
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 2/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 20 DE GENER DE 2015

Badia del Vallès, 20 de gener de 2015

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:

Raquel Gracia Peral

Montserrat Jimènez Molina 

Antonio Sabariego Guerrero                                                                                               

Excusa la seva assistència el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.

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

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern 
Local, atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de 
membres,  el  President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els 
assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

2. Documents comptables

3. Licitació subministrament mitjançant renting d’11 equips multifuncions

4. Renovació anual de les autoritzacions administratives del mercat ambulant 2015

5. Canvi de titularitat activitat local comercial núm. 37

6. Comunicació d’obertura d’activitat establiment al local comercial núm. 49

7. Temes d’urgència

1.      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 
13 de gener de 2015.
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2.      DOCUMENTS COMPTABLES

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 87/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 13 de gener de 2015 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.

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:

Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de 5.022,42  €,  segons es detalla a la relació núm. 
01/2015, adjunta.

3.  LICITACIÓ  SUBMINISTRAMENT  MITJANÇANT  RENTING  D'11  EQUIPS 
MULTIFUNCIONS

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 255/2014, relatiu a  la contractació de subministrament, mitjançant 
rènting, de 11 equips multifunció per l'Ajuntament de Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2014 es va iniciar 
l'expedient per a l'adjudicació del contracte de subministrament, muntatge, instal•lació i 
posada en funcionament,  i  manteniment,  mitjançant  la  modalitat  de rènting de nou 
equips multifunció per l'Ajuntament de Badia del Vallès.

2. Instruït l'expedient, la  Comissió negociadora en sessió de data 18 de juliol de 2014, 
va  recollir  els  antecedents  de  la  licitació,  les  al•legacions plantejades i  va  emetre 
informe i proposta per a la declaració de nul•litat de les actuacions i redacció d'un nou 
plec, en els termes recollits a l'acta aixecada de la sessió.

3. Per acord de Junta de Govern de 22 de juliol de 2014,  es va acordar la nul•litat de 
les actuacions i redacció d'un nou plec, amb l'objecte de garantir un nou procés de 
negociació  per  a  garantir  l'adequada,  idònia  i  eficient  contractació,  així  com  les 
modificacions  oportunes,  per  tal  d'adequar-lo  a  les  necessitats  actuals  d'aquesta 
administració.

4. En la seva virtut, en data 22 de desembre de 2014 es va emetre l'informe tècnics 
dels  Serveis  d'Informàtica,  respecte  el  nou  plec  de  condicions  administratives  i 
prescripcions  tècniques particulars  per  a  la  contractació  de  11  equips  multi  funció 
mitjançant la modalitat de rènting.

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  l'expedient  instruït  des  de  la  regidoria  d'Economia,  Governació  i 
Serveis  Generals  i  l'informe  tècnic  dels  serveis  d'informàtica  de  l'àrea  de  Serveis 
Generals, de data 22 de desembre de 2014, que acredita la conveniència, idoneïtat i 
eficiència  de  contractar  el  subministrament,  muntatge,  instal•lació  i  posada  en 
funcionament,  mitjançant  la  modalitat  de  contractació  de  rènting,  de  onze  equips 
multifunció per a l'Ajuntament de Badia del Vallès.

2n. Consta al Plec de condicions administratives i prescripcions tècniques particulars, 
el procediment d'adjudicació i avaluació proposat per assolir la millor i més avantatjosa 
prestació del contracte, a més de les característiques tècniques dels equips multifunció 
objecte d'aquest contracte sota la modalitat de rènting.

3r.  Per  tot  això,  de  conformitat  amb els  articles  9,  19,  22,  110,  169  a  178,  290, 
disposició addicional  segona i  altres articles concordants del  Reial  decret  legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, 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 
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publicitat  del  subministrament  i  servei  (muntatge,  instal•lació  i  posada  en 
funcionament),  mitjançant rènting, de 11 equips multifuncions per a l'Ajuntament de 
Badia del Vallès per import total de 31.680 euros, sense l’ IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  i  Prescripcions  Tècniques 
Particulars que regiran l'adjudicació i contractació mitjançant la modalitat de rènting del 
subministrament indicat per procediment negociat sense publicitat.

Tercer.  Aprovar el  document  comptable annex d'autorització de crèdit  (fase A),  per 
import de 9.583,20 €, IVA inclòs, corresponents a la despesa estimada del contracte 
per a l'exercici 2015, amb càrrec a la partida 1702.9261.20601 del pressupost ordinari 
per a 2015.

4.  RENOVACIÓ  ANUAL  AUTORITZACIONS  ADMINISTRATIVES  DEL  MERCAT 
AMBULANT 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1310/2014,  relatiu  a  la  renovació  anual  de  les  autoritzacions 
administratives del mercat setmanal dels dijous per al 2015.

