
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/2016

(expte. 932/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2016

Badia del Vallès, 15 de abril 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:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 947/2016)

3.  Aprovació  ajuts  d'urgència  social  corresponents  al  mes  d'abril  de  2016  (expte.  
835/2016)

4. Aprovació del Conveni administratiu Pati Llar d'infants la Mainada (expte. 800/2016)

5.  Sol·licitud  Agència  Habitatge  adjudicació  habitatge  emergència  Sra.  Jesica  G.A.  (expte.  
947/2016)

6. Sol·licitud Agència Habitatge adjudicació habitatge emergència Sra. Montserrat A.M. (expte.  
945/2016)

7. Aprovació conveni fraccionament deutes local núm. 96 (expte. 841/2016)

8. Aprovació transmissió autorització administrativa parada mercat venda no sedentària núm.  
106 (expte. 840/2016)

9. Aprovació Conveni Voluntariat amb la Fundació Tallers Catalunya (expte. 594/2016)

10. Aprovació contracte menor serveis manteniment aparells  elevadors amb Thyssen Krupp  
Elevadores SLU (expte. 813/2016)

11. 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 8 d'abril de 2016.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 957/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 12 d'abril 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 
8.247,24 €, segons es detalla a la relació núm. 12/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 130.648,63 €, segons es detalla a la relació núm. 29/2016,  
adjunta.

3. Aprovació ajuts d'urgència social corresponents al mes d'abril de 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 835/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL ABRIL 2016

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en especial  a  les  persones que es  troben en 
situació de vulnerabilitat.
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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 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

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

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. 

Per tot això, s'acorda:

Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  i  pagament  a 
justificar  (fases  ADOJ),  per  un  import  de  23.000,00  €,  per  atendre  les  obligacions, 
corresponents al mes d' abril 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les  
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

4. Aprovació del Conveni administratiu Pati llar d'infants la Mainada

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  800/2016  ,  relatiu  al  CONVENI  PATI  DE  LA MAINADA 2015-2016  de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'escola bressol La Mainada, per duu a 
terme les activitats programades dins del projectes «El Pati del la Mainada» al pati de l'escola 
bressol amb famílies amb infants de 0 6 anys que té per objecte l'educació i la formació de tota  
la ciutadania, i en especial dels infants, joves i adolescents, com element clau per a garantir la  
igualtat  d'oportunitats,  la  qualitat  de  vida,  la  cohesió  social  i  el  desenvolupament  de  la 
comunitat.

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de petita infància i família de 
l'àrea d'acompanyament a les persones, s'ha desenvolupat el conveni administratiu per LLAR 
D'INFANTS MAINADA, amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats, la qualitat de vida, la 
cohesió social i el desenvolupament de la comunitat.

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)
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2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 712/2015 de 28 d'octubre, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  Conveni  administratiu  entre  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  i  LLAR 
D'INFANTS MAINADA per al projecte «el pati de la Mainada» 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 700,00 euros, en concepte de 
Promoció Social  i  Acompanyament Educatiu i  amb càrrec a la partida 1003.2318.48902 del 
pressupost vigent per a 2016.

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a LLAR D'INFANTS MAINADA.

5. Sol·licitud Agència Habitatge adjudicatària habitatge emergència Sra. Jesica G.A.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número  947 /2016, relatiu a SOL.LICTUD VALORACIÓ MESA EMERGÈNCIES 
HABITATGE

II. Relació de Fets
1.  Atesa  la  resolució  de  17  de  març  de  2014  del  director  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de 
Catalunya que aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències 
Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
2. Atès que a través del reglament esmentat, l'Agència Catalana de l'Habitatge contempla la via 
d'adjudicació d'habitatges de protecció pública a persones i unitats de convivència que es trobin 
en situacions d'emergències econòmiques, socials i casos especials de l'Agència.
3. Atès que les possibles adjudicacions d'aquests habitatges es vehiculen a través d'una mesa 
de valoració, la qual examina cas per cas la documentació que presenten aquelles persones 
que opten a aquest tipus d'adjudicació.

4. Atès que els serveis socials municipals han emès un informe de la família de la Sra. Jesica 
González  Alfaro,  amb  DNI  47151607C,  i  el  Sr.  Alejandro  Sánchez  Vázquez,  amb  DNI 
34753913Q,  sol.licitant  l'entrada  a  la  Mesa  de  Valoració  per  a  Situacions  d'Emergències 
Econòmiques  i  Socials  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de  Catalunya,  amb  el  compromís  que 
aquesta adjudicació es vincularà amb el seguiment per part dels serveis socials de l'ajuntament 
de Badia del Vallès.
5, Atès que segons indicacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es requereix acord 
municipal  recolzant  la  sol.licitud  presentada  per  l'interessat  per  l'adjudicació  d'un  habitatge 
públic.
6. Atès l'informe tècnic tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics. 
Per tot això, s'acorda:
Primer. Sol.licitar davant l'Agència de l’Habitatge de Catalunya l'adjudicació d'un habitatge de 
protecció pública per  situacions  d'emergència  econòmica i  social  per  la  família de la Sra. 
Jesica González Alfaro i el Sr. Alejandro Sánchez Vázquez.

