
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/2016

(expte. 1540/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 10 DE JUNY DE 2016

Badia del Vallès, 10 de juny 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 la 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. 1553/2016)

3. Aprovació pagament quota comunitat local comercial núm. 25 (expte. 1934)

4.  Aprovació Conveni  entre l'Ajuntament  i  la  Fundació Pere Tarrés  per  pràctiques  al  Casal 
d'Estiu (expte. 1489)

5. Contracte menor manteniment diferents equips i sistemes d'extinció contra incendis (expte. 
1341/2016)

6. Contracte menor de serveis de dinamització i assessorament a les entitats associacions i 
grups no formals de Badia del Vallès (expte. 1362/2016)

7. Aprovació Conveni de l'Ajuntament amb «Los Bloques Hablan» per l'activitat «Badia Style» 
de la Festa Major (expte. 1171/2016)

8.  Aprovació  pròrroga  Conveni  Associacions  voluntaris  protecció  civil  «La  Oreneta»  (expte. 
1187/2016)

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 3 de juny  
de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1553/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 8 / juny / 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 
9.291,16 €, segons es detalla a la relació núm. 36/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 56.531,78 €, segons es detalla a la relació núm. 46/2016, 
adjunta.

3. Aprovació pagament quota comunitat local comercial núm. 25

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1934/2015, relatiu a la quota de participació del  local  comercial  núm. 25 
ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 39.

II. Relació de Fets

1. Assessores del Vallès SL, com a administradora de la comunitat de propietaris de l’avinguda 
Cantàbric, núm. 39, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

de la quota de la comunitat corresponent a setembre i octubre de 2012, juny i agost de 2013,  
d’abril de 2014 a abril de 2016 més despeses de devolució, segons a la quota de participació 
del local aprovada a la Junta General Ordinària de data 29 de setembre de 2015.

2. Havent comprovat l’expedient del local,  apareix llogat des de l’u d’agost de 2010, així com 
un deute important amb aquest Ajuntament derivat dels impagaments dels lloguers. 

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç de data 18 de maig de 2016, en el  
que proposa el  pagament de l’import sol·licitat per part de “Asesores del  Vallès, s.l.” com a 
gestors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 39, després del el correu 
electrònic  per  part  de “Asesores  del  Vallès”  de data  12  de maig de 2016 en  la  que ens 
informem que l’inquilina ha fet una aportació de 250'00 € a compte del deute que té amb la 
comunitat quedant una resta de 228'50€  i corresponents a les quotes de una resta de febrer de 
2015; de març a desembre de 2015 i de gener a maig de 2016.

III. Fonaments de dret

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la  
Propiedad Horizontal  regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.

2n. 4t.  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 fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del  
local comercial número 25 ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 39, d’import total de dos-cents  
vint-i-vuit euros amb cinquanta cèntims (228,50€) i corresponents a les quotes de una resta de 
febrer de 2015; de març a desembre de 2015 i de gener a maig de 2016.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar a l’actual arrendatari del local núm. 25 que l’Ajuntament ha fet efectiu el deute  
corresponent a les quotes de una resta de febrer de 2015; de març a desembre de 2015 i de  
gener a maig de 2016 per import de vint-i-vuit euros amb cinquanta cèntims (228,50€) i que  
aquestes  li  seran reclamades amb la  resta  del  deute que té  concret  per  impagaments del  
lloguer amb aquest Ajuntament.

Quart.-  Notificar  a  la  gestora  “Asesores  del  Vallès  sl”  ,  a  la  comunitat  de  propietaris  de 
l’avinguda Cantàbric, núm. 39, a la senyora Susana Mena Duran, com arrendatària del local i  
als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

4.  Aprovació  Conveni  entre  l'Ajuntament  i  la  Fundació  Pere  Tarrés  per  pràctiques al 
Casal d'Estiu

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1489/2016, relatiu al Conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarés 
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per a la realització de les pràctiques al Casal d'Estiu de Badia del Vallès.

II. Relació de Fet
Arran del informe del servei gestor d'infància de l'àrea d'acompanyament a les persones, s'ha 
desenvolupat el conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, amb la finalitat d'afavorir 
la  millora  de la  formació inicial  teòrica mitjançant  l’anàlisi  de la realitat  educativa i  social  i  
l’adquisició d’habilitats i recursos per al futur exercici de la seva professió. 

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, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Fundació 
Pere Tarrés per a la realització de les pràctiques al casal d'estiu de Badia del Vallès. 

