JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/2014

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE FEBRER DE 2014
Badia del Vallès, 17 de febrer de 2014
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
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica.
Excusa la seva assistència 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 10 de febrer de
2014.

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
54.860,60 €, de la relació núm. 5/2014.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 104.143,14 €, de la relació núm. 6/2014.

3. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES CARNAVAL 2014

1

Badia del Vallès celebra la tradicional festa de Carnaval els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març,
d’acord amb la gestió dels serveis de Cultura de l’àrea d’Acció Social i Cultural i l’informe de 11
de febrer de 2014, la programació i organització dels actes festius i sobre la conveniència,
idoneïtat i justificació de les contractacions que comporten.
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 de 22 de juny de 2011.
S’acorda:
Primer. Aprovar la programació i actes de Festa de Carnaval, els dies 28 de febrer i els dies 1 i
2 de març de 2014 per a la població adolescent, adulta i per al públic familiar i infantil de Badia
del Vallès, segons programa annex que adjunt s’aprova i que entre d’altres actes preveu:
a) Concurs de disfresses per al Carnaval juvenil el divendres 28 i un pel Carnaval Familiar
i infantil, el diumenge 2 de febrer.
b) Concurs de disfresses de la Rua Popular amb la concessió d’un primer i segon premi
per a les millors comparses, un premi a la comparsa més divertida, i un premi a la millor
disfressa individual adulta, el dissabte 1 de març.
Segon. Aprovar el contracte menor de serveis de so i il·luminació, amb l’empresa Adjudicar a
Rock & Classics Sonoritzacions, S.L., els quals s’executaran conforme les condicions següents:
a) Objecte: La prestació i execució dels serveis de so i il·luminació dels dos camions que
acompanyaran la rua de carnaval.
b) Vigència: 1 de març de 2014 a partir de les 18.30 hores.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 1.760€; més 369,60€ (IVA)
d) Les condicions econòmiques i forma de pagament i obligacions bàsiques del
contractista s’ajustaran a la seva oferta en tot allò que no s’oposi a allò previst al RD
3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.
Tercer. Aprovar el contracte menor de Cercavilla “Els Camells”, amb l’empresa Artistic-Events,
S.L., els quals s’executaran conforme les condicions següents:
a)
b)
c)
d)

Objecte: La prestació i execució del Cercavila pels carres de la ciutat.
Vigència: el dia 1 de març a partir de les 18.30 hores.
Preu del contracte i IVA aplicable: 1.550,00€; més 325,50€ (IVA)
Les condicions econòmiques i forma de pagament i obligacions bàsiques del
contractista s’ajustaran a la seva oferta en tot allò que no s’oposi a allò previst al RD
3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.

Quart. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit per a
cadascuna de les contractes esmentades i el imports descrits amb càrrec a la partida 07/03
3381 22609 del pressupost vigent.
Cinquè. Notificar l’acord als interessats .

4. CONTRACTACIÓ MENOR
CONDENSADORS MERCAT

DEL

SERVEI

PER

LA

INSTAL·LACIÓ

BATERIA

D’acord amb l’informe dels serveis gestors d’urbanisme, de data 10 de febrer de 2014, que
acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar la instal.lació d’una bateria de
condensadors al mercat municipal per tal d’eliminar el consum de reactiva a la factura elèctrica.
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 de 22 de juny de 2011.
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S’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de contractar la instal.lació d’una bateria de
condensadors al mercat municipal per tal d’eliminar el consum de reactiva a la factura elèctrica,
amb l’empresa CYDESA.
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:
e) Objecte: La prestació i execució dels serveis de instal.lació d’una bateria de
condensadors al mercat municipal.
f) Vigència: 17 de febrer al 7 de març
g) Preu del contracte i IVA aplicable: 3552,59 euros i 746,04 d’IVA.
h) Condicions econòmiques i forma de pagament: transferència bancaria.
i) 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 1604 4311 21300 del pressupost ordinari
per a 2014.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa CYDESA.

5. CONTRACTE MENOR SERVEI DE MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ AUDITORI
D’acord amb l’informe dels serveis gestors d’urbanisme, de data 31 de gener de 2013, que
acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar el servei de manteniment d’1 màquina
de climatització a la coberta de l’Auditori.
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 de 22 de juny de 2011.
S’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de manteniment d’1 màquina de climatització a
la coberta de l’Auditori,amb l’empresa Llonch- Clima.
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:
j)
k)
l)
m)

Objecte: La prestació i execució dels serveis de manteniment.
Vigència: de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014.
Preu del contracte i IVA aplicable:778,00 € i 163,38 € d’IVA ....
Condicions econòmiques i forma de pagament: transferència bancaria , 50% en març
de 2014 i 50% setembre de 2014.
n) 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 0704 3322 21200 del pressupost ordinari
per a 2014..
Quart. Notificar el present acord a l’empresa.

6. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIN-05011053
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Vista instància i documentació adjunta presentades per la Sra. Estela Muñoz Alonso, referent a
la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de “Centre de
fisioteràpia”, al local comercial núm. 53 situat a l’av. de Burgos, 28 de Badia del Vallès.
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada.
Atesa Resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2011, la qual aprovà la delegació a
la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
S'acorda:
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a la Sra. Estela Muñoz
Alonso, per dur a terme l’activitat de “Centre de fisioteràpia”, al local comercial núm. 53, situat a
l’av. de Burgos, 28 de Badia del Vallès.
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 316,50
€, segons l'Ordenança Fiscal número 15 Art. 6.
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat i al Organisme de Gestió Tributaria.

7. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT M-2/2012
Vista instància i documentació adjunta presentades pel Sr. Nelson Traslaviña Díaz referent a la
sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de Venda de carn de
cavall, a les parades núm. 47, 48 i 49 del mercat municipal de Badia del Vallès.
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada.
Atesa Resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2011, la qual aprovà la delegació a
la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
S'acorda:
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat al Sr. Nelson Traslaviña
Díaz, per dur a terme l’activitat de Venda de carn de cavall, a les parades núm. 47, 48 i 49 del
mercat municipal de Badia del Vallès.
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 323,70
€, segons l'Ordenança Fiscal número 15 Art. 6.
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat i al Organisme de Gestió Tributaria.

8. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT M-2/2013
Vista instància i documentació adjunta presentades per la Sra. Antonia González Murillo
referent a la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de Venda
de queviures, a les parades núm. 157-158 del mercat municipal de Badia del Vallès.
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada.
Atesa Resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2011, la qual aprovà la delegació a
la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les liquidacions
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corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
S'acorda:
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a la Sra. Antonia
González Murillo, per dur a terme l’activitat de Venda de queviures, a les parades núm. 157158 del mercat municipal de Badia del Vallès.
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 323,70
€, segons l'Ordenança Fiscal número 15 Art. 6.
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat i al Organisme de Gestió Tributaria.

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

9. CONTRACTE MENOR SERVEI MANTENIMENT SALA FITNESS POLIESPORTIU
D’acord amb l’informe dels serveis gestor d’esports, de data 11 de febrer de 2014, que acredita
la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar els serveis del manteniment de la Sala fitness
del Complex Esportiu Municipal.
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 de 22 de juny de 2011.
S’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de manteniment de la sala de fitness, amb
l’empresa ARGES FITNESS S.L.
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: Servei de manteniment de la sala de fitness del Complex Esportiu de Badia
del Vallès.
b) Vigència: El contracte té una durada d’un any a partir de la data d’aprovació del
contracte. .
c) Preu del contracte i IVA aplicable: el cost és de 7.525 € (nets) i 1.580,25 € (IVA)
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: es facturaran els dos primers mesos
per un total de 8h setmanals (900 € nets i 189 €d'IVA ) la resta de mesos de 4h
mensuals (560 € nets i 117,6 € d'IVA)
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista:
Servei de manteniment de la maquinària de la sala de fitnness
• 8 rems
• 4 steps
• 13 bicicletes, bikes i recumvbert
• 2 elíptiques
• 7 cintes de corre de varis models
• 34 màquines musculació de varis models
• 19 bancs
• Pes lliure: “mancuernas” i discos
- El contracte inclou ma d’obra i desplaçaments.
- No estan incloses les peces substituïdes per desgast o ruptura del material.
- Està totalment inclòs, tots els materials necessaris per netejar, engrassar i segellar
cargols de totes les màquines contractades.
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- Utilització de materials d’alta qualitat per optimitzar el rendiment de les màquines.
- Entrega d’una còpia de la taula de manteniment realitzat el dia de la visita.
- Queda garantit, per la part contractant que el personal que vindrà a fer el manteniment és
personal qualificat.
- La resta de condicions contemplades a l'oferta de l'empresa contractista de 18/10/13, que
no s'oposi allò previst al punt següent.
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 0503 3411 22799 del pressupost ordinari
per a 2014.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa ARGES FITNESS.

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