
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 35/2015

(expte. 2564/2015)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2015

Badia del Vallès, 27 de novembre de 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, 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:

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

Excusa la seva assistència el senyor Rafael Moya Camarón.

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

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 20 de 
novembre de 2015.

2.  DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2576/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En  data  25  de novembre  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:
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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.
20 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 
468/2015, de 25 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 
2.641,65 €, segons es detalla a la relació núm. 36/2015, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 34.357,99  €,  segons es detalla a la relació núm. 178/2015, 
adjunta.

3.  RESCISSIÓ  CONTRACTE  ARRENDAMENT  CESSIÓ  A FAVOR  DE  L'AJUNTAMENT  I 
CONVENI FRACCIONAMENT DEUTES LOCAL NÚM. 35

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1705/2015, relatiu a la cessió del local comercial núm. 35 situat a l'avinguda  
Cantàbric, 21 a favor de l’Ajuntament i conveni de fraccionament de deute.

II. Relació de Fets

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 5179/2015 
de data 13 de juliol de 2015, la Sra. Arantxa Campillo, comunica la voluntat de rescindir el  
contracte d'arrendament del local comercial núm. 35, ubicar a l'avinguda Cantàbric, núm. 21 i 
amb efectes del 31 de juliol de 2015.

2. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 6272/2015 
de data 14 de setembre de 2015, la Sra. Arantxa Campillo, demana el fraccionament de les  
obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte d’arrendament, peticions es formulen 
dins del 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.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 15 de  
setembre de 2015 i posant de manifest la voluntat per part de l’Ajuntament de col·laborar amb 
aquells arrendataris que tenen interès en fer front als seus deutes i colen continuar mantenint  
un negoci.
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2n. Atès l’informe dels serveis tècnics municipals tot desprès d’una segona visita d’inspecció ,  
del quals es desprèn que la persona que els va obrir el local s’ha compromès a retirar tot els 
objectes que hi quedaven i que no hi ha cap inconvenient pel retorn de la fiança dipositada.

3r. Vist que la sol·licitud de data 14 de setembre de 2015 , registre d’entrada núm. 6272/2015 
es presenta acompanyada de la documentació requerida però sense haver satisfet la liquidació 
de la taxa corresponent conforme l’ordenança fiscal núm. 6.

4t. Vist l’informe d’intervenció de data 20 d’octubre de 2015 on consta el pendent total del local  
núm. 35.

5è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del 
Vallès del local comercial núm. 35, ubicat a l'avinguda Cantàbric, núm. 21, amb efectes del 31 
de juliol de 2015.

Segons.- En quant a la fiança que es va dipositar al la tresoreria d’aquest Ajuntament per import 
de 452,72€ i  segons  informe del  servei,  procedeix  al  seu retorn,  però vist  la  sol·licitud  de 
fraccionament  del  deute  per  part  de  la  Sra.  Arantxa  Campillo,  s’acorda  deduir-lo  del  total 
pendent sent el seu import total de 8.098,50€  previ al lliurament de les claus del local.

Tercer.  Subscriure   el  conveni  de fraccionament  de les  obligacions  i  deutes  vençudes i  no 
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord ,  
dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades  
per l’Ajuntament, amb les condicions i obligacions bàsiques següents:

a) Relatives al conveni de fraccionament:

- Deute total: 8.098,50 euros

- Tipus d’interès legal del diner: 3,5 per cent

- Termini de devolució: 36 mesos

Quart. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el conveni de  
fraccionament , data a la qual desplegarà  eficàcia plena i efectes així com al pagament de la 
taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 6 , article 6, apartat 6 en concepte de tramitació  
d’expedient.

Cinquè. Notificar el present acord a la interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

4.  RESCISSIÓ  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  PARADES  164-165-166  DEL  MERCAT 
MUNICIPAL I MAGATZEMS 38 I 39 “FRUTAS Y VERDURAS HNAS DUARTE SCP”

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1995/2015,  relatiu  a  la  renúncia  de  la  concessió  administrativa  de  les 
parades del mercat municipal núm. 164-165-166 i dels magatzems núm. 38-39 per part de la  
societat “FRUTAS & VERDURAS HNAS DUARTE SCP”.

II. Relació de Fets

1.  Per  instància  a  l'ajuntament  de Badia del  Vallès  amb número de registre 5275/2014,  la 
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senyora  Susana  Duarte  Fernández  en  representació  de  “FRUTAS  &  VERDURAS  HNAS 
DUARTE SCP” comunica la voluntat de renunciar a les concessions administratives del mercat 
municipal de les parades núm. 164-165-166 i dels magatzems núm. 38-39.

