JUNTA DE GOVERN LOCAL 5/2015
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10 DE FEBRER DE 2015
Badia del Vallès, 10 de febrer de 2015
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per
l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Excusa la seva assistència el tinent d'alcaldessa primer senyor Juan Antonio Lancho
Aceituno.
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. 337/2015)
3. Canvi de lloc parada mercadet de la 132 a la 78 (expte. 188/2015)
4. Canvi de lloc parada mercadet de la 130 a la 98 (expte. 213/2015)
5. Adjudicació contracte de serveis de suport als programes de primera infància i
adolescència de Badia del Vallès (expte. 307/2014)
6. Remissió de l'expedient de contractació dels serveis d'esports de socorristes i
monitoratge d'activitats aquàtiques a la mesa de contractació. (expte. 303/2014)
7. 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 3
de febrer de 2015
2. DOCUMENTS COMPTABLES
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 337/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 4 de febrer de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 26.551,87 €, segons es detalla a la relació núm. 03/2015, adjunta.
Segon. Aprovar

l’autorització,

compromís

de

despeses

i

el

reconeixement
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d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 33.762,20 €, segons es detalla a
la relació núm. 04/2015, adjunta.
3. CANVI DE LLOC PARADA MERCADET DE LA 132 A LA 78
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 188/2015, relatiu al canvi de lloc de les parades del mercadet
setmanal núm. 132 al núm. 78.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
342/2015, el senyor Antonio López Serrano amb DNI 36066486 L, com a titular de la
parada del mercat setmanal núm. 132, ha sol•licitat el canvi de autorització
administrativa al núm. 78 i amb efectes de l’1 d’agost de 2014.
2. En data 28 de gener de 2015 s’emet informe favorable per part del responsable del
Mercat amb indicació de la variació de metres en la nova parada.
3. En data 26 de gener de 2015 s’emet informe tècnic favorable per part del servei de
P. Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons s’indica en l’informe del servei el lloc adjudicat inicialment amb
l’expedient de regulació del mercat ambulant, es localitza en un espai de cinc parades
que no ha funcionat i es planteja eliminar-los paulatinament.
2n. Vist l’informe per part del responsable del mercat municipal on s’indica que la
parada núm. 78 ha quedat lliure i no existeix inconvenient a ocupar-la.
3è. Vist que el canvi de lloc està recollit en el Reglament Regulador de la venda no
sedentària a Badia del Vallès en el seu article 11, segons la disponibilitat de
l’Ajuntament.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
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Primer. Autoritzar al Sr. Antonio López Serrano el canvi d’ubicació de la parada 132 de
8 metres a la parada núm. 78 de 6 metres, el que suposa una disminució en 2 metres,
quedant lliura la parada núm. 132 i amb efectes de l’1 d’agost de 2014.
Segon. Aquest canvi comporta la modificació de la targeta identificativa de
l’autorització la qual malgrat estar sotmesa a una taxa per expedició, en aquest cas
s'ha de considerar exempta ja que el canvi d'ubicació es va sol•licitar l'any 2014 i per
error no s'ha pogut aprovar fins ara.
Tercer. Modificar el padró del mercat ambulant del 2014 en quant a la ubicació i als
metres autoritzats.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat i
a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria.
4. CANVI DE LLOC PARADA MERCADET DE LA 130 A LA 98
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 213/2015, relatiu al canvi de lloc de les parades del mercadet
setmanal núm. 130 al núm. 98.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
358/2015, el senyor Rafael Amador Gómez amb DNI 33902474Z L, com a titular de la
parada del mercat setmanal núm. 130, ha sol•licitat el canvi de autorització
administrativa al núm. 98 i amb efectes de l’1 d’agost de 2014.
2. En data 28 de gener de 2015 s’emet informe favorable per part del responsable del
Mercat amb indicació de la variació de metres en la nova parada.
3. En data 30 de gener de 2015 s’emet informe tècnic favorable per part del servei de
P. Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons s’indica en l’informe del servei el lloc adjudicat inicialment amb
l’expedient de regulació del mercat ambulant, es localitza en un espai de cinc parades
que no ha funcionat i es planteja eliminar-los paulatinament.
2n. Vist l’informe per part del responsable del mercat municipal on s’indica que la
parada núm. 98 ha quedat lliure i no existeix inconvenient a ocupar-la.
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3è. Vist que el canvi de lloc està recollit en el Reglament Regulador de la venda no
sedentària a Badia del Vallès en el seu article 11, segons la disponibilitat de
l’Ajuntament.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar al Sr. Rafael Amador Gómez el canvi d’ubicació de la parada 130 de
6 metres a la parada núm. 98 de 4 metres, el que suposa una disminució en 2 metres,
quedant lliura la parada núm. 130 i amb efectes de l’1 d’agost de 2014.
Segon. Aquest canvi comporta la modificació de la targeta identificativa de
l’autorització la qual malgrat estar sotmesa a una taxa per expedició, en aquest cas
s'ha de considerar exempta ja que el canvi d'ubicació es va sol•licitar l'any 2014 i per
error no s'ha pogut aprovar fins ara.
Tercer. Modificar el padró del mercat ambulant del 2014 en quant a la ubicació i als
metres autoritzats.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat i
a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria.
5. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT ALS PROGRAMES DE
PRIMERA INFÀNCIA I ADOLESCÈCIA DE BADIA DEL VALLÈS
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 307/2014, relatiu al procediment de contractació dels serveis de
suport als programes de primera infància i família, infància i adolescència de Badia del
Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per Provisió d'Alcaldia de 24 de juliol de 2014 es va iniciar aquest expedient de
contractació, les necessitats del qual es van acreditar a l'informe del servei gestor de
data 28 de juliol i 27 de novembre de 2014.
2. Per acord de Junta de Govern de 9 de desembre de 2014 aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert del servei de suport als programes de
primera infància i família, infància i adolescència de Badia del Vallès amb un
pressupost de 138.000 sense IVA. Igualment es va aprovar el el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques i alhora la
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convocatòria de la licitació.
3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació, finalitzat el termini per a la
presentació de proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de
proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data de 19 de gener de
2014, va formular proposta d'adjudicació en favor de FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE
TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI, per considerar-la l'oferta econòmica més
avantatjosa.
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha esta constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de
secretaria de data 3 de febrer de 2014.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als
articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per
la Mesa de Contractació en la sessió de data 19 de desembre de 2014 i, en la seva
virtut, adjudicar a FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN
L'ESPLAI, amb NIF R-05800395-E, com l’oferta més avantatjosa presentada, el
contracte de serveis de suport als programes de primera infància i família, infància i
adolescència de Badia del Vallès, per l’import total anual de 135.930,00 euros, sense
IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex de d'autorització i disposició de despesa
per l’import de 124.602,50 euros, IVA exclòs, corresponent a la part proporcional
d'execució durant l’exercici 2015 i amb càrrec a la partida 0903 2317 22799 del
pressupost ordinari per a 2015.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, el Sr. Salvador Avià Faure,
coordinador de l'àrea d'acció social i cultural.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment,
donar compte als serveis econòmics i publicar-lo al perfil del contractant.

