
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 26/2016

(expte. 1885)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2016

Badia del Vallès, 22 de juliol 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

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès  
que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, l'alcaldessa 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. 1889/2016)

3. Aprovació ajuts d'urgència social agost 2016 (expte. 1871/2016)

4. Justificació Programa Treball i Formació PRMI 2015 (expte. 1860/2016)

5. Aprovació Conveni de col·laboració pràctiques (expte. 1848/2016)

6. Modificació contracte d'obres enllumenat Eivissa-Menorca (expte. 1846/2016)

7. Aprovació Conveni de Col·laboració Escola La Jota pel Casal d'Estiu (expte. 1800/2016)

8. Pagament quota anual Fons Català de Cooperació (expte. 1781/2016)

9. Aprovació Conveni amb la FEC per les Jornades Associatives 2016 (1551/2016)

10. Temes d'urgència

1. Aprovació de l'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 15 de juliol de 2016
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1889/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 20 / juliol / 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  
7.693,27 € , segons es detalla a la relació núm. 17/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 208.986,76 €, segons es detalla a la relació núm. 57/2016,  
adjunta 

3. Aprovació ajuts urgència social agost 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1871/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL AGOST 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 
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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 0803.2311.48000 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. 

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' agost de 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

4. Justificació Programa Treball i Formació PRMI 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1860/2016, relatiu a la justificació del  Programa Treball  i  Formació PRMI 
2015.

II. Relació de Fets

1. En data 29 de juliol  de 2015, es va publicar  al  DOGC la convocatòria del  Departament 
d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones 
en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a les administracions 
locals (Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol).

2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades al municipi, es 
va considerar oportú presentar el projecte “Millora de les competències laborals a través de 
tasques de jardineria” i sol·licitar una subvenció per un import total de 81.046,20 euros, en el  
marc de l'esmentada convocatòria i que consta en el Decret 2015-0604 amb data de 17 de  
setembre de 2015.

3. En data 13 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Badia del  Vallès va rebre la resolució 
d’atorgament de la subvenció per un import total de 81.046,20 euros per la contractació de 10 
persones, durant un període de sis mesos, pel desenvolupament del projecte sol·licitat.

4. En data 20 de juny de maig de 2016 va finalitzar el projecte “Programa de competència i 
qualitat, TF PANP Badia 2015”. 
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III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  l’Ordre  EMO/204/2015,  de  23  de  juny,  modificada  per  la  Resolució 
EMO/1646/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió 
de subvencions del  Programa Treball  i  Formació adreçat a persones en situació d’atur que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any  
2015.

2n. Vista la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general  de subvencions (BOE núm. 276, de 
18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
de finances públiques de Catalunya.

3r. D’acord amb l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de 
subvencions.

4art.  Examinada la documentació que l’acompanya, i  de conformitat amb allò establert a la  
pròpia convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d’alcaldia núm. 229/2016, de 23 de març de 2016.

S'acorda:

Primer.  Aprovar  i  presentar  la  justificació  tècnica  i  econòmica  del  projecte  “Millora  de  les 
competències laborals a través de tasques de jardineria” desenvolupat en el mar del Programa 
Treball i Formació PRMI 2015, per un import total de 80.216,42 euros, d'acord amb les bases 
reguladores que figuren en l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.

Segon. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya es farà mitjançant 
registre a la Oficina de Treball de Barberà del Vallès.

5. Aprovació Conveni de col·laboració pràctiques

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1848/2016, relatiu al Conveni de col·laboració de pràctiques amb UAB per a 
la  realització  de  pràctiques  amb  entitats  col·laboradores  dels  estudiants  de  la  Facultat  de 
ciències polítiques i sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

II. Relació de Fets
1.  Arran  la  provisió  d'inici  d'aquest  expedient  des  del  servei  gestor  d'educació  de  l'àrea 
d'acompanyament a les persones s'ha desenvolupat el conveni administratiu amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb la finalitat que els alumnes de la Facultat de Ciències Polítiques i  
Sociologia puguin fer la pràctiques del Grau en Sociologia.

2. Vist els convenis presentats per la UAB, en relació amb el conveni de col·laboració educativa 
per a la realització de pràctiques dels estudiants:
- Sr. Antonio Sensada Bautista, estudiant de Grau en Sociologia
-Sr.Jesus Barber Valentin, estudiant de Grau en Ciències Polítiques i Gestió Pública 
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen:

El Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris.

 L'Estatut  de  l'Estudiant  Universitari,  aprovat  per  Reial  Decret  1791/2010  de  30  de 
desembre.

La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de 
la UAB, el 10 de desembre de 2014.

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat  
Autònoma de Barcelona per a la realització de les pràctiques amb entitats col·laboradores dels 
estudiants de la Facultat de ciències polítiques i sociologia, Sr. Antonio Sensada Bautista i el Sr.  
Jesús Barber Valentin de la Universitat Autònoma de Barcelona 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 la Universitat Autònoma de Barcelona.

