
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 28/2016

(expte. 2131/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2016

Badia del Vallès, 9 de setembre de 2016

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

Excusa la seva assistència el senyor Josep Martínez Valencia.

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 l'activitat “Badia Street Festival 2016” i del seu Pla d'autoprotecció (expte. 2108/2016)

3. Modificació contracte d'assegurança de responsabilitat Civil General (expte. 1914/2016)

4. Aprovació contracte menor subministrament dotació tècnica llum, so, escenari i tanques antiavalots per 
al “Badia Street Festival 2016 (expte. 2022/2016)

5. Aprovació contracte menor privat dels grups musicals i artistes intervinents al Festival Badia Street 2016 
(expte. 2012/2016)

6. Aprovació contractes menors de serveis de tutoria, seguiment i avaluació de pràctiques professionals 
no laborals (expte. 2116/2016)

7. Ajuts d'urgència social AMB - Pobresa energètica (remesa 33) (expte. 2121/2016)

8. 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 juliol de 2016
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2.  Aprovació  de  l'activitat  «Badia  Street  Festival  2016»  i  del  seu  Pla 
d'autoprotecció

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2108/2016,  relatiu  a  l'Aprovació  del  Badia  Street  i  del  seu  Pla 
d'Autoprotecció.  

II. Relació de Fets

1. Amb motiu de la realització de l'activitat extraordinària del Badia Street Festival de la qual 
l'Ajuntament de Badia del Vallès és promotor, es presenta el Pla d'Autoprotecció que el dotarà 
de les mesures de seguretat necessàries i obligades.  

2. El Festival farà la seva la 7ena edició del Festival de música que és l'únic de Hip Hop al  
territori  català  i  suposa  una  cita  ineludible  per  als  seguidors  de  les  arts  urbanes. 
L'esdeveniment  ha  anat  creixent  en  a  quant  afluència  de  públic  i  requereix  d'una  millor 
organització en infraestructures i seguretat. 

3. El Festival Badia Street es durà a terme del dia 1 d'octubre al dia 2 d'octubre, de 17:30h a 
5am, sense interrupció.

4. Per tal d'aprovar la realització de  l'activitat els serveis tècnics de cultura han elaborat la 
memòria de l'activitat on s'especifiquen els responsables de l'activitat, els espectacles que es 
faran i  els  serveis  que s'oferiran al  públic.  Així  com els  possibles  riscos  i  les  mesures  de 
seguretat i d'higiene que s'han adoptat per a millorar l'esdeveniment i adequar-lo a normativa. 
Per  la  seva  part  els  serveis  tècnics  de  territori  presenten  el  Projecte  Tècnic:  memòria  de 
seguretat, informe de mobilitat, estudi de l'impacte acústic i l'informe ambiental.

5.  Per acomplir amb el Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. L'Ajuntament de 
Badia  del  Vallès va aprovar  el  passat  28/07/16 la  subvenció  de la Diputació de Barcelona 
destinada a la redacció del Pla Autoprotecció.

6. L'activitat es regeix per l'article 18 de la Ordenança sobre protecció del medi ambient contra 
l'emissió de sorolls. Segons el qual, les manifestacions populars a la via pública o en espais 
oberts  de  caràcter  comunal  o  veïnal  derivades  de  la  tradició  (revetlles,  festes,  etc),  les 
concentracions  de  clubs  o  associacions,  els  actes  culturals  o  recreatius  excepcionals,  les 
manifestacions o els meetings de caire polític o sindical, i totes les que tinguin un caràcter o  
interès  semblant,  hauran  de  tenir  l’autorització  expressa  de  l’Alcaldia,  que  podrà  donar 
orientacions,  en  atenció  a  la  possible  incidència  per  sorolls  a  la  via  pública,  amb  la  
independència de les qüestions d’ordre públic.  

7.  L'empresa  Pere  deJordi  és  l'empresa  contractada  per  la  Diputació  de  Barcelona  per  a 
l'elaboració del PAU i el va presentar al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Badia del Vallès la  
primera setmana de setembre.

9. Els serveis tècnics de territori informen favorablement sobre el PAU redactat.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l'article 42,3 de la Llei  d'espectacles públics i  activitats extraordinàries, les  
activitats de caràcter extraordinari que es realitzen en espais oberts  es regeixen pel règim de 
llicència municipal.  

