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JUNTA DE GOVERN LOCAL 41/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 25 de novembre de 2013 
 
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 
Montserrat Jiménez Molina 
 
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica. 
 
Excusen la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero i la senyora Raquel Gracia 
Peral. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 
2013. 
 
 
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 
1.120,08 €, de la relació núm. 73/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 83.531,70 €,  de la relació núm. 92/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Gas Natural) per un import de 1.179,24 €,  de la relació núm. 91/2013. 
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3. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA AMB TELEVIDA SERVEIS 
SOCIOSANITARIS, S.L. 

 
 
D’acord amb l’informe tècnic dels Serveis Socials Bàsics de data 12 de novembre de 2013, que 
acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència de contractar el Servei de Teleassistència 
Domiciliària. 
 
Atès que el servei de teleassistència és una prestació garantida de la cartera de serveis 
socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb 
la tecnologia adequada ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una 
resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. 
 
Atès que amb aquest servei es pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la 
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris aquelles 
persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de l’edat i el seu estat 
físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de manera continuada i 
suficient. 
 
D’acord amb la voluntat d’aquest ajuntament de facilitar el servei als ciutadans que ho 
necessiten i que no poden accedir a l’esmentat servei a través de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, degut a que per aquest any 2013 la Diputació s’ha 
compromès a donar cobertura al 10,65% de les persones majors de 65 anys a la demarcació 
de Barcelona i que el nostre municipi supera aquest nivell. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament cobrir el 100% del cost dels nous aparells per donar 
el servei a les persones que el precisen de manera urgent i es troben en llista d’espera. 
 
D’acord amb el que es disposa a l’article 22, 111, 138 i concordants del RDL 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 el 22 de juny de 2011.  
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de teleassistència amb l’empresa Televida 
Serveis Sociosanitaris S.L. 
 
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions: 
 
a) Objecte:  La prestació i execució dels serveis de teleassistència domiciliària 
b) Vigència:  De 1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013 
c) Preu del contracte i IVA aplicable:  
 
L’import del contracte serà d’un màxim de DEU MIL CINC-CENTS  NORANTA-SIS euros i 
QUINZE cèntims (10.596’15 €) i s’aplicarà el 4% d’IVA, l’import total amb IVA serà de ONZE 
MIL VINT euros (11.020 €). El preu unitari per usuari del servei de teleassistència es recull en 
l’esmentat informe tècnic de 12 de novembre de 2013. 
 
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: En els cinc primers dies de cada mes 
Televida Serveis Sociosanitaris S.L. presentarà la factura dels serveis corresponents al mes 
vençut. L’Ajuntament de Badia del Vallès realitzarà l’abonament de les quantitats contingudes 
en l’esmentada factura en els terminis legals establerts. 
 
e) Obligacions bàsiques del contractista: 
 
- Televida Serveis Sociosanitaris S.L. prestarà el servei de teleassistència domiciliària dins de 
l’àmbit territorial de Badia del Vallès.  
 
- En cada moment l’Ajuntament de Badia del Vallès notificarà a Televida Serveis Sociosanitaris 
S.L. les successives altes i baixes que s’hagin de donar en relació amb la prestació del servei 
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de forma i manera que les esmentades altes i baixes única i exclusivament dependran de 
l’Ajuntament.  
 
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de serveis, en tot 
allò no previst serà d’aplicació el RD 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i 
normativa de desenvolupament. 
 
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 08/04.2319.22799 del pressupost ordinari 
per a 2013 
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa Televida Serveis Sociosanitaris S.L. 
 
 
4. FORMALITZACIÓ DE LES RENDES DE LOCALS COMERCIALS DE GENER DE 2013 
 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en sessió extraordinària de data 19 de 
desembre de  2012, va establir diverses mesures per a la dinamització del comerç local amb 
l’objectiu de promoure i  incentivar l’activitat comercial i econòmica del municipi i d’harmonitzar 
llurs obligacions contractuals. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 28 de gener de 2013 s’aproven els 
documents de  gestió derivats de les mesures aprovades pel Ple municipal. 
 
Atès que els arrendataris dels locals comercials números 82, 60, 53, 57, 89, 81, 95 i 135, van 
presentar sol·licitud de novació de contracte d’arrendament al mes de gener de 2013, amb 
l’objectiu d’acollir-se, des del inici, a les mesures de dinamització del comerç local. 
 
Atès l’informe tècnic emès pel servei de Promoció Econòmica i Comerç d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de data d’aplicació de les mesures de dinamització del comerç 
local aprovades al Ple municipal en data 19 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener 
de 2013, a les rendes dels locals comercials que van presentar sol·licitud de novació abans del 
18 de febrer de 2013, amb l’objectiu d’atendre la seva petició respecte a l’acord aprovat i que 
es detallen al quadre següent. 
 

