
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/2016

(expte. 252/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2016

Badia del Vallès, 5 de febrer de 2016

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

2. Aprovació de documents comptables (expte. 141/2016)

3.  Contracte menor de serveis de manteniment de les portes automàtiques al pàrquin de l'Av.  
Burgos (expte. 100/2016)

4. Acceptació subvenció SCO “Programes integrals” (expte. 2399/2015)

5.  Aprovació  expedient  contractació  subministrament  (rènting)  vehicle  Policia  Local  (expte. 
140/2016)

6. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 51 (expte. 177/2016)

7. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 52 (expte. 179/2016)

8. Ajuts programa AMB – Pobresa energètica (remesa 26) (expte. 214/2016)

9. 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 29 de 
gener de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables 

  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 141/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 3 de febrer de 2016 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.
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 
5.076,06 €, segons es detalla a la relació núm. 3/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  102.646,76  €,  segons es detalla a la relació núm. 15/2016,  
adjunta.

3. Contracte menor de serveis de manteniment de les portes automàtiques al pàrquing 
de la Av. Burgos

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 100/2016, relatiu a contracte menor de serveis de manteniment de les portes 
automàtiques pàrquing Av. Burgos. 

II. Relació de Fets

1. Vista la necessitat de contractar una empresa pel manteniment de les portes automàtiques 
del pàrquing situat a l’av. Burgos de Badia del Vallès pel correcte funcionament de les mateixes.

III. Fonaments de dret

1r. Segons la Llei 30/2007, del 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic, Llibre III, títol I,  
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capítol I, art. 122.3 es considera un contracte menor aquell en el qual el seu cost és inferior als 
18.000 €, i es podran adjudicar a qualsevol empresa amb capacitat d’obrar, és a dir, qualsevol 
empresa instal·ladora - mantenidora de portes automàtiques. 

2on. . De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia núm. 
468 de 26 de juny de 2016.

Per tot això, de serveis de manteniment portes automàtiques pàrquing av. Burgos.

S'acorda:

Primer. Aprovar la partida de despeses 14 04 1533 22799 de dotació 0, concepte parquin av. de 
Burgos. 

Segon. Aprovar el contracte menor de serveis de  manteniment de les portes automàtiques del 
pàrquin de l’av. de Burgos amb la empresa TALLERES ALFA TORRES, S.A. per un import de 
1302,01  euros IVA inclòs , amb càrrec a la partida núm. 1404 1533 22799 del pressupost  
vigent, des de l’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre de 2016 

Tercer. Notificar el present acord a la empresa TALLERES ALFA TORRES, S.A.

4. Acceptació subvenció SOC «Programes integrals»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2399/2015, relatiu a l’acceptació per part de l'Ajuntament d'una subvenció 
per al finançament d’un Programa Integral, subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.

II. Relació de Fets

1) El dia 21 d’octubre de 2015 es va publicar al  DOGC l’Ordre EMO/319/2015, de 14 
d’octubre,  per  la  qual  s’aprovaven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions per al finançament de programes integrals, promogut pel Servei  Públic 
d’Ocupació de Catalunya, i s’obria la convocatòria per a l’any 2015.

2) L’Ajuntament de Badia del Vallès, conjuntament amb la Fundació Barberà Promocions, 
els ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Rubí i liderats pel Consell Comarcal del Vallès  
Occidental, es va presentar a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’un Programa Integral.

3) Els programes integrals estan emmarcats en les iniciatives de segones oportunitats o 
noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea. I ofereixen als joves inscrits 
al  Sistema de Garantia Juvenil  (Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual  
s’aprova el programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 – 2020 i el 
Pla d’actuació pel 2015), un conjunt d’accions per acompanyar–los en el seu retorn al  
sistema educatiu i la millora de les seves competències socio-laborals.

4) El  dia  11  de  desembre  de 2015 es  va  notificar,  mitjançant  el  Tauler  electrònic  de 
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (tauler.gencat.cat),  les  resolucions 
definitives  dels  sol·licitants  de  l'Ordre  EMO/319/2015,  de  14  d'octubre,  per  la  qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament 
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de Programes Integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre 
la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC 6980, de 21 d’octubre de2015).