Segon. Notificar el present acord a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.
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6. Sol·licitud Agència Habitatge adjudicació habitatge emergència Sra. Montserrat A.M.

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  947 /2016,  relatiu  a  SOL.LICTUD VALORACIÓ MESA EMERGÈNCIES 
HABITATGE

II. Relació de Fets

1.  Atesa  la  resolució  de  17  de  març  de  2014  del  director  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de 
Catalunya que aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències 
Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

2. Atès que a través del reglament esmentat, l'Agència Catalana de l'Habitatge contempla la via 
d'adjudicació d'habitatges de protecció pública a persones i unitats de convivència que es trobin 
en situacions d'emergències econòmiques, socials i casos especials de l'Agència.

3. Atès que les possibles adjudicacions d'aquests habitatges es vehiculen a través d'una mesa 
de valoració, la qual examina cas per cas la documentació que presenten aquelles persones 
que opten a aquest tipus d'adjudicació.

4.  Atès  que  els  serveis  socials  municipals  han  emès  un  informe de  la  família  de  la  Sra. 
Montserrat Alvarez Moral, amb DNI 25995771K, sol·licitant l'entrada a la Mesa de Valoració per 
a Situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
amb el compromís que aquesta adjudicació es vincularà amb el seguiment per part dels serveis 
socials de l'ajuntament de Badia del Vallès.

5, Atès que segons indicacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es requereix acord 
municipal  recolzant  la  sol·licitud  presentada  per  l'interessat  per  l'adjudicació  d'un  habitatge 
públic.

6. Atès l'informe tècnic tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Sol·licitar davant l'Agència de l’Habitatge de Catalunya l'adjudicació d'un habitatge de 
protecció pública per  situacions  d'emergència  econòmica i  social  per  la  família de la Sra. 
Montserrat Álvarez Moral.

Segon.  Notificar  el  present  acord  a  l'Agència  d'Habitatge  de  Catalunya  i  a  la  persona 
interessada.

7. Aprovació conveni fraccionament deutes local núm. 96

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 841/2016, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de deutes del 
local comercial núm. 964 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 28

II. Relació de Fets

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 2477/2016 
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de data 30 de març de 2016, la senyora Josefa Giral Perelló, amb DNI 46103944F, que actua  
en  nom  i  representació  pròpia,  demana  el  fraccionament  de  les  obligacions  i  deutes 
econòmiques  pendents  del  contracte  d’arrendament  del  local  comercial  núm.  96  ubicat  a 
l’avinguda Mediterrània, núm. 28 destinat a l’activitat de BAR, petició que es formula 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 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 11 d'abril  
de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 11 d'abril  
de 2016 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.

2nè. 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. 

3èt.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  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 bàsiques següents:

a) Relatives al conveni de fraccionament:

 Deute total: 4.420’28 euros

 Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent

 Termini de devolució: 36 mesos

Segon. 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 .

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

8. Aprovació transmissió autorització administrativa parada mercat venda no sedentària 
núm. 106

I. Identificació de l’expedient
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Expedient  número  840/2016,  relatiu  a  la  tramitació  de  la  transmissió  de  l’autorització 
administrativa número 106 del mercat de venda no sedentària.

II. Relació de Fets
1. Per instància de data 4 d’abril de 2016, número de registre d’entrada 2475 i 2476, la senyora 
M. Rosa Fernández Muñoz amb DNI núm. 46647392B, sol·licita la transmissió de l’autorització 
administrativa núm. 106 del mercat de venda no sedentària, de 6mts de superfície de venda,  
autoritzada pe a la venda de Roba de nen i nena i aprovada per la Junta de Govern Local en 
data 30 de setembre de 2013 a favor del  senyor Fernando Cortés Moreno, amb DNI núm. 
53080389T i domiciliat al carrer de Gènova, núm. 10-14 baixos 2a (08921) Santa Coloma de 
Gramenet, per incapacitat laboral.

2.  En data de 6  d’abril  de 2016 s’emet  informe favorable per  part  del  servei  de Promoció 
Econòmica i Comerç fent constar que en aquest cas, la Sra. Rosa Fernández a causa de la 
situació familiar expressada per la malaltia del seu marit, ha fet un pagament a compte de 
2.000’00  €  del  total  del  deute,  comprometent-se  al  fet  que  per  a  la  resta  sol·licitarà  un 
fraccionament a l’ORGT que abonarà abans d'un any. 

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  l’article  13  del  capítol  3  de  transmissió,  extinció  i  revocació  de  les  
autoritzacions administratives del Reglament regulador del mercat de venda no sedentària a 
Badia  del  Vallès,  respecte del  punt  c)  segons  l’informe d’intervenció,  el  romanent  pendent  
d’abonar  per  part  de la  Sra.  Rosa Fernández Muñoz es  passarà a  l’ORGT perquè puguin  
sol·licitar el fraccionament del mateix.

2n.Segons l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.

3è. D’acord a  l’Ordenança Fiscal número18 , article 5, tarifa 2 que estableix   la quota tributaria 
a satisfer pels drets de transmissió de les autoritzacions administratives del Mercat de venda no 
sedentària en 80,00 € per metre lineal.