6. Modificació contracte d'obres enllumenat Eivissa-Menorca

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1846/2016, relatiu a la modificació del contracte d'obres de la remodelació 
de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca, mitjançant 
procediment  obert  i  únic  criteri  d'adjudicació,  preu  més  baix  i  tramitació  urgent.  Aquesta 
actuació  està  inclosa  dins  l'anualitat  2012,  del  catàleg  d'actuacions  del  Pla  Únic  d'Obres  i  
Serveis de Catalunya 2008-2012.

II. Relació de Fets
1. Per informe tècnic de la direcció de l'obra de data 3 de maig de 2016, es proposa modificar el  
contracte d'obres de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa 
i  al  carrer Menorca,  el  qual va ser  adjudicat  a l'empresa Serveis  Integrals  de Manteniment 
RUBATEC, S.A., per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de 2015, que 
considerava necessària, per raons d'interès públic, una modificació d'aquest contracte.

2. Instruït  l'expedient, s'han realitzades les audiències i  emplaçaments dels interessats, que 
avalen les causes i abast de la modificació proposada, i han estat emesos els informes tècnics,  
econòmics i jurídics procedents, inclosos l'acta conjunta de preus contradictoris de 3 de maig 
de 2016 i l'informe de la responsable municipal del contracte de 19 de juliol de 2016. 

3. La modificació necessària no afecta a condicions essencials del contracte, essent les causes 
que la motiven les diferents situacions imprevistes que han generat la necessitat de dur a terme 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

diversos canvis respecte al projecte adjudicat:

a) Homogeneïtzació  de  les  columnes  existents  en  el  municipi  (aquesta  actuació 
suposa un decrement de preu de -5.057,20 €) 
b) Instal·lació d'un nou controlador i la seva programació (aquesta actuació suposa un 
increment de preu de +4.565,21 €).
c) Instal·lació de nou projector amb menys consum elèctric i mateixes característiques 
tècniques (aquesta actuació suposa un decrement de preu de -139,20 €).
d)  Substitució  de projectors  per  uns  altres  de  LED que no  estaven  considerats  al  
projecte, per poder legalitzar la instal·lació (aquesta actuació suposa un increment de 
preu de +5.855,16 €)
e) Instal·lació de tres nous punts de llum al carrer Mallorca ja que hi havia una manca 
de llum en l'accés dels habitatges (aquesta actuació suposa un increment de preu de 
+4.386,27 €) 
f) Execució de rases manualment degut a l'existència d'altres serveis que el projecte no 
contemplava  (aquesta  actuació  suposa  un  increment  de  preu  de  +2.546,40  €,  per 
garantir la legalització de l'enllumenat de tota la zona, la seguretat dels accessos als 
habitatges i la correcta execució dels treballs per evitar danys a instal·lacions de serveis 
existents. 

4.  D'acord amb l'informe i acta conjunta de revisió de preus esmentats de data 3 de maig 
passat, la valoració de la modificació s'estableix en la quantitat total de 10.298,63 €, amb una 
quantia  d'IVA  de  2.162,71  €,  que  significa  un  7,14  per  cent  respecte  el  total  del  preu 
d'adjudicació del contracte.

III. Fonaments de dret.
1r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de 
modificació dels contractes administratius  d'obres disposats pels articles 105, 106, 107, 108, 
211, 219, 220, 234 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.  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  de  modificació  del  contracte  d'obres  de  remodelació  de  les 
instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a  l'avinguda  Eivissa  i  al  carrer  Menorca,  adjudicat  a 
l'empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A., per un valor de 12.461,34 €, IVA 
inclòs.

Segon. Aprovar el  document comptable annex d'autorització i  disposició de crèdit  (AD), per  
l'objecte  i  imports  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  aplicació  1404  1651  61904  del  vigent 
pressupost general.

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari del contracte i citar-li per a la formalització de la  
modificació del contracte dins del deu dies següents a la notificació.

Quart. Facultar l'Alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de modificació al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la modificació del contracte al Registre de Contractes del 
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Sector  Públic, de conformitat  amb allò que estableix l’article 333.3 del  Reial  Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

7. Aprovació Conveni de Col·laboració Escola La Jota pel Casal d'Estiu

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1800/2016, relatiu al Conveni de col·laboració amb l' Escola La Jota per a la 
cessió de diferents espais de l'escola La Jota per dur a terme el Casal d'Estiu. 

II. Relació de Fets

La Junta de Govern Local,  en data 1 de juliol,  va aprovar  el  conveni de col·laboració amb 
l'escola La Muñeira per a la cessió de diferents espais de l'escola per a la realització del Casal  
d'Estiu Municipal.

