
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/17 Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 / de maig / 2017

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Eva María Menor Cantador

Secretaria Rosa Caballero del Castillo

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'abril de 2017.
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Aprovació de documents comptables (exp. 1236/2017)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1236/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
 
II. Relació de Fets
En  data  5  de  maig  2017,  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 4.589,69€, segons es detalla a la relació núm. 2017/14, 
adjunta.
 
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 39.616,70€ , segons es 
detalla a la relació núm. 2017/35, adjunta.

 

Procediment d'adjudicació directa d'arrendament de locals comercials (exp. 
970/2017)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  970/2017,  relatiu  al  Procediment  d’adjudicació  directa 
d’arrendament de locals comercial a Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç 
de data 7 d’abril de 2017, es va incoar aquest expedient sobre el procediment 
d'adjudicació  directa  de  contractes  d'arrendament  de  diversos  locals 
comercials, béns patrimonials de titularitat municipal, d'acord amb allò previst 
a l'article 107.1  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions  Públiques  i  l'article  72.3  del  Decret  336/1988,  de  17 
d'octubre, pel qual el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
 
2. Instruït l’expedient consten en aquest la titularitat municipal dels béns, el 
seu  apreuament  i  condicions  econòmiques,  així  com  la  motivació, 
conveniència i condicions del procediment, mitjançant l'elaboració del Plec de 
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que el regulen, 
segons  informe  tècnic  del  servei  gestor,  amb  el  vistiplau  de  la  secretaria 
municipal, de data 5 d’abril de 2017.
 
III. Fonaments de dret
1r. L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques preveu la possibilitat d'adjudicació directa del béns 
patrimonials municipals, entre d'altres causes legals, per l'acreditada limitació 
de la demanda. 
 
2n. L'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya estableix una excepció al principi 
de  màxima rendibilitat  de  la  gestió  del  béns  patrimonials,  d'acord  amb la 
pràctica  civil  i  mercantil,  quan  disposa  que  "els  ens  locals  poden  valorar  
motivacions de prestacions de serveis socials, promoció i reinserció social,  
activitats  culturals  i  esportives,  promoció  urbanística,  foment  del  turisme,  
ocupació  del  temps  lliure  i  altres  anàlogues,  que  facin  prevaldre  una  
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica."
 
3r. Ambdós aspectes s'acrediten i justifiquen a l'expedient, en relació també a 
les  mesures municipals  de  foment  de  la  dinamització  i  de  bases i  criteris 
reguladors per impulsar el comerç durant la situació de recessió econòmica, 
aprovats pel Ple municipal de 12.12.2012, desenvolupat per acord de Junta 
de Govern de 28.01.2013, i  amb vigència ratificada durant  l'any 2017,  per 
acord de Junta de Govern de 09.12.2016.
 
4t. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya; l'article 5 de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local; 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:
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Primer. Aprovar  l'expedient  del  procediment  d’adjudicació  directa  dels 
contractes d'arrendament dels locals comercials propietat de l’Ajuntament de 
Badia del  Vallès, qualificats com a béns patrimonials a l'Inventari  de Béns 
municipal i lliures de càrregues, que a continuació es relacionen:
 
Núm. Adreça Refer. cadastral Superfície

m2
(Altres: 
soterrani)

Cat. Preu 
lloguer 
mensual
(sense 
IVA)Local Altres

2 Av. Via de la 
Plata, 3

5860931DF2956S0004SA 52 29 3a 258'20€

21 Carrer Porto, 19 5860904DF2956S0002OO 52  3a 200'20€

23 Av. Cantàbric, 41 6358001DF2965N0003TS 52  2ª 228’80€
24 C. Oviedo, 1 6358002DF2965N0002DA 52  4ª 171,60€
35 Av. Cantàbric, 21 6358013DF2965N0002HA 52 24 2ª 276’80€
76 C. Saragossa, 3 6557002DF2965N0002GA 52  4a 171'60€