II. Relació de Fets

1. El Reglament de venda no sedentària de Badia del Vallès recull a l’article 10 referent 
a la durada de l’autorització, que els titulars resten obligats a acreditar anualment la 
documentació necessària per a la renovació de l’esmentada autorització.

2.  Des de el  servei  i  a  través de l’encarregat  del  mercat  es  realitza  el  seguiment 
ordinari per controlar les absències i les baixes de les parades del mercat setmanal.

2. En data 19 de desembre  de 2014 s’emet informe per part del servei de Promoció 
Econòmica i Comerç.

III. Fonaments de dret

1r.  Vist  que segons l’informe del servei de Promoció Econòmica i  Comerç proposa 
obrir el termini per a la presentació de documentació.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Obrir el termini per a la presentació de la documentació necessària per a la 
renovació de les autoritzacions administratives per a la venda no sedentària de Badia 
del Vallès del 2 al 28 de febrer de 2015, ambdós inclosos i per tal de procedir a la  
renovació anual de les autoritzacions.

Segon.-  La  documentació  necessària  per  exercir  aquest  tipus  de  venda  i  que  es 
relaciona  amb  estar  donats  d’alta  i  al  corrent  de  les  seves  obligacions  amb  la 
Seguretat Social i l’Administració tributària, a estar al corrent de les taxes i exaccions 
amb  l’Ajuntament,  a  tenir  renovada  i  en  vigor  la  pòlissa  d’assegurança  de 
responsabilitat  civil  així  com a complir  amb les obligacions que els imposa el  títol 
d’autorització i l’esmentat Reglament. 

Tercer.-  Notificar el present acord a totes les persones relacionades en el padró actual 
de la venda no sedentària i aprovat en data el 30 de juny de 2014, a les relacionades 
en les noves autoritzacions aprovades en data 20 de gener de 2014 i  al responsable 
del  mercat  i a l’ORGT.

5. CANVI DE TITULARITAT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL DEL LOCAL NÚM. 37

I. Identificació de l’expedient

Expedient núm. 371/2014 (AIN 01304037), relatiu a canvi de titularitat d'una activitat 
comercial

 

II. Relació de Fets

1. Vista la instància presentada  per Jianmei Zhang, on sol•licita el canvi de titularitat 
de l'activitat de Bar-Bodega ubicada al Carrer Santander 6, local 37

 2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.

 

III. Fonaments de dret

1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 507 de 22 de juny de 2014, la qual aprova la 
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al 
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

 

Per tot això s'acorda:

Primer.  Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat de Bar-Bodega ubicada al 
Carrer Santander 6, local 37
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Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 633,00 euros, segons O.F. 15 
art. 6, 2,3.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.

6. COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE L'ESTABLIMENT SITUAT A L'AV. BURGOS, 32 
(LOCAL 49)

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  50/2014  (AIN  02014049),  relatiu  a  la  comunicació  d'obertura 
activitat innòcua

 

II. Relació de Fets

1.  Vista la instància presentada per Nazakat Gull, on sol•licita la formalització de la 
comunicació d'obertura per a desenvolupar l'activitat de supermercat – venda al  detall 
de productes d'alimentació, ubicada a l'Avinguda Burgos 32, local 49.

2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.

III. Fonaments de dret

1r. Atesa la resolució  de l'alcaldia núm. 507 de 22 de juny de 2011, la qual aprova la 
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les 
liquidacions corresponents tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al 
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

Per tot això, 

Primer.  Donar  compliment  a  la  comunicació  d'obertura  a  l'establiment  situat  a 
l'Avinguda Burgos 32, local 49 per exercir  l'activitat de supermercat – venda al  detall 
de productes d'alimentació.

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 316,50 euros, segons O.F. 15 
art. 6. 2,1.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.

Acabats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'aprova  amb 
l'absència de l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador el següent acord:
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7.  ORDENACIÓ D'INFORMES A L'EXPEDIENT NÚM. 303/2014:  CONTRACTE DE 
SERVEIS D'ESPORTS DE SOCORRISME I MONITORATGE

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 303/2014, relatiu a l'expedient de contractació dels serveis d'esports 
de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres.

 

II. Relació de Fets

1. Per acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 9 de desembre de 2014, 
es va adoptar l'acord  d'aprovar l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment 
obert  del  servei  de socorristes i  monitors d'activitats aquàtiques i  terrestres de les 
instal•lacions  esportives  municipals  de  Badia  del  Vallès,  amb  un  pressupost  de 
233.942  euros,  sense  IVA.  Igualment  es  van  aprovar  els  Plecs  de  clàusules 
administratives  (PCAP en endavant) i de Prescripcions Tècniques particulars (PPT en 
endavant),  i alhora la convocatòria de la licitació.

