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 JUNTA DE GOVERN LOCAL 28/2014 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA  21 DE JULIOL DE 2014 

   

Badia del Vallès, 21  de juliol 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 Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero 

  

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 

 

1, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

  

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de les actes extraordinària i ordinària de les sessions 
que van tenir lloc el dia 14 de juliol de 2014. 

  

2, DOCUMENTS COMPTABLES 

  

II. Relació de Fets 

En data 16 de juliol de 2014 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. 
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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. 

19 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 507/2011, de 22 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 67,13 €, segons es detalla a la relació núm. 25/2014, adjunta. 

  

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 73.740,86  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 47/2014, adjunta. 

  

3,  SUBSANACIÓ DE L’ERROR EN LA ADJUDICACIÓ DEL NÚMERO DE LOCAL DEL 
CLUB DE FOTOGRAFIA  

  

II. Relació de Fets 

  

1.    Atès que en junta de govern de 19 de maig de 2014 es va aprovar 
l’adjudicació del local 92 a favor del Club de Fotografia, mitjançant contracte 
administratiu especial d’arrendament de Locals propietat municipal amb finalitat 
socio-cultural.  

  

2.    Atès que el Club de Fotografia va presentar una instancia al registre del 
Ajuntament en data 3 de juliol de 2014, demanant el canvi en l’adjudicació del 
local nº 92, ubicat al Av. Mediterrània 20, per el local nº 91 ubicat a l’Av. 
Mediterrània nº 18, degut a un error en la seva sol·licitud inicial.  

  

3.    Tenint en compte que el local nº 91 no ha estat demandat ni adjudicat a cap 
altre entitat i reuneix les  mateixes característiques quan a m2, import de 
lloguer, càrregues, que el local nº 92.  

  

III. Fonaments de dret 
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1r. D’acord amb l’informe del servei de cultura de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de 
data 4 de juliol, a favor del canvi de Local nº 92 pel nº 91. 

  

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

  

Per tot això, s'acorda: 

  

Primer. Modificar l’acord de junta de govern de 19 de març per tal de subsanar l’error 
del número de Local adjudicat  al Club de Fotografia, del nº 92 ubicat a l’Av. de la 
Mediterrània nº 20 pel local nº 91 ubicat a la Av. de la Mediterrània 18. 

  

Segon. Notificar la present resolució a les persones interessades 

  

4, CONTRACTE MENOR SERVEI DE MANTENIMENT ROBOT NETEJA FONS 
PISCINA 

  

D’acord amb l’informe dels serveis gestor d’esports, de data 10 de juliol de 2014, que 
acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència de contractar els serveis de l’empresa 
EXPERT POOL IBERICA S.L. 

  

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 del robot PREMIUM 
750 amb núm. de serie PM750-0065 (neteja fons de la piscina), amb l’empresa 
EXPERT POOL IBERICA S.L.  

  

Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions: 

  

a)      Objecte:  Servei de manteniment  del robot PREMIUM 750 amb núm. de 
serie PM750-0065 (neteja fons de la piscina), 

b)       Vigència: El contracte té una durada fins el 19 de juny de 2015 . 

c)      Preu del contracte i IVA aplicable: el cost és de 1.955,00 € (nets) i 410,55  € 
(IVA) 

d)      Condicions econòmiques i forma de pagament: es presentarà una única 
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factura que es pagarà a 60 dies. 

e)      Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 

-          Servei de manteniment  i reparació del robot PREMIUM 750 amb núm. 
de serie PM750-0065 (neteja fons de la piscina) . 

-          Control del bon funcionament del material i procedirà al manteniment 
preventiu. 

-          En cas d'averia es notificarà a Expert Pool Iberica S.L. Ique enviarà a 
recollir el robot. 

-          En 96 h el robot serà recollit, reparat i entregat (segons zona 
geogràfica). 

-          En cas d'immobilització completa  per un període superior a una 
setmana, Expert Pool Iberica S.L. Es compromet a deixar una màquina 
(idèntica o no, segons disponibilitat) pel temps que duri la reparació. Aquest 
robot de préstec ha de tenir un ús correcta, si a causa del mal ús pateix 
danys a causa del mal ús es facturarà al lient els danys ocasionats. 

