JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 11 DE JUNY DE 2012

Badia del Vallès, 11 de juny de 2012
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jiménez Molina
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 4 de juny de 2012.

2. DOCUMENTS COMPTABLES
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
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 Dleg. 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, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
311.477,06 €, de la relació núm. 20/2012.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 120.622,70 €, de la relació núm. 32/2012.

3. AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL : PROJECTE “XECS D’ALIMENTS SALUDABLES”
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Atesa la Llei 12/2007, de Serveis Socials, la qual atorga als Serveis Socials Bàsics la
competència de gestionar prestacions d’urgència social en aquelles situacions en que sigui
necessari, en especial quan es tracti de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social
Atesa la situació de crisi econòmica general que ha suposat un augment en la demanda
d’usuaris de serveis socials que es troben sense ingressos econòmics o amb ingressos
insuficients per cobrir les necessitats bàsiques
Atesa la necessitat de complementar els lots de productes alimentaris que es faciliten des
d’aquest ajuntament amb productes frescos per a una adequada alimentació, en especial per
als nuclis familiars amb infants a càrrec.
Atès el projecte i l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient.
S’acorda:
Únic.- Aprovar el projecte de “Xecs d’aliments saludables” que s’adjunta, inclòs dins els
ajuts d’urgència social en concepte d’alimentació bàsica, amb efectes a data 1 de gener
de 2012.

4. CESSIÓ LOCAL NÚM. 102 A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA
Atesa la instància amb data 15 de març de 2012, cursada pel senyor José Baena Arrebola,
amb DNI núm. 30749841Z, en la seva condició d’arrendatari del local comercial núm. 102,
situat a l’avinguda Mediterrània, núm. 15 de Badia del Vallès, on ens comunica la seva decisió
de rescindir el contracte de lloguer signat amb data 1 de gener de 1997 i cedir el local abans
mencionat a favor de l’ajuntament.
Atès que en el contracte d’arrendament en el seu article 1, la part arrendadora autoritza a la
part arrendatària a rescindir el contracte abans del termini fitxat, prèvia notificació per escrit.
Vist el informe tècnic de l’àrea d’urbanisme en quant a l’estat del local per a la devolució de la
fiança que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i que ascendeix a un
import de 276’48€.
S’acorda:
Primer.- Acceptar la proposta per part de l’arrendatari senyor Jose Baena Arrebola, amb DNI
núm. 30749841Z, consistent en la cessió del local núm. 102, situat a l’avinguda Mediterrània,
núm. 15, a favor de l’ajuntament i des de el 31 de maig de 2012.
Segon.- Resoldre el contracte d’arrendament celebrat amb data 1 de gener de 1997, a petició
de l’interessat, i conseqüentment causar baixa en el padró dels locals comercials des del dia 31
de maig de 2012.
Tercer.- Donat que s’ha tornat el rebut corresponent al mes de maig de 2012 i que amb les
despeses sumen un total de 242’18 €, compensar l’import de la fiança que va dipositar en
aquest Ajuntament en el seu dia per valor de 276’48 € amb el rebut tornat, resultant una
diferència de 34’30 € a favor del Sr. José Baena, que se l’abonarà al número de compte corrent
que tenia destinat al pagament dels rebuts del local i d’acord al informe favorable per part dels
serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme respecte a la devolució de l’esmentada fiança.
Quart.- El present acord resta condicionat a la liquidació de totes les deutes que pugui tenir
amb l’ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Cinquè.- Notificar a la part interessada, a l’àrea d’economia, i a l’ORGT.
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5. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES FESTA MAJOR 2012
Vist que Badia del Vallès celebra enguany la seva Festa Major els dies 15, 16 i 17 de juny.
Atès l’informe tècnic adjunt, emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a Castellet Espectacles, S.L.U., el següents espectacles per un import total
de 4.500,00 € més IVA 810,00€:
-

Espectàcle Juan Reina i Duet Salsabor (950,00)
Cobla Principal de la Escala (920,00)
Cremat de Rom (630,00)
Havaneres ‘Mestre d’Aixa’ (900,00)
Disco Mòbil ‘Dj Isidre’ (1.100,00)

Segon. Adjudicar a Arts Managers, S.L., l’espectacle de ‘La Banda del Coche Rojo’ per import
de 3.900,00€ més IVA 702,00, per a la Festa Major de Badia del Vallès, tots amb càrrec a la
partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual, segons informe tècnic adjunt i de conformitat
amb el que disposen els articles 95 i 122 de la llei 30/2007 del 30 d’octubre de contractes del
sector públic.
Tercer. Aprovar els documents comptables AD que s’adjunta d’import total de 9.912,00€ (IVA
inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.