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa número 106 del mercat de venda 
no sedentària a favor del senyor Fernando Cortés Moreno, amb DNI 53080389T, i domiciliat al 
carrer de Gènova, 11-14, baixos 2a (08921) Santa Coloma de Gramenet designat com suplent  
al Sr. Andrés Cortés Moreno amb DNI 53087265E. El lloc de venda té una superfície de 6 mts i 
està autoritzada per a la venda de productes tèxtils. 

Segon. Requerir a la senyora Rosa Fernández Muñoz al pagament de la taxa corresponent  
pels drets de transmissió de l’autorització administrativa que segons l’ordenança fiscal núm. 18 
vigent és pels 6 mts lineals de lloc de venda de 480,00 € (quatre-cents vuitanta euros).

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.

Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea 
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.
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9.  Aprovació Conveni Voluntariat amb la Fundació Tallers Catalunya

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 594/2016, relatiu al Conveni de voluntariat Fundació tallers de Conveni de 
col·laboració  de  voluntaris/es  entre  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  i  la  Fundació  Tallers  
Catalunya.  

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de l'àrea d'acompanyament a 
les persones, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb Fundació tallers de Catalunya 
amb la  finalitat  de regular  el  servei  de voluntariat  que es  realitzarà  a  Fundació  Tallers  de  
Catalunya.

2. 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, 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 712./2015, de 28 d'octubre de 2015, 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 Fundació 
tallers de Catalunya per Conveni de col·laboració de voluntàris/es entre l'Ajuntament de Badia 
del Vallès i la Fundació Tallers Catalunya i atendre les finalitats públiques expressades a la part  
expositiva d'aquest acord. 

Segon.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Fundació tallers de Catalunya. 

10.  Aprovació contracte menor serveis manteniment  aparells  elevadors amb Thyssen 
Krupp Elevadores SLU

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 813/2016, relatiu a el  manteniment dels aparells elevadors dels diferents 
equipaments municipals i del pàrquing de l'Avinguda Burgos.

II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de Territori, de data 4 d'abril de 2016, s’acredita la necessitat, 
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idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a l'acompliment d'allò indicat 
al capítol III de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-AEM 1 del Reial Decret 88/2013, pel 
qual s'aprova la esmentada ITC-AEM 1 "Ascensores", aprovada per Reial Decret 2291/1985, 
del 8 de novembre.

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 manteniment dels aparells elevadors, amb 
l'empresa  THYSSEN  KRUPP ELEVADORES  SLU,  dels  equipaments  municipals  següents: 
Mercat municipal; Ceip La Munyeira; Ajuntament; Parquing municipal de l'av.  Burgos; Compleix 
esportiu municipal.

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

a) Objecte: el manteniment dels aparells elevadors d'equipaments municipals.

b) Vigència: de l'1 d'abril a 31 de desembre de 2016.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.968,00 euros nets i 1.043,28 euros d'IVA . Aquest 
preu total es distribueix de la següent forma per a cadascú dels edificis i equipaments 
següents:

- Mercat municipal: 1785,96€ IVA inclòs.
- Ceip La Munyeira: 598,95 € IVA inclòs.
- Ajuntament: 1,840,41 IVA inclòs.
- Parquing Av. Burgos: 892,98€ IVA inclòs.
- Compleix esportiu: 892,98€ IVA inclòs.

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, prèvia  recepció,  conformació  tècnica  i  aprovació  de  la  factura  per  l'òrgan 
competent.  Les factures es podran  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  que deriven de les normes 
tècniques d'aplicació expressades i l'oferta i  pressupost de l'empresa contractista de 
18.03.2015.

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 els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit (AD), 
per l’objecte i import assenyalats, per els imports i equipaments expressats a l'apartat segon, 
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lletra  c)  anterior,  amb càrrec  a  les  partides  del  pressupost  que  respectivament  s'indiquen:  
1604.4312.22799;1404.3231.21200;1404.1512.22799; 1404.1533.22799; i 1404.1533.22799.

Quart. Notificar el present acord a THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 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:

11. Aprovació Projecte Pla Ocupacional Via Pública 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 191/2016, relatiu a l'ampliació del  Pla  Ocupacional  Via Pública 2016 de 
l'Àrea Metropolitana.

II. Relació de Fets

El consell Metropolità celebrat el passat 29 de setembre va acordar ampliar el pressupost i els 
terminis  de  la  segona  convocatòria  del  Pla  Metropolità  de  suport  a  les  polítiques  socials 
municipals.

L'Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar aquesta ampliació per import de 47.535,00€ per 
dur a terme el Pla Ocupacional Via Pública

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 712/2015 de 28 
d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  projecte  del  Pla  Ocupacional  de  Via  Pública,  amb  el  suport  de  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Segon. Notificar el present acord 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 13:40 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


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2016-04-25T10:45:20+0200
	Badia del Vallès
	CPISR-1 Carmen Coll Gaudéns
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2016-04-25T11:53:42+0200
	Badia del Vallès
	CPISR-1 Eva Maria Menor Cantador
	Ho accepto