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

5. Contracte menor manteniment diferents equips i sistemes d'extinció contra incendis

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1341/2016,  relatiu  a  el  manteniment  dels  diferents  equips  i  sistemes 
d'extinció contra incendis, tant de seguretat activa (extintors, boques d'incendi equipades), com 
de seguretat passiva (detectors d'incendi i polsadors d'alarma)

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis  gestor  d'urbanisme, de data 20 de maig de 2016, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció  segons l'article 
13  del  Reial  Decret  1942/1993,  del  5  de  Novembre,  «  el  mantenimiento  y  reparación  de  
aparatos,  equipos  y  sistemas  y  sus  componentes,  empleados  en  la  protección  contra  
incendios,  deben  ser  realizados  por  mantenedores  autorizados;  la  Comunidad  Autonóma  
correspondiente llevará un Libro Registro en el que figurarán los mantenedores autorizados» . A 
la taula II del Reial Decret 1942/1993 s'indica les operacions a fer pel personal especialitzat en 
els  diferents  equips  contraincendis,  essent  la  periodicitat  anual,  a  més  de  les  proves 
específiques que s'hagin de fer amb els diferents equips i sistemes d'extinció.

III. Fonaments de dret

1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.
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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 468/2016, de 25 de 
juny de 2015

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  contracte  menor  de  serveis  de  el  manteniment  dels  diferents  equips  i  
sistemes  d'extinció  contra  incendis,  tant  de  seguretat  activa  (extintors,  boques  d'incendi 
equipades), com de seguretat passiva (detectors d'incendi i polsadors d'alarma), amb PLANA 
FABREGA

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

a) Objecte: el manteniment dels diferents equips i sistemes d'extinció contra incendis, tant 
de seguretat activa (extintors, boques d'incendi equipades), com de seguretat passiva 
(detectors d'incendi i polsadors d'alarma).

b) Vigència: del 15 de juny de 2016 fins a 31 de juliol de 2016 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.184,27 € i 878,70 €

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis  legals  previstos comptats  des de la data de presentació de la factura 
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: l'acompliment d'allò indicat a la taula II 
del  Reial  Decret  1942/1993,  a  on  s'indica  les  operacions  a  realitzar  pel  personal 
especialitzat en el  manteniment dels diferents aparells i  equips contra incendis, així 
com la seva periodicitat.

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  d’autorització  i  disposició  de  crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec les partides següents:

- 1004.3231.21200 Centes escolars, 1.131,35 euros

- 1604.4312.22799 Mercat Públic, 387,81 euros

- 1404.1512.22799 Edificis Corporació, 1014,59 euros

- 0504.3421.21200 Complex esportiu, 1754,22 euros

- 0804.2319.21200 Gent Gran, 101,04 euros.

- 0904.3371.21200 Joventut, 144,6 euros.

- 0904.2317.21200 Infancia, 54,45 euros

- 0704.3331.21200 Auditori, 235,35 euros.
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- 0704.3321.21200 Biblioteca, 46,59 euros.

- 1404.1511.21300 Brigada, 33,28 euros

- 0504.3422.21200 Poliesportiu, 159, 72 euros.

Quart. Notificar el present acord a PLANA FABREGA i donar compte als serveis econòmics 
municipals.

6.  Contracte  menor  de  serveis  de  dinamització  i  assessorament  a  les  entitats, 
associacions i grups no formals de Badia del Vallès

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1362/2016,  relatiu  al  contracte  menor  de  servei  de  dinamització  i  i  
assessorament a les entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès

II. Relació de Fets

Per informe del servei gestor de cultura, de data 07/06/2016, s’acredita la necessitat, idoneïtat i 
eficiència d'aquest expedient de contractació des de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones  i 
es considera que l'estratègia més indicada i eficaç per dinamitzar el món associatiu local passa 
perquè sigui el mateix món associatiu qui s'encarregui de fer-ho. L'únic agent que pot realitzar 
aquesta funció és la Federació d'Entitats Culturals de Badia del Vallès (FEC) perquè agrupa i 
treballa amb gran nombre de les entitats del municipi i a més, la dinamització d'entitats forma 
part de les activitats que ha de realitzar segons els seus estatus. L'acredita l'experiència i el 
coneixement del territori. També afegir, que Badia no es compta amb una altre entitat que tingui 
per objectiu cooperar i dinamitzar associacions. 

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa als articles 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 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de dinamització d'entitats, associacions i grups, 
amb la Federació d'Entitats Culturals de Badia del Vallès.

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

a) Objecte: dinamització i  assessorament a entitats, associacions i grups no formals de 
Badia del Vallès durant el 2016. 

b) Vigència: Des del 13 de juny de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. 

c) Preu del  contracte i  IVA aplicable: 4.098,60 euros nets. Exempts d'IVA, per  ser  una 
entitat acollida al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de 
les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

dins dels  terminis  legals previstos comptadors des de la data de presentació de la 
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de 
prestacions, de forma mensual, 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,  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:

Dinamitzar les entitats per fomentar la creació de projectes comuns i la coordinació dels 
mateixos.  Accions  de  formació  en  creació  i  gestió  de  projectes,  en  legislació  fiscal, 
d'espectacles i de protecció de dades. Realitzar activitats conjuntes entre les entitats al llarg 
del calendari festiu local. 