90 C. La Manxa, 5 6456001DF2965N0002OA 52 24 4a 219'60 €

92 Av. Mediterrània, 
20

6156816DF2965N0003DS 52 24 3a 248'20€

99 Av. Mediterrània, 
21

6354501DF2965S0001EK 52  3a 200'20€

108 Av. Mediterrània, 
3

6354510DF2965S0004FZ 52  3a 200'20€

112 Av. Eivissa, 6 6454504DF2965S0001XK 52  3a 200'20€

131 C. Mallorca, 1 6756001DF2965N0001UP 52  4a 171,60€

134 Av. Costa Blava, 
6

6756004DF2965N0004FD 52  4a 171'60€

136 Av. Costa Blava, 
8

6756006DF2965N0004OD 52  4a 171'60€

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars que regiran el procediment, convocar la licitació i publicar l'anunci 
en el perfil  de contractant i  el Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona, 
perquè els interessats puguin presentar al·legacions o suggeriments durant el 
període  de  20  dies,  transcorregut  el  qual  aquest  Plec  esdevindria 
automàticament definitiu. Simultàniament els interessats podran presentar les 
seves proposicions en la forma i termini previstos al Plec de condicions.
 

 

Aprovació conveni de col·laboració amb Creu Roja per la distribució de 
targetes d'alimentació infantil (exp. 1152/2017)
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Favorable  

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1152/2017, relatiu a l'aprovació del conveni amb Creu Roja 2017 
per la distribució de targetes d'alimentació infantil.
 
II. Relació de fets

L’Ajuntament de Badia del Vallès considera que l’atenció i la promoció de les 
persones  en  situació  de  risc  d’exclusió  social  formen  part  de  les  seves 
funcions.
 

És  voluntat  de  la  Creu  Roja  aportar  fons  econòmics  propis  per  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.
 

La  col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  la  Creu  Roja  en  aquest  àmbit  és 
beneficiosa  per  a  les  persones  i  famílies  de  Badia  del  Vallès  en  situació 
econòmica  precària  com  a  conseqüència  de  l’actual  situació  de  crisi 
econòmica general.

 

Les  targetes  de  prepagament  faciliten  l’adquisició  de  productes  en 
establiments alimentaris amb l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació 
de les famílies afectades per la crisi econòmica.

 

Atès l’informe tècnic emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics

 

III. Fonaments de dret

 

D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens 
locals tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer.- Formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia 
del  Vallès  i  l’Oficina  Local  de  Creu  Roja  a  Sabadell  per  la  distribució  de 
targetes d’alimentació infantil.
 

Segon.- Aprovar  el  document  comptable  d’autorització,  disposició  i 
autorització de crèdit  (ADO) per import  de 23.000€ (vint-i-tres mil  euros) a 
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càrrec de la partida 0803.2311.48001, per a l’exercici 2017.

 

Tercer. Notificar el present acord a La Creu Roja de Sabadell.

 

 

Aprovació conveni de col·laboració amb Creu Roja per la distribució de Kits de 
suport social (exp. 1148/2017)

Favorable  

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1152/2017, relatiu a l'aprovació del conveni amb Creu Roja per la 
distribució de Kits de suport social.
 
II. Relació de fets
L´ Ajuntament de Badia del Vallès considera que l’atenció i la promoció de les 
persones  en  situació  de  risc  d’exclusió  social  formen  part  de  les  seves 
funcions.
 
És  voluntat  de  la  Creu  Roja  aportar  fons  econòmics  propis  per  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.
 

La  col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  la  Creu  Roja  en  aquest  àmbit  és 
beneficiosa  per  a  les  persones  i  famílies  de  Badia  del  Vallès  en  situació 
econòmica  precària  com  a  conseqüència  de  l’actual  situació  de  crisi 
econòmica general. 

 

Els  kits  de  suport  són lots  amb productes  d’alimentació  bàsica  i  higiènics 
distribuïts  per  la  Creu  Roja  amb l’objectiu  de  pal·liar  de  forma puntual  la 
situació de les famílies afectades per la crisi econòmica.