2. En data de 27 d’octubre de 2015 es fa trasllat de l’expedient núm. 2092/2015 a l’Organisme 
de  la  Diputació  de  Barcelona  per  tramitar  la  subhasta  de  les  esmentades  concessions 
administratives per incompliment del reglament del mercat municipal respecte a les obligacions 
tributaries segons consta en l’esmentat expedient i que es relaciona amb aquest. 

3.  En  data  22  de  setembre  de  2015 s’emet  informe per  part  del  responsable  del  Mercat  
Municipal.

4. En data 23 de novembre de 2015 s'emet informe tècnic del servei.

5. En data 11 de novembre de 2015 s’emet informe de les obligacions i deutes pendents amb 
l’Ajuntament per part de l’Àrea de Hisenda.

III. Fonaments de dret

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Acordar  la  rescissió  de  les  concessions  administratives  de les  parades  del  mercat 
municipal núm. 164-165-166 i dels magatzems núm. 38 i 39 a “FRUTAS & VERDURAS HNAS 
DUARTE SCP” , i amb efecte de l’1 d’agost de 2015. 

Segon. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

5. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DIBA «JORNADAS ACOMPANYAMENT EDUCATIU EN MEDI 
OBERT»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1081/2015, relatiu a la justificació de la concessió del ajut econòmic  per al 
càtering de les IV Jornades d'Acompanyament Educatiu en Medi Obert

II. Relació de Fets

1. La Diputació de Barcelona va atorgar la concessió d'un ajut econòmic per a la realització de 
les  Jornades  d'Acompanyament  amb  adolescents  en  medi  obert,  en  el  marc  del  Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

2. L'import d'aquest ajut va ser de 2.500€ (Dos mil cinc-cents euros).

3.  Vist que cal  justificar aquest  ajut  econòmic 15/Y/209728 de despeses generades dins el  
període 01 de gener i 31 de desembre de 2015 abans del  31 de març de 2016.

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; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
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delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.   Justificar  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de  Barcelona  de  les  Jornades 
d'Acompanyament amb adolescents en medi obert, en el marc del Protocol general del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de 2.500€ (Dos mil cinc-cents euros) 

Segon.  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, C/ Compte d'Urgell, 187  de 
Barcelona.

6.  ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ  SMO  CATALUNYA  PER  PROJECTE  «MILLORA  DE  LA 
COMPETENCIES LABORALS A TRAVÉS DE LES TASQUES DE JARDINERIA»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2002/2015, relatiu al Programa Treball i Formació PRMI 2015.

II. Relació de Fets

1. En data 29 de juliol  de 2015, es va publicar  al  DOGC la convocatòria del  Departament 
d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones 
en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a les administracions 
locals (Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol). 

2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades al municipi, es 
va considerar oportú presentar el projecte “Millora de les competències laborals a través de 
tasques de jardineria” i sol·licitar una subvenció per un import total de 81.046,20 euros, en el  
marc de l'esmentada convocatòria i que consta en el Decret 2015-0604 amb data de 17 de  
setembre de 2015.

3. En data 13 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Badia del  Vallès va rebre la resolució 
d’atorgament de la subvenció per un import total de 81.046,20 euros per la contractació de 10 
persones, durant un període de sis mesos, pel desenvolupament del projecte sol·licitat.

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  l’Ordre  EMO/244/2015,  de  29  de  juliol,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 
reguladores  per  la  concessió  de  subvencions  del  Programa  Treball  i  Formació  adreçat  a 
persones  en  situació  d'atur  beneficiàries  de  la  renda  mínima  d’inserció  destinades  a  les 
administracions locals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

3r. Vista la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015.

2n.   D’acord  amb el  capítol  IX  del  Decret  legislatiu  3/2002,  de 24 de desembre,  pel  qual 
s’aprova el  Text  refós de la Llei  de finances públiques de Catalunya; modificada per la Llei 
12/2004, de mesures financeres; i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, i  d’acord amb la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general  de 
subvencions. 

4art.  Examinada la documentació que l’acompanya, i  de conformitat amb allò establert a la  
pròpia convocatòria.

5é. Vista la delegació atorgada a favor de la Junta de Govern Local, segons Resolució 
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d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Primer. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import total 
de 81.046,20 euros, per la realització del projecte “Millora de les competències laborals a través 
de tasques de jardineria”, dins de la convocatòria per a la realització del programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
(Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol).