Donar assessorament i posar a disposició de les entitats les eines bàsiques per fomentar 
l'activitat  associativa  de  Badia  del  Vallès,  tenint  en  compte  les  seves  característiques 
específiques,  en  els  àmbits  administratiu,  legal  i  econòmic;  de  sol·licituds,  gestió  i 
justificació de subvencions; o de redacció de projectes i viabilitat dels mateixos. 

Aquelles altres obligacions i  concretes prestacions  establertes a l'esmentat  informe del 
servei  de  data  07/06/2016  i  d'acord  amb  la  motivació,  finalitats  i  objectius  d'aquesta 
contractació, igualment definits a l'informe del servei.

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 0703.3301.22799 del pressupost general  
vigent.

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

7. Aprovació Conveni de l'Ajuntament amb «Los Bloques Hablan» per l'activitat «Badia 
Style» de la Festa Major

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1171/2016, relatiu a Conveni Los Bloques Hablan - Badia Style - Festa Major 
de 2016. 

II. Relació de Fets
Arran  la  provisió  d'inici  d'aquest  expedient  des  del  servei  gestor  de  Cultura  de  l'àrea 
d'Acompanyament  a les persones,  s'ha desenvolupat  el  conveni  de col·laboració amb LOS 
BLOQUES HABLAN, amb la finalitat de dinamitzar l'activitat Badia Style de Festa Major 2016. 
Badia Style és una activitat de dinamització artística i creació de patrimoni a Badia, que l'entitat  
Los bloques hablan han realitzat durant 5 anys i ja forma part de les activitats més populars i  
tradicionals de la festa. L'activitat comprèn la creació de graffitis de qualitat artística que formen 
part de la identitat cultural de Badia.

Aquesta cooperació econòmica pretén assolir els fins institucionals de fomentar les activitats 
culturals més arrelades a la Festa Major de Badia i en especial, aquelles que són tradicionals i 
identifiquen la ciutat. Es pintaran com a mínim dos espais de Badia amb graffittis artístics, la 
ubicació dels quals dependrà de l'Ajuntament. 
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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, en la Junta de Govern 
Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  i  LOS 
BLOQUES HABLAN per dinamitzar l'activitat Badia Style que comprèn la creació de graffitis de 
qualitat artística que formen part de la identitat cultural de Badia. Aquest any, amb un resultat 
de com a mínim 2 graffitis, i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva 
d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.000 euros (MIL EUROS), en 
concepte de Promoció Cultural i amb càrrec a la partida 0703 3341 48103 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 LOS BLOQUES HABLAN.

8. Aprovació pròrroga Conveni Associacions voluntaris protecció civil «La Oreneta»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1187/2016, relatiu a l' Aprovació la pròrroga del conveni Assoc de Voluntaris  
de Protecció Civil de Badia del Vallès l'Oreneta.

II. Relació de Fets

1. Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2015,  
va adoptar l’acord pel  qual es va aprovar el  Conveni amb de l´Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Badia del Vallès l´Oreneta.

2. Que el punt 12.1 del Conveni preveu la prorroga tàcita d'aquest conveni per un any més.

III. Fonaments de dret

1r. Que segons l´establert a l´article 5.1 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel que s´estableix 
l´obligatorietat “...de desenvolupar les seves funcions en el marc de protecció civil local i en 
especial en el marc dels plans de protecció civil d´aquest àmbit.”

2n. Segons els articles 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya 
regula que: Els Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una associació de 
voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi i en el mateix sentit l´article 5.2 del Decret  
27/2001, de 23 de gener. A aquest efectes, correspon a l’ajuntament determinar l’associació 
que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.
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3r.  Que d’acord amb l  'article 13 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre -Llei  General  de 
Subvencions-,

4t.  De  conformitat  amb les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  resolució  d'alcaldia 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració de l´Ajuntament de Badia del Vallès 
amb l´Associació de Voluntaris de Protecció Civil l´Oreneta, adjunt a aquest acord.

Segon. Aprovar la disposició econòmica, en fase d´ADO, establerta al referit conveni per import  
de 2000,00 euros (dos mil euros) amb càrrec al programa i partida 1501 1351 48900

Tercer. Notificar el present acord a l´Associació de Voluntaris de Protecció Civil l´Oreneta, Cr.  
Saragossa, 5, 11è A, de 08214 Badia del Vallès.

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:30 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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