2. Instruït l’expedient, i finalitzat el termini per a la presentació de proposicions, es van 
dur a terme les diferents sessions d’obertura de proposicions. En data 13 de gener 
d'enguany, la d'obertura de documentació administrativa i qualificació documental, amb 
l'admissió al procediment de les dues proposicions presentades per les empreses: 1) 
Llop, Gestió esportiva, SL.; i 2) Comac SL. En sessió pública immediata, es van obrir 
les proposicions del sobre B, relatives a criteris tècniques ponderables mitjançant judici 
de valor i la Mesa va acordar demanar informe tècnic d'avaluació de les proposicions a 
la coordinació de l'àrea d'acció social i cultural.

3. En data 19 de gener es va emetre l'informe del servei d'esport  de l'àrea d'acció 
social  i  cultural  que,  en  atenció  als  criteris  de  la  base  vuitena  i  concordants  dels 
PCAP  ,  va  determinar  l'avaluació  ponderada  i  puntuada  de  les  proposicions 
presentades per les empreses licitadores. La Mesa de contractació, amb el fonaments 
i motivació de l'informe tècnic esmentat va atorgar la següent puntuació: Llop, gestió 
esportiva,  SL 15,75  punts;  Comac  SL 21,00  punts  i  a  continuació  va  procedir  a 
l'obertura dels sobres C, relatius a les proposicions econòmiques presentades, amb el 
següent resultat: Llop, gestió esportiva SL ofereix un preu net de 223.935,19 euros i 
Comac,  SL de  187.153,60.  A l'acta  de  la  sessió  la  persona  assistent  en  nom de 
l'empresa Llop va fer constar que consideraven que  l'oferta pot estar incursa en baixa 
anormal o temerària. I la Mesa va decidir elevar a aquest òrgan de contractació la 
consideració,  si  s'escau,  d'obrir  expedient  contradictori  per  avaluar  la  presumpta 
temeritat.

III. Fonaments de dret

1r. El preu de licitació pel conjunt de serveis definits a la base primera del PCAP i als 
PPT , millorable a la baixa, és de 233.942,00 ( IVA exclòs). L'oferta millor avaluada 
tècnicament presentada per Comac SL fa una oferta econòmica de 187.153,60, que 
representa exactament una baixa aritmètica sobre el tipus de licitació del 20 per cent.
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2n. La clàusula novena del PCAP disposa que «quant l'avaluació, procediment i règim 
aplicable a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'estarà al que disposa 
l'article 152 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic  (TRLCSP en endavant)».

3r. L'objecte de la qüestió recau, per tant, com va dir la Mesa de Contractació d'estimar 
si hi ha causes o no de temeritat en funció de si l'objecte del contracte és executable 
per l'empresa Comac SL., pel preu ofertat expressat i amb les prestacions que deriven 
dels plecs reguladors del contracte i les millores presentades per l'empresa dins del 
Pla de treball. És a dir, avaluar si s'ha d'inciar un expedient contradictori en els termes 
previstos a l'article 152 del TRLCSP o pel contrari es pot procedir a l'adjudicació del  
contracte d'acord amb allò previst al procediment. 

4t. D'acord amb això i amb l'objectiu de preservar els principis de llibertat d'accés a les 
licitacions,  transparència  del  procediment,  no  discriminació  i  igualtat  de  tracte  als 
licitadors i la garantia i eficiència  i altres previstos a l'article 1 del TRLCSP

5è. De conformitat amb allò previst a la disposició addicional segona del TRLCSP i les 
atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número 507/2011 de 22 de 
juny.

Per tot això,

S'acorda;

Primer.  Ordenar, amb caràcter d'urgència i en el termini de 5 dies hàbils,  l'emissió de 
informes tècnics i econòmics suplementaris pels serveis gestor d'esports i dels serveis 
d'economia,  respectivament,  amb  l'objecte  d'avaluar  la  viabilitat  d'execució  de  les 
prestacions del contracte de servei de d'esports de socorristes i monitors d'activitats 
aquàtiques i terrestres de les instal•lacions esportives municipals de Badia del Vallès 
per a 2015, en les condicions oferides per l'empresa Comac SL .O, en cas contrari, la 
necessitat d'obrir l'expedient contradictori previst a l'article 152.3 del TRLCSP.

Segon.  Ordenar,  amb  el  mateix  caràcter,  termini  i  objecte,  l'informe  jurídic  de  la 
secretaria municipal, una vegada siguin lliurats els anteriors informes.

Tercer. Notificar el present acord a les empreses licitadores i donar compte als serveis 
municipals.
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I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores i vint-i-cinc minuts, el 
qual, com a secretària municipal, en dono fe.
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