6. CONTRACTE DEL SERVEI D’UN CORREFOC
Vista la proposta del servei de data 14 de maig, s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de
contractar el servei d’un correfoc a càrrec de la Colla de Diables de Badia del Vallès que tindrà
lloc el 16 de juny dins de la Festa Major, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 500,00 €
IVA inclòs.
Vist l’ informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
Vist l’ informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’ establert en la disposició addicional segona del Text refós de la llei de
contractes del sector públic aprovat per reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
S’acorda:
Primer: Dur a terme el servei d’un correfoc mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista “Colla de Diables de Badia del Vallès” per un import de 500,00 euros IVA inclòs
Segon: Aprovar la despesa AD corresponent a la prestació del servei d’un correfoc de la Colla
de Diables amb càrrec a la partida 0703 3381 22607 del vigent pressupost.
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari
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7. CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA DEL VALLÈS DURANT EL 2012
Vista la proposta del servei de data 31 de maig de 2012, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de Control d’accés a les instal·lacions esportives municipals
de Badia del Vallès durant el 2012. el preu del qual ascendeix a la quantitat de 14.994,32
euros i 2.698,98 euros d’IVA.
Vist l’informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
Vist l’ informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona del Text Refòs de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
S’acorda:
Primer: Dur a terme el servei de Control d’accés a les instal·lacions esportives municipals de
badia del Vallès mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Ingenieria
aplicada, S.A. T-INNOVA per un import de 14.994,32 euros i 2.698,98 euros d’IVA.
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de Control d’accés a les
instal·lacions esportives municipals de badia del Vallès amb càrrec a la partida 0503 3411
64100 del pressupost vigent
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari

8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT ALS
ADOLESCÈNCIA I ESPORTS A BADIA DEL VALLÈS 2012

PROGRAMES

D’INFÀNCIA,

Vista la proposta del Area d’Acció Social i Cultural en relació a la contractació del servei de
suport als programes d’infància, adolescència i esports, a Badia del Vallès .
Vistos els informes de secretaria i intervenció que s’adjunten.
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 110 i
a la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmica
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per al servei de suport als programes
d’infància, adolescència i esports, a Badia del Vallès per al 2012
Segon. Autoritzar la despesa, en quantia de 72.042 euros i 12.967 euros d’IVA amb càrrec de
la partida núm. 0903/2317/22709, la quantia de 8.387 euros i 1.509,66 euros d’IVA amb càrrec
de la partida 1003/3201/22699 i de 16.997 euros i 3.059,46 euros d’IVA amb càrrec de la
partida 0503/3411/22709 del pressupost vigent.
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Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regiran el contracte del servei de suport als programes d’infància, adolescència i
esports, a Badia del Vallès per al 2012.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del Contractant anunci de
licitació perquè durant el termini de 15 dies establert en el plec es presentin les proposicions
que es considerin pertinents.

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

9. CONTRACTACIÓ D’UNA DISCO MÒBIL PER LA REVETLLA DE SANT JOAN 2012
Vist que Badia del Vallès vol celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny de 2012
Atès l’informe tècnic adjunt, emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a Castellet Espectacle, S.L.U, la contractació d’una Disco Mòbil per a la
Revetlla de Sant Joan per un import de 1.800,00 €, IVA inclòs, per a la Revetlla de Sant Joan ,
amb càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual, segons informe tècnic adjunt i
de conformitat amb el que disposen els articles 111 i 138 del Text refos de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat per RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
Segon.- Aprovar els documents comptables AD que s’adjunten d’import total de 1.800,00 € IVA
inclòs, per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.

10. SERVEI D’ ESBROSSADA EXTRAORDINÀRIA PER SANT JOAN A BADIA DEL VALLÈS
Vista la proposta del servei de medi ambient de data 7 de juny de 2012 respecte a la necessitat
de realitzar el servei de desbrossada extraordinària al municipi com a prevenció d’incendis i
que cal realitzar-la amb urgència i per tant es considera convenient efectuar la seva
contractació.
Atès que amb data 8 de juny de 2012, es va emetre informe d’intervenció, en el qual
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte.
Atès que amb data 8 de juny de 2012 , es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe dels serveis tècnics de medi ambient.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona del text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
S’acorda:
Primer. Dur a terme el servei de esbrossada extraordinària del municipi de Badia del Vallès,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb Fundació Tallers per un import de 7.500,00
euros i 1.350,00 euros d’IVA.
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Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de esbrossada extraordinària
del municipi de Badia del Vallès , amb càrrec a la partida 1204 1711 22709 del vigent
pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
Quart. Notificar el acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data d’aprovació

Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les dotze hores i vint minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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