 

Atès l’informe tècnic emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics.

 

III. Fonaments de dret

D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens 
locals tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les 
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persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer.- Formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia 
del Vallès i l’Oficina Local de Creu Roja a Sabadell,per la distribució de Kits de 
suport social.
 

Segon.- Aprovar  el  document  comptable  d’autorització,  disposició  i 
autorització de crèdit (ADO) per import de 12.000€ (dotze mil euros) a càrrec 
de la partida 0803.2311.48001, per a l’exercici 2017.

 

Tercer. Notificar el present acord a La Creu Roja a Sabadell.

 

 

Justificació Fons de prestació catàleg 2016 per el finançament dels serveis 
locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XALOC" atorgat per la Diputació 
de Barcelona (exp. 1232/2017)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1232/2017, relatiu a la Justificació Fons de Prestació “Catàleg 
2016” per al Finançament dels Serveis Locals d’Ocupació, atorgat per a la Diputació 
de Barcelona. 
 
II. Relació de Fets
1. En data de 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2016, el seu règim 
regulador així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi 
inclouen en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”.
 
2. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
concertació d'acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació 
que consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l'objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres. 
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3. En data 7 de març de 2016 la Diputació de Barcelona comunica a 
l'Ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant resolució que d'acord amb els 
criteris de distribució recollits a la mateixa resolució, es concedeix un fons de 
prestació de 13.623,68 €.
 
4. D’acord amb les condicions per a la justificació de les despeses disposades 
per l’esmentada resolución del a Diputació de Barcelona i la justificació 
documental incorporada a l’expedient. 
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 
36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument 
preferent per a l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació local.
 
2n.D'acord amb la resolució d'atorgament del Fons de Prestació “Finançament dels 
Serveis Locals d'Ocupació a l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
 
3è. De conformitat amb la delegació atorgada a favor d'aquesta Junta de Govern 
Local, per la Resolució d'alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer.  Presentar la documentació de justificació tècnica i econòmica del Fons de 
Prestació  “Els  Serveis  Locals  d’Ocupació  amb  plataforma  telemàtica  XALOC”, 
atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2016  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016  –  2019”,  per  un  import  total  de 
13.623,68 €.
 
Segon.  La  notificació  d’aquest  acord  es  farà  mitjançant  presentació  de  la 
documentació justificativa via PMT (Portal de Tràmits dels ens locals i altres AAPP)

 

Justificació ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per les 
jornades d'acompanyament amb adolescents en medi obert (exp. 1166)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1166/2017, relatiu a la Justificació Subvenció Jornades 
Acompanyament Educatiu.
 
II. Relació de Fets
La Diputació de Barcelona, en data 12 de maig de 2016 va aprovar el suport 
puntual consistent en l'ajut econòmic per l'organització de les jornades « El 
procès d'acompanyament amb adolescents en medi obert» en el marc del 
Protocol general del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».
 
L’import d’aquest ajut econòmic va ser de 2.500,00€.
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III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per 
Resolució 229/16 de 23 de març
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Justificar l’ajut econòmic, per import de 2.500,00€, atorgat per la 
Diputació de Barcelona per a l’organització de les jornades «El procès 
d’acompanyament en medi obert»
 
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

 

Contracte administratiu especial per a la gestió i explotació del servei de bar al 
Casal de la Gent Gran (exp. 1239/2015)

Favorable  

 
I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1239/2015,  relatiu  al  contracte  administratiu  especial  per  a  la 
gestió i explotació del servei de bar i el servei de dinars mitjançant una empresa de 
càtering al Casal de la Gent Gran.
 
II. Relació de Fets
1. Per acord de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de 
Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  que 
regirien el procediment del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació 
del servei de bar expressat, i va acordar convocar la licitació i anunciar-la i fer-la 
publica.
 