  
 
Segon. Procedir a la formalització de les mesures esmentades a l’apartat primer d’aquest 
acord, al padró de les  rendes corresponents als locals comercials del mes de desembre de 
2013.  
 
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord als serveis econòmics municipals, als arrendataris 
que van presentar la sol·licitud al mes de gener i a l’associació de comerciants de Badia del 
Vallès. 

Núm. 
local direcció data acord data 

sol·licitud  mes aplicac. 

82 Av. Costa Brava, 10 25-02-13 25-01-13 febrer 
60 Av. Burgos, 22 25-02-13 24-01-13 febrer 
53 Av. Burgos, 28 25-02-13 23-01-13 febrer 
57 Av. Burgos, 24 25-02-13 25-01-13 febrer 
89 C. La Manxa, 3 04-03-13 28-01-13 març 
81 Av. Costa Brava, 12 04-03-13 25-01-13 març 
95 Av.. Mediterráneo, 26 04-03-13 24-01-13 març 
135 C. Menorca, 2 04-03-13 15-02-13 març 
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5. APROVACIÓ CONTRACTACIÓ COBERTURES  D’ASSEGURANCES PER DANYS 

PATRIMONIALS (EDIFICIS) I ACCIDENTS COL·LECTIUS INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

 
Instruït l’expedient per a la contractació de diverses pòlisses d’assegurances, d’acord amb 
l’informe del cap  de Serveis Generals sobre la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat dues pòlisses relatives a danys patrimonials 
(edificis) i per accidents col·lectius a les instal·lacions esportives, per les característiques de 
cadascuna i pels imports avaluats i per les necessitat d’inici de les respectives prestacions 
abans de l’1 de gener de 2014. 
 
Emesos els informes de Intervenció i Secretaria Generals de l’Ajuntament, de conformitat amb 
l’establert en l’article 20, 22, 110, 175 i concordants i la disposició addicional segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre; i d’acord amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
de 22 de juny de 2011. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
de dues pòlisses d'Assegurances que cobreixin: a)  els riscos derivats  de les pèrdues o danys 
materials en els béns mobles i immobles (continent i contingut) que constitueixen el patrimoni 
de l'Ajuntament i els seus ens dependents; b) la cobertura d'accidents del socis (abonats) de 
les instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte d’Assegurança per procediment negociat sense publicitat i 
alhora ordenar que els Serveis Generals municipals facin invitació al procediment a un mínim 
de tres empreses amb solvència per a l’execució de les prestacions a contractar.  
 
Tercer. Condicionar el present procediment i adjudicació a la condició suspensiva i alhora 
compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 2014 i 2015 de consignació 
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació. 
 
 
6. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA 

PROVISIÓ INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC/A DE BIBLIOTECA 
SEGONS L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2009 I LA SEVA CONVOCATÒRIA 

 
 
El Ple en sessió ordinària de data 26 de juny de 2013, va aprovar inicialment la plantilla de 
personal d’aquesta corporació i en data 28 de juny de 2013, es va publicar al BOP de 
Barcelona, l’aprovació definitiva del pressupost per l’any 2013 i la relació/catàleg de llocs de 
treball corresponents a l’any 2013. 
 
Atès que al catàleg de llocs de treball de l’àrea d’acció social i cultural, existeix una plaça 
vacant d’auxiliar tècnic/a de biblioteca, en règim funcionarial, administració especial, subescala 
tècnica, nivell 11, grup C, subgrup C1, adscrita a la Biblioteca Municipal Vicente Alexandre de 
Badia del Vallès. 
 
Atès que els concursos per a la provisió de llocs base podran restringir-se a les vacants d’una 
determinada àrea professional. 
 
Atès que el procediment normal per a la provisió de llocs de treball, és la convocatòria d’un 
concurs de mèrits per a la provisió del llocs de funcionari de la corporació, d´ acord amb els 
articles 69.1c, 78 i 79 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut Bàsic de l’empleat públic. 
 
Per tot l’anterior, s’acorda: 



 5 

 
Primer.- Convocar un concurs de mèrits de caràcter restringit, per a la provisió interina d’un lloc 
de treball de caràcter específic, d’una plaça vacant d’auxiliar tècnic/a de biblioteca en règim 
funcionarial, administració especial, subescala tècnica, nivell 11 grup C, subgrup C1, adscrita a 
la Biblioteca Municipal Vicente Alexandre de Badia del Vallès. 
 
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de 
treball de caràcter específic abans esmentat. 
 
Tercer.- Publicar les bases del concurs a la pàgina web de l’ajuntament de Badia del Vallès i al 
tauler d’anuncis, fent una ressenya  al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