Segon. Vincular la subvenció a la partida pressupostària que correspongui del pressupost 
d’ingressos del 2015.

Tercer. Notificar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.

7. CONTRACTE MENOR SERVEI DOCÈNCIA ALEMANY (PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 
TIC I LLENGUES)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 358/2015, relatiu al PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL TIC I LLENGUES

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei d'ocupació municipal de  data 10 de novembre  de 2015, s’acredita la 
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a:

a ) Que aquesta  acció formativa es realitza dins del marc de la la resolució aprovatòria 
del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (codi d'expedient "GJ20150079"; 
convocatòria  "2015  Garantia  Juvenil"2),  d'acord  amb  allò  que  disposa  l'Ordre 
EMO/380/2014, de 19 de desembre i l'acord de la Junta de Govern Local municipal que 
en data 17/07/2015 va acordar acceptar la subvenció, per un import de 26.910,70 €,  
per la realització d’accions formatives en llengües estrangeres, dins del programa de 
Garantia Juvenil Tic i Llengües.
 
b) Que la naturalesa i  especificitat tècnica del  servei  a contractar i  les bases de la 
convocatòria  vigent,  exigeixen  que  la  formació  sigui  impartida  per  professionals 
experts, dels qual no en disposa el servei municipal d'ocupació.

2.  Tal  i  com es  fa  referència  a l’Informe Provisió de Necessitats  de Contractació signat  el  
10/11/2015 i l’Annex I Valoració Selecció Docents Alemany, el resultat de la selecció ha estat la 
contractació dels serveis de FRANCES AVILÉS PÀMIES com a docent del curs Alemany A1.

III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.

2n. D’acord amb  l’Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per  la qual s'estableixen les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d’un 
programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i tecnologies de la informació i 
comunicació,  adreçat  a  persones  joves  beneficiàries  de  la  Garantia  Juvenil,  i  s'obre  la 
convocatòria anticipada de 2015. 

3r.  D’acord  amb  l’Ordre  EMO/151/2015,  de  21  de  maig,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

EMO/380/2014, de 19 de setembre.

4t. 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; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de planificació, programació, desenvolupament i 
avaluació de les activitats de formació teòriques i pràctiques del curs «Alemany A1», amb el  
professional Francesc Aviles Pamies.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a)  Objecte: Curs Alemany A1.
b) Vigència: del 9 de desembre a finals de febrer, 150 hores, més les hores de planificació i 

avaluació
c)  Preu del contracte i IVA aplicable: màxim 5.775,00 €, no s’aplica IVA a formació.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 

dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura ,  
amb fraccionament mensual,  prèvia recepció,  conformació tècnica i  aprovació de la 
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, 
identificant  el  codi  DIR  3:  L01089045,  i  amb  les  característiques  i  condicions  que 
reglamentàries  que  s'informen  a  la  seu  electrònica  municipal: 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les derivades de l'oferta acceptada, el 
contingut del curs i de l’Ordre EMO/380/2014 de 19 de desembre.

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  que  no  s’oposi  al  règim  jurídic  d’aquest  contracte 
menor.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 2015 1303 241A 22706, del pressupost  
municipal per a 2015.

Quart. Notificar el present acord a l'interessat i donar compte als serveis econòmics municipals.

8.  APROVACIÓ  AJUTS  URGÈNCIA SOCIAL PROGRAMA AMB  POBRESA ENERGÈTICA 
(REMESA 21)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 382/2015, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.

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.

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 
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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. 

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

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al Programa 
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la finalitat de donar una 
resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua 
per motiu de falta de recursos econòmics.

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.

S'acorda:

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments de les 
persones, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de 424,87€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 826,56€.

Quart.  Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 377,72€..

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable d'autorització  de crèdit  a  favor  de l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 215,09€.

Sisè.  Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. per import de 42,99€..

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. per import de 143,57€.

Vuitè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de 
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Barcelona.

9. CONVENI AMB PARC JOAN OLIVER I SOL·LICITUD INCLUSIÓ A LA XARXA DE PARCS 
METROPOLITANTS

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2566/2015 , relatiu a l'aprovació del  Conveni administratiu per a la gestió i 
manteniment per part de l'Àrea metropolitana de Barcelona del Parc Joan Oliver i sol·licitud 
d'inclusió del mateix a la Xarxa de Parcs Metropolitans.

