLES.

4. CONVENI LOS BLOQUES HABLAN “BADIA STREET” 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1118/2015, relatiu al CONVENI LOS BLOQUES HABLAN "BADIA 
STREET" 2015 de dur a terme el festival de Hip-Hop "Badia Street vol. 6". 

II. Relació de Fets

1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'àrea 
d'Acció  Social  i  Cultural,  s'ha  desenvolupat  el  conveni  de  col·laboració  amb  LOS 
BLOQUES  HABLAN,  amb  la  finalitat  de  donar  suport  a  les  iniciatives  artístiques 
sorgides de la pròpia ciutadania.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 
a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això,  s'acorda:

Primer. Aprovar el  conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i 
LOS BLOQUES HABLAN per dur a terme el festival de Hip-Hop "Badia Street vol. 6" i 
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.  

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 2000 euros (DOS MIL 
EUROS), en concepte de Promoció Cultural i amb càrrec a la partida 0703 3341 48102 
del pressupost vigent per a 2015.

 

Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de 
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l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a LOS BLOQUES HABLAN.

5. CONVENI “BADIA STYLE”

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1131/2015, relatiu al conveni "BADIA STYLE" dins del marc de la 
Festa Major 2015. 

II. Relació de Fets

1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'àrea 
d'Acció  Social  i  Cultural,  s'ha  desenvolupat  el  conveni  de  col·laboració  amb  LOS 
BLOQUES HABLAN, amb la finalitat de promoure l'art del grafit entre la població de 
Badia del Vallès.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 
a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el  conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i 
LOS BLOQUES HABLAN per portar a terme el “Badia Style” dins del marc de la Festa 
Major i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1000 € (MIL EUROS), 
en concepte de Promoció Cultural  i  amb càrrec a la  partida 0703 3341 48103 del 
pressupost vigent per al 2015.

Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de 
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l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a LOS BLOQUES HABLAN.

6. CONVENI FEC JORNADES ASSOCIATIVES 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1157/2015,  relatiu  al  conveni  amb  la  FEC per  les  JORNADES 
ASSOCIATIVES 2015 per donar suport a les associacions i entitats del municipi. 

II. Relació de Fets

1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'àrea 
d'Acció  Social  i  Cultural,  s'ha  desenvolupat  el  conveni  de  col·laboració  amb  la 
FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA per l'organització de les Jornades 
Associatives i Culturals, amb la finalitat de donar suport a les entitats del municipi.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 
a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això,  s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la 
FEDERACIÓ  D'ENTITATS  CULTURALS  DE  BADIA  per  donar  suport  a  les 
associacions i entitats del municipi i atendre les finalitats públiques expressades a la 
part expositiva d'aquest acord. 

Segon.  Aprovar  el  document  annex de despesa  per  import  de 2.000 €  (DOS MIL 
EUROS),  de  Promoció  Cultural  i  amb  càrrec  a  la  partida  0703  3341  48104  del  
pressupost vigent per a 2015.

Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de 
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l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE 
BADIA.

7. CONTRACTE MENOR D'OBRES COBERTA BARRACÓ ALIMENTS

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1303/2015,  relatiu  a  Contracte  menor  d'obres  coberta  barracó 
aliments

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  impermeabilització de la  coberta del 
barracó d'aliments.  

2.  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:  arranjament  de  la  coberta  del  barracó  d'aliments  per  evitar  les 
infiltracions d'aigua que malmeten els aliments.

III. Fonaments de dret

Primer. En data 19 de maig de 2015 s'ha emès informe tècnic de l'àrea d'urbanisme i 
medi  ambient  on  es  justifica  la  necessitat  de  la  contractació,  els  pressupostos 
sol·licitats a un mínim de tres empreses i s'argumenta que:

a) D’acord amb el Real Decreto Legislatiu 3/2011 del 14 de Novembre, del text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons l'article 122, i segons l’article 12 i 34 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals, l'adjudicació d'aquest contracte, classificat com a menor, i tot i 
que el pressupost és inferior a 50.000,00 euros, i es procedirà a l’adjudicació directa i 
segons  l'article  95,  l'expedient  exigirà  l'aprovació  de  la  despesa  incorporant  la 
corresponent factura o bé el pressupost de la despesa, no sent necessària la redacció 
d'un projecte o memòria justificativa.

b) L'article 109 del RDL 3/2011 disposa que no caldrà informe de supervisió en tant  
que  l'obra  menor  a  executar  no  suposa  una  afectació  a  l'estabilitat,  seguretat  o 
estanquitat.

c)  D'acord  amb  l’art.  86  d'aquesta  mateixa  norma,  no  existeix  fraccionament  en 
l’actuació de les obres consistents en la impermeabilització de la coberta del barracó 
d'aliments. 