-          El control del bon funcionamet inclou la comprovació de : 

o        el funcionament correcta dels motors, de la bomba, de la carta 
electrònica i del software 

o        estat físic del filtre 

o        estat de les corretjes, orugues, rodets, espumes, pvc 

o        de les rodes del carro (pressió, estat) 

o        tornilleria en general 

o        conexiones del capçal de la manguera 

o        correcta estat del tancament del capot 

o        capsal i manguera (poros) 

  

-        Les operacions de manteniment sonsisteixen en : 

. neteja del filtre, dels rodets, espumes i raspalls de pvc 

. aplicació de l'spray de neteja de contacte 

. termorestauració del capot 

. aplicació de vaselina al kit desmontable de la bomba 

. inflar rodes 

. apretar cargols 

  

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), 
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per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 0503 3411 21300 del 
pressupost ordinari per a 2014. 

  

Quart. Notificar el present acord a l’empresa EXPERT POOL IBERICA S.L.. 

  

5. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I L'OFICINA LOCAL 
DE CREU ROJA DE SABADELL 

  

II. Relació de Fets 

Atès que la llei de Serveis Socials 12/2007 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. 

  

Atès que 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. 

  

Atès que 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. 

  

Atès que la col·laboració entre l’ajuntament i la Creu Roja en aquest àmbit pot ser 
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.  

  

Vist l´informe emès per la coordinadora del departament amb data 15 de juliol de 2014. 

  

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, a través del qual la Creu Roja a Sabadell 
portarà a terme activitats al territori de Badia del Vallès, amb l’objectiu de pal·liar de 
forma puntual la situació de les famílies afectades per la crisi econòmica que li siguin 
derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquestes activitats consistiran en 
el lliurament de kits d’alimentació i de material higiènic.  

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 0803.2301.48001, 
per a l’exercici 2014. 

Tercer. Facultar a l'Alcaldessa, Sra. Eva Menor Cantador, per la signatura del Conveni. 

  

6. CONTRACTE DE SERVEI FACTURACIÓ ELECTRÒNICA GEMWEB 2014 
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I. Identificació de l’expedient 

  

Expedient número  165/2014 , relatiu a la contractació del manteniment del programa 
de gestió electrònica de les factures dels subministraments d’aigua, gas i electricitat. 

  

II. Relació de Fets 

  

1. La gran quantitat de subministraments dels que disposa un ajuntament i sobretot, la 
necessitat de controlar la despesa real que tenim a cada punt de subministrament, fan 
necessari la instal·lació d’un programa que ens gestioni totes les factures generades, 
per tal de saber la evolució dels consums i de la despesa als diferents equipaments del 
municipi. 

  

2. Atès que en data de 15 de Juliol finalitza l’actual contracte de manteniment per 1 
any, d’aquest programa, es necessari contractar de nou aquest servei pel mateix 
període de temps.   

  

3. Vist l’informe d’idoneïtat de l’enginyer municipal  

  

4. Vist els informes de secretaria i intervenció. 

  

III. Fonaments de dret 
  

1r. D’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del 
Sector Públic i de les AA.PP ens trobarem davant d’un contracte menor de Serveis, 
quan el seu import sigui inferior a 18.000 €.  

2n. D’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del 
Sector Públic i de les AA.PP els contractes menors es podran adjudicar directament a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional 
necessària per a realitzar la prestació.  

3r. D’acord amb l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del 
Sector Públic i de les AA.PP, la tramitació dels expedients dels contractes menors  
només requerirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 
corresponent.  

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny. 

  

Per tot això, s'acorda: 

  

Primer.-  Dur a terme el servei de  manteniment del programa informàtic de despeses i 
consums dels subministraments d’aigua , gas i electricitat, amb el contractista  
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BAUWERK ENGINYERIA, per l' import de 817,20 euros i 171,61 euros d' IVA.  

  

Segon.- Aprovar la despesa corresponent al servei de manteniment del programa 
informàtic de despeses i consums dels subministraments d’aigua , gas i electricitat, per 
un valor de 988,81 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 1404 1512 22799 del 
pressupost municipal 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 en el termini de 10 dies a partir de la data 
de l’aprovació per Junta de Govern. 

 

Finalitzada la discussió del punt únic de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i cinc minuts. 

  

Vist i plau 

L’alcaldessa,  

Document signat electrònicament 

  

 