5) Aquesta resolució definitiva aprova atorgar al Consell Comarcal del Vallès Occidental 
l’import de 473.911,36 €, per al desenvolupament d’un Programa Integral 62.220,49 €,  
dels quals 62.220,49 € corresponen a l’Ajuntament de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel decret d'Alcaldia número 
712/2015 de 28 d'octubre. 

Per tot això, s'acorda:

Acceptar  la  subvenció  per  al  desenvolupament  d’un  Programa  Integral   de  62.220,49  € 
corresponent a l'Ajuntament de Badia del Vallès. 

5. Aprovació expedient contractació subministrament (rènting) vehicle Policia Local

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 140/2016, relatiu al  contracte de subministrament d'un vehicle policial, en 
règim d'arrendament, mitjançant renting.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei  de 26 de gener de 2016, s’acredità la necessitat de contractar el 
subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període de 
4 anys, d'un vehicle automòbil pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, 
per  atendre  la  finalitat  pública  de  renovar  el  parc  mòbil  del  servei  de  Policia  Local  per 
envelliment i obsolescència dels vehicles afectes al servei.

2.  Instruït  l’expedient  arran  la  provisió  d’Alcaldia  de  data  29.01.2016, consta  a  l’expedient 
l’informe  de  tramitació  tècnica  de  l’esmentat  servei  gestor,   amb  els  plecs  de  condicions 
administratives particulars i prescripcions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i 
execució del contracte. 

3.  Igualment  hi  consta  l'emissió  dels  informes  preceptius  de  la  Intervenció  i  la  Secretaria 
municipals.

III. Fonaments de dret
1r.  D’acord  amb el  que es  disposa  als  articles  9,  22,  23,  110,  151,  154,  156,  169,  174 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. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona 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 
712/2015, de 28 d'octubre. 

Per tot això, s'acorda:
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Primer.  Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
del subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període 
de 4 anys, d'un vehicle automòbil monovolum o SUV pel servei de Policia Local de l'Ajuntament 
de Badia del Vallès, amb un pressupost de 50.000 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regiran aquesta contractació i  ordenar la licitació mitjançant la invitació al  procediment d'un 
mínim de tres empreses amb solvència econòmica, tècnica i financera per a la adequada i  
eficient execució d'aquest contracte.

Tercer.  Aprovar  el  document  comptable  annex  d’autorització  de crèdit  (A),  per  import  total 
11.345,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida  1501 1321 20401 del pressupost vigent i 
acordar  el  compromís de dotar  els  pressupostos municipals  dels exercicis  2017 a 2020 de 
consignació  pressupostària  adequada  i  suficient,  a  la  qual  restaria  condicionada  aquesta 
contractació.

6. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 51

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 177/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del  
local comercial número 51.

II. Relació de Fets

1. Per instància del senyor Guillermo Montero Arias, amb DNI 07235110T, en representació del 
“BANCO  BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA  S.A.”amb  NIF  A48265169  i  domicili  fiscal  a 
Barcelona (08002) Plaça Catalunya, núm. 5 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament 
del local comercial núm. 51 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 30 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 i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3. D’acord amb l’informe del servei  gestor de promoció econòmica i comerç de data 28 de 
gener de 2016 i de l’ informe d’economia .

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:
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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): 1.018,51€

- 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.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada,  als  serveis  municipals 
d’economia.

7. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 52

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 179/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del  
local comercial número 52.

II. Relació de Fets

1. Per instància del senyor Guillermo Montero Arias, amb DNI 07235110T, en representació del 
“BANCO  BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA  S.A.”amb  NIF  A48265169  i  domicili  fiscal  a 
Barcelona (08002) Plaça Catalunya, núm. 5 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament 
del local comercial núm. 52 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 30 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 i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3. D’acord amb l’informe del servei  gestor de promoció econòmica i comerç de data 28 de 
gener de 2016 i de l’ informe d’economia .

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
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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): 843,56€

- 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.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada,  als  serveis  municipals 
d’economia.

8. Ajuts programa AMB – Pobresa energètica  (remesa 26)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 214/2016, 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 
vulnerabilitat social.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent. 
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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 segons 
cuadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del pressupost vigent.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de  574,70€ .

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.161,39€.

Quart.  Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 295,53€.

Cinquè.  Aprovar el  document comptable d'autorització de crèdit  a favor  de l’empresa GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 542,50€.

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 32,40€.

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

I no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva María 
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:35 hores, el qual, com a secretària municipal,  
en dono fe.
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