II. Relació de Fets
1. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats 
públiques.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i  
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53,  
144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 6 i següents de la Llei  
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  
procediment administratiu comú; i  els  arts. 303 a 311 del  Decret  179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 468/2015, de 25 de juny , en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  Conveni  administratiu  entre  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  i  l'Àrea 
metropolitana de Barcelona per  la gestió i  manteniment  del  Parc Joan Oliver  i  atendre les 
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.  

Segon. Sol·licitar a  l'Àrea metropolitana de Barcelona la inclusió del Parc Joan Oliver dins la 
Xarxa de Parcs Metropolitans.

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'Àrea metropolitana de Barcelona.

10.  APROVAR  RESCISSIÓ  CONTRACTE  ARRENDAMENT  I  CESSIÓ  A L'AJUNTAMENT 
LOCAL 29

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 982/2015, relatiu a la cessió del  local  comercial  núm. 29 situat  al  carrer 
Oviedo, núm. 3 a nom de Francisco Javier Cuevas Blanca i a favor de l’Ajuntament de Badia  
del Vallès.
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II. Relació de Fets

1.  Per  instància  a  l'ajuntament  de Badia del  Vallès  amb número de registre 5998/2015, el  
senyor Francisco Javier Cuevas Blanca amb DNI 72550170M i domiciliat al carrer Urgell, núm.3 
, 08210 Barberà del Valles, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament del 
local comercial núm. 29, ubicat al carrer Oviedo, núm. 3 i amb efectes de l'u de setembre de 
2015.

III. Fonaments de dret

1r. En data 16 de setembre de 2015 i 5 d’octubre de 2015, s’emeten informes per part dels 
serveis Tècnics d’urbanisme i que s’annexa a aquest expedient.

2n.  En  data  22  d’octubre  de  2015  s’emet  informe  per  part  d’intervenció  on  consta  les 
obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.

3è. En data 18 de novembre de 2015 mitjançant registre d’entrada núm. 8014/2015 el senyor 
Francisco Javier Cuevas presenta justificant conforma ha liquidat el deute que tenia pendent 
amb aquest Ajuntament. 

4t. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant que s’aprovi 
la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 1 de setembre de 2015, així com el retorn  
de la fiança que en el seu dia es va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i per import de 
798,06€.

5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del 
Vallès del  local  comercial  núm. 29, ubicat  al  carrer Oviedo, núm. 3,  amb efectes de l'u de 
setembre de 2015.

Segon.  Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial 
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 798,06 € (set-cents noranta-vuit euros 
amb sis cèntims). 

Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

11.  APROVACIÓ  CONVENI  COL·LABORACIÓ  PER  A  LA  FORMACIÓ  PRÀCTICA  EN 
CENTRES DE TREBALL (UAB CASAL DE JOVES) PRÀCTIQUES UAB – PSICOLOGIA 2

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en 
Centres de Treball

II. Relació de Fets

Vist  que  el  12  de  maig  de  2014,  es  va  signar  el  Conveni  Marc  de  col·laboració  entre 
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l'Ajuntament de Badia del  Vallès i  la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Formació 
Pràctica en Centre de Treballs dels Estudiants de la UAB.

Vista la proposta presentada per l'UAB , en relació a la col·laboració de l'Ajuntament de Badia  
del  Vallès, en l'anomenat Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball.

Vist el conveni de col·laboració per a l formació pràctica en centres de treball que s'adjunta, 
segons el qual l'estudiant:

-  Sra.  Cristina  Clariana  San  Pablo,  participa  en  aquest  conveni  i  realitzarà  les  pràctiques 
Practicum II de Grau en Psicologia, al Casal de Joves

- Sra. Roser Tallo Alberich, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum 
II de Grau en Psicologia, al Casal de Joves.

III. Fonaments de dret

1. Atès el que disposa ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació 
pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

2. Atès el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu, estableix a l’article 34 que en el  disseny i planificació de la formació professional 
específica es fomentarà la participació del agents socials; que la seva programació tindrà en 
compte l’entorn socioeconòmic dels centres docents en què s’hagin d’impartir,  així  com les 
necessitats i possibilitats del seu desenvolupament; que el currículum dels ensenyaments de 
formació  professional  específica  inclourà  una  fase  de  formació  pràctica  en  els  centres  de 
treball.

3. Atès el que disposa el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, fixa a l’article 8 
que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de formació pràctica en centres de 
treball, amb la finalitat de complementar l’adquisició per l’alumnat la competència professional 
que  s’assoleix  en  el  centre  educatiu,  per  tal  d’avaluar  els  aspectes  més  rellevants  de  la 
competència  professional  adquirida  per  l’alumnat;  i  que  el  Departament  d’Ensenyament 
efectuarà els acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització 
d’aquest mòdul de formació pràctica en centres de treball.