Arran  la  provisió  d'inici  d'aquest  expedient  del  servei  gestor  d'educació  de  l'àrea 
d'acompanyament  a  les  persones,  on  s'explica  els  motius  del  canvi  de  l'escola  per  a  la 
realització de Casal d'Estiu Municipal a l'escola La Jota.

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 229/2016, de 23 de març en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Deixar sense efecte el conveni aprovat en data 1 de juliol de 2016 entre l'Ajuntament i 
l'escola La Muñeira i aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès 
i l'escola La Jota, per a la cessió de diferents espais de l'escola per dur a terme el Casal d'Estiu  
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 l'escola La Jota.

8. Pagament quota anual Fons Català de Cooperació

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1781/2016 relatiu a la Liquidació de la Quota del Fons Català de Cooperació

II. Relació de Fets

1.  El  Servei  de  Cooperació  d’aquest  Ajuntament  vol  col·laborar  amb  el  Fons  Català  de 
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Cooperació, que vol promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països  
desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors  
del  desenvolupament  humà  i  els  drets  humans,  tot  finançant  projectes  que  prioritzen  la 
participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i 
educació realitzats per les associacions del nostre país.

2. En data de 23 de juny s’informa des del Fons Català de Cooperació a aquest servei, de la 
quota anual a abonar a aquell organisme, que és de 1.100 €.

III. Fonaments de dret

1r. L’Ajuntament té un compromís amb els projectes de cooperació al desenvolupament i de 
solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits. 

2n.  L’Ajuntament  de Badia  del  Vallès  és  soci  del  Fons  Català  de Cooperació  i  anualment  
participa donant suport a algun dels projectes de cooperació proposats per aquest. 

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
1352/2016 de 23 de març

Per tot això, s'acorda:

Primer. Fer efectiva la quota anual corresponent al nostre municipi per formar part del Fons 
Català de Cooperació, que enguany és de 1.100 € (mil cent euros), amb càrrec a la partida  
0703.2314.48906 del pressupost municipal.

Segon. Aprovar el document comptable ADO que s’adjunta i forma part d’aquesta proposta. 

Tercer. Notificar la present resolució al Fons Català de Cooperació.

9. Aprovació Conveni amb la FEC per les Jornades Associatives 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1551/2016,  relatiu  al  conveni  amb  la  FEC  per  les  JORNADES 
ASSOCIATIVES 2016 per donar suport a les associacions i entitats del municipi. 

II. Relació de Fets
Segons  l'informe  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  la 
FEDERACIÓ  D'ENTITATS  CULTURALS  DE  BADIA  per  l'organització  de  les  Jornades 
Associatives i Culturals, amb la finalitat de donar suport a les entitats del municipi.

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  
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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 229/2016 de 23 de març, 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  
FEDERACIÓ  D'ENTITATS  CULTURALS  DE  BADIA per  donar  suport  a  les  associacions  i 
entitats del municipi i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest 
acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 2.000€ (DOS MIL EUROS), de 
Promoció Cultural i amb càrrec a la partida 0703 3341 48104 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 la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA.

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

TEMES D'URGÈNCIA

10. Diagnostic i avaluació de materials amb amiant en el poliesportiu de Badia del Vallès

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1558/2016, relatiu a DIAGNOSTIC I EVALUACIÓN DE MATERIALS AMB 
AMIANT EN EL POLIESPORTIU DE BADIA DEL VALLÈS

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis gestor de l'àrea de territori, de data 8 de juliol de 2016, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a L'Ajuntament 
de Badia del Vallès té intenció de fer una remodelació de determinades infraestructures que 
conformen el  conjunt  del  Poliesportiu  Municipal.  El  Consistori,  abans de realitzar  qualsevol  
intervenció sobre els materials i  edificis vol  conèixer l'estat dels elements d'amiant -  ciment 
instal·lats  a les cobertes afectades i  saber si  hi  ha algun que altre material  susceptible de 
contenir amiant.

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 
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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 diagnostic  i  avaluació  de materials  amb 
amiant en el Poliesportiu de Badia del Vallès, amb l'empresa ACM-TBK 2020 S.L (AREA DE 
CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DE AMIANTO )

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

a)  Objecte:  DIAGNOSTIC  I  EVALUACIÓN  DE  MATERIALS  AMB  AMIANT  EN  EL 
POLIESPORTIU DE BADIA DEL VALLÈS.

b) Vigència: 2 meses des de l'adjudicació. 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 1.350,00 euros i 294,00 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, 
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

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 partida1604 1521 22706 del pressupost general 
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  ACM-TBK  2020  S.L  (AREA  DE  CONSULTORIA  Y 
DIAGNOSTICO DE AMIANTO ) i donar compte als serveis econòmics municipals.

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 vint-i-cinc minuts, el qual, com a 
Secretària municipal, en dono fe.
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