2.Instruït l’expedient van presentar-se dues licitadors al procediment i, a la  sessió 
pública  de  data  20/02/2017,  amb  assistència  dels  dos  interessats,  la  Mesa  de 
Contractació va motivar i resoldre que « la puntuació obtinguda pels licitadors que és 
la  següent:  Alberto Arranz Garrido,  7’51 punts;  Cristian Gallardo Calero,  2 punts.  
Tenint  en compte l’informe tècnic,  la  puntuació  esmentada,  i  allò  que disposa la  
clàusula 9ª del PCAP, l’oferta presentada per Cristian Gallardo Calero és inferior a  
7’5 punts, per tant en aquest cas caldrà obrir el procediment previst a l’article 152 del  
TRLCSP per tal de determinar el caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta i no  
es procedirà a l’obertura dels sobres “C”.
 
Igualment, a l’acta de la sessió hi consta que «es lliura al Sr. Cristian Gallardo Calero  
una còpia  de l’informe tècnic  d’avaluació  dels  criteris  sotmesos a  judici  de  valor  
(sobres “B”), explicant-li el seu contingut i fent-li constar que si li concedeix audiència  
per un termini de tres dies hàbils, per tal de que presenti justificació o defensa dels  
valors anormals de la seva oferta i de garantia d’una correcta execució del contracte,  
mitjançant  presentació  d’al·legacions,  documentació  justificant  etc.». També hi  ha 
constància de la decisió de la a Mesa de: «Donar audiència per termini de tres dies 
hàbils  al  Sr.  Cristian  Gallardo  Calero  per  tal  que  presenti  justificació  dels  valors  

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

anormals de la seva oferta i/o precisi les condicions de la mateixa que garanteixin  
una correcta execució del contracte.»
 
3. A la posterior sessió pública de 06.03.2017, la Mesa de Contractació va resoldre, 
entre altres qüestions: «Excloure de la licitació al Sr. Cristian Gallardo Calero per  
haver obtingut una puntuació inferior a 7,5 punts d’acord amb la clàusula novena del  
PCAP, i  informar-lo de que aquesta decisió de la Mesa es considera un acte de  
tràmit de caràcter qualificat i per tant, disposa d’un termini d’un mes a comptar des  
del dia següent a la recepció de la notificació per interposar amb caràcter potestatiu  
recurs administratiu d’alçada davant l’òrgan de contractació. Contra la resolució del  
recurs d’alçada es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats  
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.»
 
4. Fora del termini que li va ser atorgat, d’audiència a l’expedient per a presentar 
justificacions o al·legacions, el licitador Sr. Cristian Gallardo Calero va presentar, el 
dia 06.03.2017, un escrit d’al·legacions, sota la denominació  «recurs de suspensió 
de l’adjudicació de Bar Casal d’Avis», respecte del qual es va emetre informe jurídic 
en data 09.03.2017, a petició del President de la Mesa de contractació.
 
5. D’altra part, l’Alcaldia de l’Ajuntament, en data 29 de desembre de 2016, resoldre: 
«Primer. Avocar-me per aquest acte les delegacions corresponents a la Junta de  
Govern local,  en aquesta matèria,  segons l´establert  al  Decret  d’alcaldia número  
229/2016,  de  23  de  març»  i  «.Segon.  Aprovar  el  contracte  menor  administratiu  
especial  de  gestió  i  explotació  del  bar  del  casal  d'Avis,  amb  el  contractista  Sr.  
Cristian Gallardo Calero.»
 