2n. El  Decret  112/2010 regula les mesures de seguretat i  serveis que han de disposar els  
espectacles públics. 
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3r  El  Decret  30/2015  pel  qual  s’aprova  el  catàleg  d’activitats  i  centres  obligats  a  adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures obliga a disposar de PAU 
Local a les activitats a espais delimitats amb aforament superior a les 2000 persones.   

4t. Article 18 de la Ordenança sobre protecció del medi ambient contra l'emissió de sorolls. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la realització de l'activitat extraordinària del  Badia Street Festival  2016 pels 
propers dies 1 i 2 d'octubre a Badia del Vallès.

Segon. Aprovar el  Pla d'Autoprotecció del Badia Street Festival 2016 que s'adjunta, així com el 
Projecte tècnic ( Memòria de Seguretat, informe de mobilitat, estudi d'impacte acústic i informe 
ambiental).

Tercer.  Acollir-se a les recomanacions d'alcaldia en quant a matèria de límits  acústics amb 
motiu de festes i manifestacions culturals del municipi com ara la Festa Major.

3. Modificació contracte d'assegurança de responsabilitat Civil General

I. Identificació de l’expedient.

Expedient  número  1914/2016,  relatiu  a  l'ampliació  de  cobertura  del  contracte  menor 
d'assegurança de Responsabilitat Civil General.

II. Relació de Fets.

1.  Per  informe del  servei  de cultura  de data  29.08.2016 es  proposa l'ampliació del  capital  
assegurat fins als 2.000.000€ del contracte menor de l'assegurança de Responsabilitat Civil 
General. Aquesta ampliació es considera necessària, per l'autoprotecció i en cumpliment legal 
de  la  normativa  aplicable  segons  decret  112/2010,  de  31  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i altre normativa aplicable referent a 
seguretat en espectacles públics.

2.  Instruït  l'expedient  consta  la  conformitat  de l'empresa  asseguradora  Mapfre  Seguros  de 
empresas, cia. De Seguros y Reaseguros, S.A  i la seva oferta i pressupost  tal i com es fa  
constar  al  suplement  de la  pòlissa d'assegurança  número 0961270099285 que s'adjunta  a 
aquest expedient.

III. Fonaments de dret.

1r.  La  ampliació  d'aquesta  cobertura  del  contracte  no  afecta  a  cap  condició  essencial  del 
contracte, la seva quantia és de 159,23 euros i respecte el preu total del contracte menor és de 
0,97  per  cent,  la  qual  cosa  no  té  cap  incidència  al  règim  retributiu  del  contracte  ni  al  
procediment i caràcter menor del contracte, per la qual no procedeix cap nova convocatòria de 
licitació per les prestacions d'aquestes cobertures.

2n.  D'acord  amb  el  contracte  menor  esmentat  i  d'acord  amb  els  principis,  regim  jurídic  i  
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procediment de modificació dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 22, 
105 i 138 concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.

3r.  De  conformitat  amb  la  competència  prevista  a  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 les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, 
de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  d'ampliació  de cobertura   del  contracte  de Responsabilitat  Civil 
General  per  a  donar  cobertura  al  Festival  Badia  Street  VII  ,  d'acord  amb  la  motivació 
expressada a la part expositiva d'aquest acord, i per import de 159,23€.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta nou euros amb vint-i-tres cèntims 
(159,23€) , corresponent a aquesta modificació, amb càrrec a la partida pressupostària número 
1902 9202 22400 del vigent pressupost general.

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i donar compte als serveis 
econòmics de l'ajuntament.

4.  Aprovació  contracte  menor  subministrament  dotació  tècnica  llum,  so,  escenari  i 
tanques antiavalots per al «Badia Street Festival 2016»

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2022/2016,  relatiu  a  Subministrament  de  dotació  tècnica  de  llum,  so, 
escenari i tanques anti-avalot per al Badia Street Festival.

II. Relació de Fets

1.  Per  informe  dels  serveis  gestor  de  cultura,  de  data  5  d'agost  s’acredita  la  necessitat,  
idoneïtat  i  eficiència  d'aquest  expedient  de  contractació  en  atenció  a  Necessitat  de  dotar 
tècnicament als concerts del Badia Street Festival.