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució 468/2015 de 
25 de juny.

Per tot això, S'acorda:

Primer.  Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball que s’adjunta, amb la UAB, S.L i amb l'estudiant:

- Sra. Cristina Clariana San Pablo, la qual participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques 
Practicum II de Grau en Psicologia la Casal de Joves.

- Sra. Roser Tallo Alberich, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum 
II de Grau en Psicologia, al Casal de Joves.

Segon. La durada del conveni serà del 27 d'octubre al 4 de febrer de 2016, el total d'hores no 
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sobrepassarà de les 35 hores setmanals

Tercer.  Notificar  el  present  acord  a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  Facultat  de 
Psicologia

12. NOVACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT LOCAL NÚM. 19

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2501/2015, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del 
local comercial número 19.

II. Relació de Fets
1.  Per  instància  de la  senyora  Maria  Esther  García  Ramírez,  amb DNI  46647352V i  amb 
representació de STYLO SCP amb NIF  J63351977 i  domicili  fiscal  a  Badia  del  Vallès   on 
sol·licita la novació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 19 ubicat al carrer 
Porto, núm. 15 de Badia del Vallès.

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 17 de 
novembre de 2015, 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 
468/2015, de 25 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): 200,20€
- Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des 
de l’1 de gener de cada any.
- Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins 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.
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Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada,  als  serveis  municipals 
d’economia.

13. APROVACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT NADAL

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2563/2015, relatiu a la instal·lació de l'enllumenat nadalenc

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis gestor de Territori, de data 24 de novembre de 2015, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a el guarniment 
dels principals carrers i avingudes del municipi, per l'arribada de les festes de nadal.

III. Fonaments de dret

1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.

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; l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat 
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 
d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb 
BLACHERE ILUMINACIÓN. INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN, 
S.L.

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

a) Objecte: la instal·lació de l'enllumenat nadalenc.

b) Vigència: El muntatge de la instal·lació s'haurà de fer abans de la seva posada en servei  
i funcionament, el dia 06 de Desembre del 2015, i el seu desmuntatge s'haurà de fer el 
dia 08 de Gener del 2016. 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 17.715,00 €  i 3.720,15 €

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà  en un 
sol  pagament en acabar les prestacions del  contracte,  prèvia recepció, conformació 
tècnica  i  aprovació  de  la  factura  per  l'òrgan  competent.  Les  factures  s’hauran  de 
presentar  en  format  electrònic,  identificant  el  codi  DIR  3:  L01089045,  i  amb  les 
característiques i  condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e)  Obligacions bàsiques/essencials del contractista:
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A l'hora de fer  el  muntatge,  l'instal·lador  haurà de tenir  en compte quins  seran els 
quadres  d'enllumenat  dels  quals  s'alimentaran  els  equips  LED  dels  guarniments 
nadalencs. Concretament, seran els següents:

Cartell indicador de BONES FESTES a la rotonda avinguda Cantàbric / Via de la  
Plata, i els guarniments dels fanals de l'avinguda Cantàbric, des de la cruïlla a Via  
de  la  Plata  fins  el  carrer  Empordà:  Quadre  d'enllumenat  situat  a  la  mediana  de  
l'avinguda Cantàbric, a l'alçada del número 43, carrer Cadí. 

Guarniments a l'avinguda Cantàbric, des del carrer Empordà fins a la cruïlla amb la  
Costa Brava, i  el  cartell  indicador de BONES FESTES de la rotonda Alió:  Quadre  
d'enllumenat situat a la mediana de l'avinguda de la Costa Blava, a l'alçada del carrer 
Menorca, front el col·legi Antonio Machado nou. 

Guarniments de l'avinguda de la Via de la Plata fins a la cruïlla  amb la carretera  
del Riu Sec: Quadre d'enllumenat a la mediana de l'avinguda de la Via de la Plata, a 
l'alçada  del  número  11,  específicament  indicat  com  a  quadre  per  a  enllumenat  
nadalenc. 

Guarniments de l'avinguda del Mediterrani i de l'avinguda de la Costa Brava: Quadre 
d'enllumenat a la mediana de l'avinguda del Mediterrani,  a l'alçada del número 10,  
específicament indicat com a quadre per a enllumenat nadalenc.