Aquesta avocació i contractació es feia davant la situació generada de no tramitació 
de l’expedient 1239/2015 i la finalització a data de 31.12.2016 del contracte menor 
acordat per la Junta de Govern de data 04.12.2015. Com es diu a la part expositiva 
del Decret, es motiva arran: «l’informe dels serveis de gent gran i dependència de  
l'Àrea  d'Acompanyament  a  les  Persones,  s’acredita  la  urgència  i  necessitat  
d’aquesta contractació en atenció a mantenir el servei de gestió i explotació del bar  
al Casal de Gent Gran durant la tramitació i resolució de l’expedient de contractació  
(expt. Núm.1239/2015), aprovat a la sessió de Junta de Govern Local de data 22 de  
desembre de 2016»
 
Al punt tercer, apartat b) de la part dispositiva del Decret de 29.12.2016 que estableix 
el règim i condicions del contracte menor, es disposa que la vigència serà «des de l'1 
de  gener  de  2016,  fins  a  l'adjudicació  del  contracte  administratiu  especial  que  
resolgui l'expedient 1239/2015 de procediment obert, diversos criteris d'adjudicació,  
previst dins el primer trimestre de 2017.»
 
6.  Requerit  el  licitador  proposat  per  la  Mesa  de  Contractació,  Sr.  Alberto  Arranz 
Garrido, en data 30.03.2017 va manifestar per correu electrònic i posteriorment per 
escrit presentat al registre d’entrada en data 13.4.17 el seu desistiment i renúncia a 
l’adjudicació proposada.
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’informe jurídic esmentat de data 09.03.2017 no resulten procedents 
les al·legacions i sol·licitud de suspensió formulades pel Sr. Cristian Gallardo Calero. 
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En síntesi i entre d’altres consideracions:
 

a)  Malgrat  la  qualificació  de  l’interessat  al  seu  escrit,  aquest  no  es  pot 
entendre com a cap recurs per quant no es formula respecte cap acte concret 
de la Mesa que s’hagi adoptat al sí de la instrucció del procediment. No es 
dirigeix contra cap acte de la Mesa que, malgrat sigui  de tràmit,  posi fi  al 
procediment o sigui susceptible de produir indefensió o perjudici  a drets e 
interessos  legítims,  ni  específicament  res  argumenta  contra  la  decisió 
adoptada  per  la  Mesa  de  Contractació  en  data  20/02/2017,  la  motivació 
d’aquesta o el tràmit que li atorgava.
b) No es produeix cap indefensió perquè a més la Mesa de Contractació a la 
sessió de 06.03.17 va comunicar-li  la seva exclusió del  procediment,  amb 
indicació del  recurs administratiu  que li  assisteix i  la  forma i  termini  per a 
interposar-lo.
c) L’ actuació del licitador sembla contraria al principi dels actes propis. El 
licitador no va recórrer o impugnar els Plecs reguladors del contracte, i va 
presentar  la  seva  proposició  amb la  total  i  íntegra  acceptació  dels  Plecs 
reguladors (clàusula 7.1 del PCAP).
d)  L’objecte  del  contracte  administratiu  especial  d’aquest  expedient:  és  la 
gestió i explotació d’un bé demanial municipal per a desenvolupar serveis de 
bar i càtering, i el seu règim jurídic be determinat pel que estableix el propi 
Plec (clàusula 27a): “i en tot el que aquest no preveu, serà d'aplicació la Llei  
3/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques; el  Decret Legislatiu  
1/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de Patrimoni  
de la Generalitat de Catalunya; el Reglament del patrimoni dels ens locals de  
Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre; i el RD Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes  
del Sector Públic(...).
e)  No es produeix cap  concessió administrativa tàcita,  ni  cap contractació  
indefinida, com diu el reclamant. La successió dels distints contractes menors 
s’originen per la demora de tramitació de l’àrea i servei gestor de l’expedient 
de contractació 1239/2015, al qual es condicionaven i supeditaven aquells, 
com s’ha expressat  abans a l’antecedent  de fet  5, respecte la motivació i 
condicions de vigència del contracte menor disposat pel Decret d’Alcaldia de 
29.12.2016.
En cap cas, pot comportar cap contractació indefinida, ni atorgar cap dret al 
contractista,  per  la  naturalesa  demanial  del  bé  i  instal·lacions,  i  per  les 
previsions legals respecte la gestió, ús i explotacions d’aquest béns d’acord 
amb la seva naturalesa i principis com disposen els articles 5 i 6; 84; 89 i  
següents i concordants de la Llei 3/2003 de Patrimoni de les Administracions 
Públiques
f) Tampoc no resulta procedent la sol·licitada suspensió del procediment. No 
s’està davant de cap recurs sobre la decisió de la Mesa de 06.03.2017, sinó 
al·legacions  anteriors  a  aquesta  decisió,  extemporànies  a  l’audiència 
atorgada i que no s’adrecen pròpiament contra el procediment de contractació 
obert de l’expedient 1239/2015, sinó contra actes administratius anteriors que 
acordaven contractes menors supeditats i condicionats a aquest expedient. 
Tampoc les al·legacions expressen, motiven o es fonamenten en cap causa 
legal de suspensió de les previstes a l’article 117, en relació a l’article 38 de la 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.
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2n. Quant el contracte menor vigent acordat pel Decret d’alcaldia de 29.12.2016, la 
seva  vigència  s’ha  d’entendre  lligada  a  aquest  acord  que  resolc  i  posa  fi  al 
procediment de l’expedient 1239/2015, de conformitat amb la vigència disposada a 
l’apartat 3, lletra b) del decret, anteriorment transcrit; així com per la resolució de la 
Mesa de contractació de declarar la proposició anormal per no assolir els mínims de 
puntuació establerts al Plec de condicions regulador. Aquesta vinculació i supeditació 
a  aquest  expedient  principal  comporta  la  pèrdua  de  la  seva  finalitat  pública 
perseguida a la  contractació administrativa especial  de gestió  i  explotació del  bé 
demanial com a bar, d’acord amb allò que s’expressa a l’apartat següent. 
 