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  
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 Subministrament de dotació tècnica de llum,  
so,  escenari  i  tanques anti-avalot  per  al  Badia  Street  Festival,  amb PLANNING GENERAL 
D'ESPECTACLES.
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte: Subministrament de dotació tècnica de llum, so, escenari i tanques antiavalots 
per al Badia Street Festival.

b) Vigència: Del 1 d'octubre al 2 d'octubre de 2016

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.560,00 euros  i 1.377,6 euros d'IVA

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:

a)  El  contractista  es  compromet  a  dotar  l'espectacle  amb  els  elements  tècnics  i  
personals  detallats  al  pressupost,  o  similars.  Contemplant  el  muntatge, 
desenvolupament de l'activitat i desmuntatge. 

b) El contractista certifica que disposa de tota la documentació en vigència segons les 
diferents  normatives:  Assegurances  de  personal  tècnic,  de  Responsabilitat  Civil, 
formació en matèria  de riscs laborals  de tot  el  personal  tècnic  i  informes d'aptitud. 
Avaluació i Pla de prevenció de risc.

c)  El  contractista  es  compromet  a  disposar  de  les  certificacions  de  solidesa  de 
l'escenari i de les torres de llums.  

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. En tot cas, aquesta contractació resta condicionada a 
l'aprovació del Pla d'autoprotecció derivat del Decret 30/2015. 

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 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES i donar compte als 
serveis econòmics municipals.

5. Aprovació contracte menor privat dels grups musicals i artistes intervinents al Festival 
Badia Street 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2012/2016, relatiu al contracte menor privat dels grups musicals i artistes 
intervinents al  Festival  Badia Street  2016, d'acord amb la programació, cartell  i  obligacions 
connexes definides a l'oferta presentada pel contractista en data 04/08/2016

II. Relació de Fets

Per informe dels servei gestor de cultura de data 28 d'agost, s’acredita la necessitat i idoneïtat 
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d'aquest expedient de contractació en atenció a la necessitat de contractar un col·lectiu artístic 
per acomplir amb els fins institucionals de dotar al municipi d'una programació musical i d'arts 
urbanes, referent autonòmic i estatal en la seva especialitat i qualitat artística. El Festival Badia  
Street és l'únic festival de Hip Hop a Catalunya i un dels més destacats a nivell nacional. 

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa a l’article 20, 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 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  privat  de la  contractació  dels  grups  musicals  i  artistes 
intervinents al  Festival  Badia Street  2016, d'acord amb la programació, cartell  i  obligacions 
connexes  definides  a  l'oferta  presentada  pel  contractista  en  data  04/08/2016,  amb  LOS 
BLOQUES HABLAN.

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

a) Objecte: la contractació dels grups musicals i artistes intervinents al Festival Badia Street  
2016, d'acord amb la programació, cartell  i obligacions connexes definides a l'oferta 
presentada pel contractista en data 30/07/2016, codi CPV 92312130-1 serveis artístics  
de bandes de músics.

b) Vigència: Del 9 de setembre al 4 d'octubre de 2016 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 7.500,00 euros, amb una quantia d'IVA de 1.575,00 
euros. 

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 essencials del contractista. Són les contingudes els apartats segon, tercer i 
quart de l'oferta del contractista de 4 d'agost de 2016.

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. 

En tot cas, aquesta contractació resta condicionada a l'aprovació del Pla d'autoprotecció 
derivat del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres  
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització, disposició, obligació, i  pagament 
a  justificar  de  crèdit  (AD),  per  l’objecte  i  import  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  partida 
0703.3301.22799 del pressupost vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  LOS  BLOQUES  HABLAN  i  donar  compte  als  serveis 
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econòmics municipals.

6.  Aprovació  contractes  menors  de  serveis  de  tutoria,  seguiment  i  avaluació  de 
pràctiques professionals no laborals

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2116/2016, relatiu al contracte menor de serveis  de tutoria, seguiment i 
avaluació de les pràctiques professionals no laborals.