Guarniments  avet  glorieta  Montjuïc:  Quadre  d'enllumenat  ubicat  a  la  cruïlla  de  
l'avinguda  del  Mediterrani  amb  l'avinguda  Burgos,  tot  just  al  costat  del  quiosc,  
cantonada Biblioteca Municipal.

Guarniment avinguda Eivissa: Quadre d'enllumenat ubicat a la cruïlla de la mateixa  
avinguda amb el carrer Mallorca, tot just davant del número 12 de l'avinguda. 

Guarniments sirgues plaça Major: connexionat a caixa tipus Zetac a la façana d'accés 
principal a l'ajuntament. 

El contractista del servei, BLACHERE ICTI, S.L., haurà de fer el muntatge i connexionat dels  
equips als quadres d'enllumenat tot just a sobre indicats, seguint les indicacions recollides a les  
instruccions  tècniques  complementàries  ITC-BT-06,  ITC-BT-09  i  ITC-BT-34  del  REBT 
(Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió),  RD 842/2002,  i  concretament,  tenint  cura  dels 
següents punts: 

- Disposar d'un interruptor horari mecànic o equivalent, que permeti l'engegada de  
l'enllumenat de Nadal a les 18:00 h i la seva apagada a les 0:00 h (mitjanit).

- Totes les escomeses aèries, s'hauran de col·locar a una alçada mínima de 4 metres  
per a aquelles zones a on no hi hagi circulació rodada, i la resta dels casos  
(aparcament per a vehicles, creuament de carrer), aquesta alçada s'haurà d'apujar fins 
a 6 metres, acomplint allò que diu la ITC-BT-06 del REBT.

- La connexió als quadres d'enllumenat indicats s'haurà de fer preferentment aigües  
avall  d'aquells  interruptors que disposin de sortides  lliures  o,  cas  que no fos  així,  
aquells que estiguin menys sobrecarregats.

-  Un  cop  acabades  les  festes,  s'haurà  de  desmuntar  la  instal·lació  d'enllumenat  
nadalenc deixant els quadres tot just com es trobaven abans de fer el muntatge.

- Respectar el repartiment del connexionat de l'enllumenat amb els quadres tot just  
indicats a sobre.

-  Les  lluminàries  de l'avinguda de la  Via  de la  Plata,  Mediterrània  i  Costa  Brava,  
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disposen d'un sistema premuntat d'endolls a la part alta de la columna que permet fer el 
connexionat dels guarniments 

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  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1404.1651.22799 del pressupost general  
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  BLACHERE  ILUMINACIÓN.  INGENIERÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN, S.L. 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:

14.  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMNISTRAMENT  DE  JOCS  INFANTILS  PARC  PLAÇA 
MAJOR

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2512/2015, relatiu al subministrament de jocs infantils per al parc de la Plaça 
major.

II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de Territori, de data 23 de novembre de 2015, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a la renovació i 
millora urbana en la zona lateral de la Plaça Major, mitjançant la instal·lació de jocs infantils. 

2. S'han realitzat quatre consultes a empreses subministradores de jocs en parcs infantils de 
les  que  Happyludic  Playground  and  Urban  Equipment,  SL és  l'oferta  econòmicament  més 
avantatjosa, d'acord amb l'informe emès pel servei de compres de data 25.11.2015. 

III. Fonaments de dret
1r. Obren a l’expedient administratiu els informes 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; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de subministrament de jocs infantils en el parc de la plaça  
major, amb l'empresa Happyludic Playground and Urban Equipment, SL., per un import total de 
7.818,17 euros iva inclòs.

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

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

a) Objecte: Subministrament de jocs infantils en el parc de la plaça major.
b) Vigència:  15 dies, inici a partir del dia 30 de novembre de 2015
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.461,30 i 1.356,87 euros, respectivament.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 

dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, en 
un sol pagament en acabar les prestacions del contracte,  prèvia recepció, conformació 
tècnica  i  aprovació  de  la  factura  per  l'òrgan  competent.  Les  factures  s’hauran  de 
presentar  en  format  electrònic,  identificant  el  codi  DIR  3:  L01089045,  i  amb  les 
característiques  i  condicions  que reglamentàries  que s'informen a la  seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: El lliurament del subministrament dins 
dels terminis i condicions de l'oferta acceptada.

 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  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1404 1531 61903 del pressupost general 
vigent.

Quart. Notificar el present acord a 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 catorze hores, el qual, com a secretària municipal,  
en dono fe.

Ajuntament de Badia del Vallès

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

smb://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php%3Fid=2797
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