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

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1.
Publicar l’adjudicació d'aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització
del contracte.
2.

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

3.
Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
4.
Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el
termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
A continuació s'aprova el següent acord amb l'absència de l'alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador
6. REMISSIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ESPORTS
DE SOCORRISTES I MONITORATGE D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES A LA MESA DE
CONTRACTACIÓ
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 303/2014, relatiu a l'expedient de contractació dels serveis d'esports
de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres.
II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 9 de desembre de 2014, va
adoptar l'acord d'aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del
servei de socorristes i monitors d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal•lacions
esportives municipals de Badia del Vallès, amb un pressupost de 233.942 euros,
sense IVA. Igualment es van aprovar els Plecs de clàusules administratives (PCAP en
endavant) i de Prescripcions Tècniques particulars (PPT en endavant), i alhora la
convocatòria de la licitació.
2. Instruït l'expedient, arran les al•legacions formulades, en data 19 de gener de 2015,
pel Sr. Jordi Jorba López de Echazarreta, en nom de l'empresa licitadora Llop Gestió
Esportiva, SL a la Mesa de Contractació durant l'acte d'obertura de proposicions
econòmiques (sobres C), i relatives a la presumpta baixa anormal o temerària de l'altra
proposició presentada per l'empresa Comac, SL, aquesta Junta de Govern va adoptar,
en data 20 de gener passat, l'acord d'ordenar, amb caràcter d'urgència, l'emissió dels
informes tècnics, econòmics i jurídics suplementaris per a l'avaluació de la viabilitat o
no d'execució de les prestacions del contracte de serveis de d'esports de socorristes i
monitors d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal•lacions esportives municipals
de Badia del Vallès per a 2015, en les condicions oferides per l'empresa Comac SL. O,
en cas contrari, la necessitat d'obrir l'expedient contradictori previst a l'article 152.3 del
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TRLCSP.
3. Els informes requerits han estat emesos a les dades que s'indiquen: Informe de la
tècnica del serveis d'esports en data 04 de febrer de 2015; l' informe de la Intervenció i
l'informe de la secretaria municipal en data 5 de febrer de 2015.
III. Fonaments de dret
1r. La motivació expressa de l'acord de Junta de Govern de 20 de gener de 2015 va
ser de:
a) Preservar els principis de llibertat d'accés a les licitacions, transparència del
procediment, no discriminació i igualtat de tracte als licitadors i la garantia i eficiència i
altres previstos a l'article 1 del TRLCSP.
b) Estimar si hi havia causes o no indicis de temeritat en funció de si l'objecte del
contracte és executable per l'empresa Comac,SL, pel preu oferit i amb les prestacions
que deriven dels plecs reguladors del contracte i les millores presentades per
l'empresa dins del seu Pla de treball. És a dir, avaluar si caldria iniciar un expedient
contradictori en els termes previstos a l'article 152 del TRLCSP o pel contrari es pot
procedir a l'adjudicació del contracte d'acord amb allò previst al procediment.
2n. La clàusula novena del PCAP disposa que «quant l'avaluació, procediment i règim
aplicable a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'estarà al que disposa
l'article 152 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP en endavant).
3r. D'acord amb l'informe de la secretaria municipal de data 5 de febrer de 2015, és la
pròpia Mesa de Contractació, l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes, i per
identificar aquelles proposicions que es poden qualificar com anormals o
desproporcionades, conforme es disposa a l'article 320 del TRLCSP, en relació a
l’article 22.1 f) del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
4t. De conformitat amb allò previst a la disposició addicional segona del TRLCSP i les
atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número 507/2011 de 22 de
juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar trasllat de l'expedient i els informes requerits a la Mesa de Contractació,
que haurà de reunir-se en sessió pública el proper dia 16 de febrer de 2015 a les 12
hores, als efectes de valorar els informes i les propostes presentades i de resoldre,
com a òrgan competent, allò que estimi per convenient dins les seves competències
legals i allò previst als Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regulen el procediment, respecte l'al•legació plantejada per l'empresa Llop Gestió
Esportiva SL i la qüestió que deriva expressada als fonaments jurídics anteriors.
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Segon. Notificar el present acord a les empreses licitadores i els membres i convidats
de la Mesa de contractació.
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 deu minuts, el qual,
com a secretària municipal, en dono fe.
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