II. Relació de Fets
Per informe del servei gestor  d'inserció laboral i ocupació, de data 5 de setembre de 2016, 
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a 
l'execució de  la subvenció atorgada per la Resolució de la Convocatòria de subvencions FOAP 
2015, d'acord amb l'Ordre EMO/260/2015 de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a 
la  concessió  de  subvencions  per  a  la  realització  d'accions  de  formació  d'oferta  en  àrees 
prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

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

2n. Instruccions i guies que dicta el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'execució, seguiment 
i avaluació de les accions formatives incloses a l'Ordre EMO/260/2015 de 17 d'agost.

3r. 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 229/2016, de 23 de març.
 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  els  contractes  menors  de serveis  de  tutoria,  seguiment  i  avaluació  de  les 
pràctiques professionals no laborals de especialitats i professionals que s'indiquen: a) Activitats 
administratives en la relació amb el client, amb la senyora M. Isabel Pereyra Despalanques; i b) 
Activitats de venda, amb la senyora Mª Teresa Mateu Badia.  

Segon. El contractes s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte. Tutoria, seguiment i avaluació de les pràctiques professionals no laborals en les 
especialitats expressades (codi CPV 80590000-6 Serveis de tutoria).

b) Vigència.  Serà la següent per a cada especialitat:
1.  Activitats  administratives  en  la  relació  amb  el  client  del  12  de  setembre  al  31 
d'octubre, per una durada de 120 hores.
2. Activitats de venda del 13 de setembre al 31 d'octubre, per una durada de 80 hores.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 
1. Activitats administratives en la relació amb el client: 1.650,00€ 
2. Activitats de venda: 950,00€
Per  la  naturalesa  administrativa  d'aquests  contractes  menors  estan  exempts  d'IVA, 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

segons l'article de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'IVA

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, 
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,  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 Instruccions i 
guies  que  dicta  el  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  per  a  l'execució,  seguiment  i 
avaluació de les accions formatives incloses a l'Ordre EMO/260/2015 de 17 d'agost i  
l'activitat municipal subvencionada.

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, amb càrrec a la partida 13-03 2411-22706 del pressupost 
general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord a  les  interessades i  donar  compte als  serveis  econòmics 
municipals.

7. Ajuts d'urgència social Pobresa energètica (remesa 33)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2121/2016, relatiu a REMESA 33 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2016

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. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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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 
quadre 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 2.009.34€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.407,26€.

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 870,65€.

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable d'autorització  de crèdit  a  favor  de l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 2.842,98€.

Sisè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL S.U.R. per import de 1.749,61€.

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.. per import de 98,88€.

Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. per import de 113,42€.

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

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i  prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents 
acords:

8.  Aprovació expedient de contractació de serveis d'accions formatives de tallers de 
co-creació dintre del projecte «Dissenyem pensant»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1710/2016, relatiu al  contracte de servei d’accions formatives de tallers de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant".

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones, de data 20 de juliol de  
2016,  s’acredità  la  necessitat  de  contractar  serveis  d’accions  formatives  de  tallers  de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de l'ocupabilitat de persones 
aturades, en atenció al fet que la Diputació de Barcelona ha atorgat als Ajuntaments de Badia 
del Vallès i Barberà del Vallès una subvenció per al projecte DISSENYEM PENSANT. D’altra 
banda l'Ajuntament no disposa de personal amb la formació específica necessària per poder 
dur a terme aquest projecte.

2.  Instruït  l’expedient  arran  la  provisió  d’Alcaldia  de  data  21  de  juliol  de  2016,  consta  a 
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor de data 8 de setembre de 
2016, amb els plecs de condicions administratives i  condicions 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 10, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a 
161, 301 següents 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 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  diversos  criteris 
d'adjudicació,  de  serveis  d’accions  formatives  de  tallers  de  co-creació,  dins  del  projecte 
"Dissenyem pensant" per a la millora de l'ocupabilitat de persones aturades de Badia del Vallès, 
amb un pressupost de 34.050,00 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de Prescripcions 
Tècniques que regiran aquesta contractació.

Tercer.  Convocar  la licitació  i  publicar  l'anunci  en el  perfil  de contractant,  perquè durant  el 
termini de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació al Perfil del contractant els interessats  
presentin les proposicions que considerin convenients.

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import total, IVA 
inclòs, de 34.506,75 euros, amb càrrec a la partida 1303.2410.22799 del pressupost vigent. 

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, el qual, com a 
secretària municipal, en dono fe.
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