3r.  En  atenció  al  procés  seguit,  des  del  servei  gestor  es  considera  que  el 
procediment actual de contracte administratiu especial per la gestió i explotació del 
servei de Bar-Cafeteria no ha estat adequat i no ha resolt les necessitats del Casal 
d’avis i les finalitats previstes i que, en conseqüència, cal establir-hi altres formes de 
cobrir les necessitats en aquest espai i servei públic, com disposar-ne un servei de 
venda  de  begudes,  refrescos,  cafès  i  altres  productes  mitjançant  expenedors 
automàtics o serveis de càtering de dinars que no incorporin la gestió i explotació de 
béns i instal·lacions del demani públic. Per tot això, decau la finalitat i objecte de la 
gestió  de  béns  de  l’expedient  1239/2015,  així  com  la  contractació  menor  de 
l’expedient 3097/2016. 
 
4t. D’acord amb el que es disposa la Llei 3/2003 de Patrimoni de les Administracions 
Públiques; el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós 
de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; el Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre; i el RD 
Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del  Sector Públic;  el  Decret  Llei  3/2016,  de 31 de maig,  de mesures 
urgents en matèria de contractació pública i d'altra normativa de contractació pública 
d'aplicació; entre d'altra legislació aplicable.
 
5è. 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. Desestimar  íntegrament  les  al·legacions  realitzades  per  l’interessat,  Sr. 
Cristian  Gallardo  Calero,  d’acord  la  motivació  i  fonaments  expressats  en  la  part 
expositiva d’aquest acord.
 
Segon. Ratificar les decisions adoptades per la Mesa de Contractació a la sessió 
pública de data 6 de març de 2017 i, en la seva virtut, declarar desert l’expedient 
1239/2015, relatiu al contracte administratiu especial per a la gestió i explotació del 
servei de bar i el servei de dinars mitjançant una empresa de càtering al Casal de la 
Gent Gran, i ordenar la seva finalització i arxiu, d’acord amb allò expressat al 
fonament de dret tercer.
 