Segon.   De conformitat  amb les atribucions atorgades en aquest  òrgan per decret 
d’alcaldia número 507/2011 del passat 22 de juny de 2011.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor per l’execució de les obres de impermeabilització 
de la  coberta  del  barracó  d’aliments a  l’empresa  INTEANGO S.L.  ,  per  import  de 
5.211,86 Iva inclòs.

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

a) Objecte: execució de les  obres de impermeabilització de la coberta del barracó 
d’aliments.

b) Preu del contracte i IVA aplicable: 4307,32 i 904,54 € d’IVA. 

c) Condicions econòmiques i forma de pagament: per transferència bancària.

d) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte, menor d'obra, 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 5211,86 (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida 1404 1512 22799 del pressupost actual.

Quart. Notificar el present acord als interessats.

8. CANVI DE REPRESENTANT EMPRESA «BAR PLAZA MAJOR, SL»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 52/2015, relatiu al canvi de representant de l'empresa «Bar de la 
Plaza Mayor S.L» local comercial núm.140, situat a Plaça Major,3 Bx. de Badia del 
Vallès.

II. Relació de Fets

1. Vista instància i documentació adjunta, número 2168 de data 14 de maig de 2015, 
presentada  pel  Sr.  Weping  Chen  amb  NIE  X-2704704-L,  com  a  representant  i 
propietari actual, de la empresa Bar de la Plaza Mayor S.L, en la què sol·licita a aquest 
ajuntament que es modifiqui el nom del representant d'aquesta empresa a nom d'ell 
mateix, modificant el contracte d'arrendament quant a la seva representació.

2. A la documentació adjunta s'inclouen les escriptures «de cese y nombramiento de 
cargos y declaración de cambio de socio único de la sociedad Bar de la Plaza Mayor 
S.L”, d'on es desprèn el canvi d'administrador de la esmentada empresa «Bar de la 
Plaza Mayor S.L» de la Sra. Jianhong Zhou amb NIE X-6070752-V a favor del Sr. 
Weping Chen amb NIE X-2704704-L.
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III. Fonaments de dret

1r. De conformitat amb la resolució de l'alcaldia número 507, de 22 de juny de 2011, la 
qual delega a la Junta de Govern Local els canvis de titularitat i representació.

Per tot això,                                              

                                                    

S'acorda:

Primer. Aprovar el canvi de representant de la empresa Bar de la Plaza  Mayor S.L, 
situat a Plaça Major, 3Bx Local 140, a favor del Sr. Weiping Chen amb NIE-X2704704L 
.

Segon. Notificar el  present  acord a les parts interessades, a l'àrea d'economia, i  a 
l'ORGT, als efectes pertinents.

9. APROVACIÓ BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVES SELECTIVES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 535/2015, relatiu a Acceptació Programa complementari de foment 
de l’ocupació local i aprovació de bases i procés selectiu de personal

 

II. Relació de Fets

1. Vist el decret núm 178/2015, de 26 de febrer, pel qual es procedeix a l´acceptació 
de  una  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  pel  finançament  dels  programes 
complementaris de foment de l´ocupació.

2. Vist l´informe emés per la Coordinadora de l´àrea d´urbanisme i medi ambient, i del 
Coordinador  de  l`àrea  d´acció  social  i  cultural  on  es  proposa  les  necessitats  de 
selecció de personal no permanent per ocupar, amb caràcter transitori, i en el marc d
´un pla d´ocupació consistent en:

- Un/a encarregat/da d´obra

- Sis oficials de 1a de diferents especialitats

- Nou ajudants d'obra i manteniment

- Dos auxiliars de manteniment-conserge

- Un/a inspector de via pública.

III. Fonaments de dret

D´acord amb el que disposen els artícles 10 i 11 de la Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l
´Estatut de l´Empleat Públic.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

D´acord amb el que disposen els artícles 13, 124 i 125 del Decret Legislatiu 1/1997.

D´acord amb el  que disposa l´artícle 95.2 del  Decret  214/1990,  del  Reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya 

D´acord amb el que disposen els artícles 51 i següents de la Llei Orgànica 3/207, de 
22 de març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes.

D´acord amb el que disposaen els artícles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d´abril, pel que s´aprova la Refosa de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local. 

D´acord amb el es recull  Programa complementari de foment de l´ocupació local, del 
seu règim de concertació i  de la concessió d´ajuts,  en el   marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió de 18 de 
desembre de 2014, i publicat al BOPB de data 2 de gener de 2015.

I tota vegada que han estat examinades les bases de la convocatòria amb relació a la 
selecció de personal referida.