Tercer. Declarar extingit el contracte menor administratiu especial per a la gestió i 
explotació del bar del casal d'Avis, amb el contractista Sr. Cristian Gallardo Calero, 
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que  havia  estat  disposat,  per  raons  d’urgència,  pel  Decret  d’alcaldia  de  29  de 
desembre de 2016, per finalització de la vigència establerta i la pèrdua de la finalitat 
pública perseguida, amb els efectes següents: 
 

a) Ordenar el cessament de qualsevol activitat al bé demanial, amb efectes 
des de la data de notificació del present acord i, atorgar un termini de 10 dies 
a l’interessat perquè procedeixi, en presencia dels funcionaris municipals que 
aixecaran l’acta corresponent, al lliurament de claus, la retirada dels béns i 
estris mobles que li siguin propis, i el lliurament del bé i instal·lacions amb 
perfectes condicions d’estat i neteja.
b)  Designar  per  a  l'execució  d'aquest  acord  els  funcionaris  municipals 
següents: Marta Rosàs i Policia Local.

 
Quart. Notificar aquest acord als interessats i donar compte als serveis municipals d’ 
economia.
 

 

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

 

Temes d'Urgència: Contracte de serveis de suport als programes d'infància, 
petita infància i adolescència (exp. 661/2017)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 661/2017, relatiu al contracte de serveis de suport als programes 
de promoció social i acompanyament educatiu a primera infància i família, infància i 
adolescència de Badia del Vallès.
 
II. Relació de Fets
1. Per informe de l’Àrea d'Acompanyament a les Persones, de data 3 d’abril de 2017, 
s’acredità la necessitat d’aquest contracte, en atenció a:
 
a) La prioritat d'atendre les necessitats dels infants i els adolescents del municipi, 
tenint en compte el models de bon tracte infantil i els drets dels infants.
b) La llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en la infància i l’adolescència suposa que 
els Ajuntaments hagin de realitzar accions per a la  prevenció de l’exclusió social 
d’infants i adolescents.
c)  L’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  té  una  llarga  trajectòria  en  la  dinamització 
d’infants i famílies al territori i té engegats uns programes de fort abast i impacte que 
cal continuar per tal d’assegurar les oportunitats d’infants i adolescents.
 
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 7 d’abril de 2017, consta a 
l’expedient  l’informe de  tramitació  tècnica  de  l’esmentada  àrea  gestora,  amb  els 
plecs de condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i 
eficient regulació i execució del contracte.
3. A l’informe de tramitació tècnica de l’àrea es considera necessari també continuar 
amb la prestació de serveis de suport, des del dia 9 de maig proper i fins a 
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l’adjudicació del contracte d’aquest procediment, per a la qual cosa es proposa la 
contractació menor de serveis de suport als programes d’acompanyament educatiu a 
primera infància i família i infància, amb l’empresa L’Eina cooperativa, amb una 
vigència màxima de dos mesos a partir de la data indicada, o fins la formalització del 
contracte adjudicat al present procediment si es produeix abans. El preu net mensual 
del contracte serà de 6.946,10 euros i les condicions i règim serà el fitxat pels Plecs 
reguladors aprovats a l’expedient 76/2016.
 
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,  contracte  de  serveis  de  suport  als  programes  de  promoció 
social i acompanyament educatiu a primera infància i família, infància i adolescència 
de Badia del Vallès., amb un pressupost anual net de 92.000 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 i el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el termini de 15 dies a partir de 
l'endemà de  la  publicació  al  BOP els  interessats  presentin  les  proposicions  que 
considerin convenients.
 
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per 
import total, IVA inclòs,de 48.628,15 euros, corresponent a la part de la despesa 
estimada de juliol a desembre de 2017 d’aquest contracte de serveis, amb càrrec a 
la partida 1003.2318.22799 del pressupost vigent. 
 
Cinquè. Aprovar el contracte menor expressat a l’antecedent de fet tercer i el 
document comptable annex AD, per import total de 13.892,52€, per cobrir el període 
de vigència màxima estimada de dos mesos, amb càrrec a la partida 
1003.2318.22799 del pressupost vigent. 
 

 

Finalitzada els punts a tractar la Presidenta dona per finalitzada la sessió de la que 
com a secretaria en dono fe.
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