S’acorda:

Primer. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció i de les proves selectives 
per  la  constitució  d´un pla  d´ocupació  en  el  marc  d´allò  establert  en  el  Programa 
complementari  de foment de l´ocupació local, del  seu règim de concertació i  de la 
concessió d´ajuts, en el  marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Segon.  Convocar  les  proves  selectives  per  a  la  provisió  dels  llocs  de  treball 
referenciats.

Tercer.  Publicar  les  bases  reguladores  del  procés  de  selecció  i  de  les  proves 
selectives,  al  taulell  d´Edictes  de  l´Ajuntament  i  a  la  pàgina  web 
http://www.badiadelvalles.cat.

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

10.  AMPLIACIÓ  PUNTUAL  DEL  SERVEI  DE  JARDINERIA  PER  A  LA 
DESBROSSADORA EXTRAORDINÀRIA DE TOT EL TERME MUNICIPAL ABANS DE 
LA REVETLLA DE SANT JOAN

I. Identificació de l’expedient

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Expedient  número  1218/2015,  relatiu  a  l'ampliació  puntual  del  servei  de jardineria, 
prestat actualment per Fundació Tallers, per a la desbrossada extraordinària de tot el 
terme municipal abans de la revetlla de Sant Joan.

 

II. Relació de Fets

1.  En  data  29  d'octubre  de  2013  es  va  subscriure  el  contracte  de  serveis  de 
manteniment i neteja de jardins i espais verds amb l'empresa  FUNDACIO TALLERS 
DE CATALUNYA.

2. Per informe de la responsable del contracte de data 25 de maig, amb el vist i plau 
de  la  coordinació  de  l'àrea  d'urbanisme  i  medi  ambient  s’acredita  la  necessitat  e 
idoneïtat d'aquesta ampliació, de d’acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i l’ordre MAB/62/2003, es 
considera com a període d’alt risc d’incendi el comprès entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre, tots dos inclosos. Així doncs, com a mesura preventiva i per tal de garantir 
la seguretat dels ciutadans i dels béns, es considera necessari ampliar el servei de 
jardineria per a dur a terme la desbrossada extraordinària de tot el terme municipal 
abans de la revetlla de Sant Joan.

III. Fonaments de dret

1r.  Igualment  es  justifica  a  l'informe  proposta  de  la  responsable  del  contracte  la 
procedència d'aquesta ampliació d'acord amb:

a)  L'empresa  Fundació  Tallers  ha  presentat  la  justificació  del  requisit  objectiu 
«d'augment  de  mà  d'obra»,   que  preveu  la  clàusula  2.4  del  plec  de  condicions 
tècniques particulars  del contracte de serveis en vigor : 

“Així mateix, i en funció de la climatologia, l’adjudicatari haurà de preveure el reforç del 
servei  de  reg,  tenint  cura  que  les  plantacions  no  arribin  a  presentar  estrès  hídric 
aparent, i un reforç del servei de desbrossada a fi i efecte que tota l’herba del municipi 
no superi els 5 cm d’alçada per les revetlles de Sant Joan. Si la consecució d'aquest 
darrer objectiu implica un augment de la mà d'obra, es negociarà un increment puntual 
en el preu de la contracta.”

b)  Igualment  s'acompleix  allò  disposat  a  la  clàusula  20a  del  plec  de  clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte de serveis que disposa:

“El  contracte  podrà  modificar-se  per  raons  d’interès  públic  o  per  atendre  causes 
imprevistes, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb el previst als articles 107 i 
108 del TRLCSP. En aquests casos es revisarà el  preu del contracte per mantenir 
l’equilibri de l’adjudicació.

La modificació per aquestes causes no podrà  alterar  les condicions essencials del 
contracte i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables. 
L’acord  d’aprovació  de  la  modificació  requerirà  audiència  prèvia  del  contractista, 
informe  del  responsable  del  contracte,  s’haurà  de  formalitzar  en  document 
administratiu i serà obligatòria pel contractista”.
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c) Finalment, s'acompleix  també allò disposat a  l'article 106 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
quant a formar part dels plecs la possibilitat d'aquesta ampliació, amb la definició de la 
seva procedència contingut i abast, amb la participació de la empresa contractista en 
el procediment.

2n. D’acord amb el contracte de serveis, l’article 106 i concordants del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre; 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 l'ampliació puntual del contracte de serveis de manteniment i neteja de 
jardins i espais verds per a realitzar les tasques de desbrossada extraordinària durant 
el  període del  2 al  23  de juny  de 2015,  ambdós inclosos,  amb la  finalitat  pública 
d'establir les mesures de seguretat i prevenció d'incendis descrites.

Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), 
per  l’objecte  i  import  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  partida  1204.1711.22799  del 
pressupost general vigent.

 

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

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 11 hores i 30 minuts, el qual, com a 
secretària municipal, en dono fe.
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