ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida pel Tinent d'alcaldessa Primer Rafael Moya
Camaron.
Hi concorren els regidors següents:
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina
Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carme 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació de documents comptables (expte. 1014/2016)
3. Novació contracte d'arrendament i fraccionament deute local 104 (expte. 949/2016)
4. Novació contracte d'arrendament i fraccionament deutes local 64 (expte. 898/2016)
5. Convocatòria subvenciones entitats 2016 (expte. 672/2016)
6. Signatura contracte Caixabanc targeta moneder social (expte. 362/2016)
7. Rectificació error material contracte assegurances Instal·lacions Esportives amb FIATC
(expte. 1699/2015)
8. Temes d'urgència

1. Aprovació de l'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 15 d'abril de 2016
2. Aprovació de documents comptables
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Miguel Sánchez Laguna (2 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 02/05/2016
HASH: 44e1b1fa779fc5f2c772947793160c85

Excusa la seva assistència l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.

Número : 2016-0014 Data : 02/05/2016

Badia del Vallès, 22 de abril de 2016

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/05/2016
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/2016 (expte. 994)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1014/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 19 d'abril de 2016 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

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.
20 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
468/2015, de 25 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
10.921,12 €, segons es detalla a la relació núm. 29/2016, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 44.341,68 €, segons es detalla a la relació núm. 30/2016,
adjunta (Factures Endesa).
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O
i ADO, per un import total de 104.171,52 €, segons es detalla a la relació núm. 31/2016,
adjunta.
3. Novació contracte d'arrendament i fraccionament deute local 104
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 949/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament i
fraccionament de deute del local comercial número 104.

II. Relació de Fets
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. D’acord amb els articles:

1. Per instància de la senyora Rosa Jiménez Molina, amb DNI 46609629Z, que actua en non i
representació pròpia, domiciliada a l’avinguda Burgos, núm. 3, 8è B (08214) de Badia del Vallès
on sol·licita promoure com arrendatari actual, l’expedient conjunt per a la novació del contracte
d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 61, ubicat a l’avinguda
Mediterrània, núm. 11, destinat a l’activitat comercial de “Perruqueria”, i pel fraccionament de
les obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte d’arrendament.

1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que
aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274 següents i
concordants del Codi Civil.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord i,
conjuntament la novació del contracte d’arrendament sol·licitada, dins del marc de les mesures
per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les
condicions i obligacions bàsiques següents:
a) Relatives al conveni de fraccionament:


Deute total (sense IVA): 590’27 euros



Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent



Termini de devolució: 12 mesos

b) Relatives a la novació contractual:


Renda mensual (sense IVA): 200’20 euros



Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb
efectes des de l’1 de gener de cada any.



Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins
a la data màxima de 01.01.2025

Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
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III. Fonaments de dret
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3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 12 d’abril
de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del comerç
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de
data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà
eficàcia plena i efectes.
Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada i als serveis municipals
d’economia.

4. Novació contracte d'arrendament i fraccionament deutes local 64
I. Identificació de l’expedient

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del comerç
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de
data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 18 d’abril
de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que
aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274 següents i
concordants del Codi Civil.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord i,
conjuntament la novació del contracte d’arrendament sol·licitada, dins del marc de les mesures
per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les
condicions i obligacions bàsiques següents:
a) Relatives al conveni de fraccionament:
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1. Per instància del senyor Joaquín Nogués Conesa, amb DNI 460528142J, que actua en non i
representació pròpia, domiciliat al carrer Algarve, núm. 1, 3è C (08214) de Badia del Vallès on
sol·licita promoure com arrendatari actual, l’expedient conjunt per a la novació del contracte
d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 64, ubicat a l’avinguda Burgos,
núm. 14, destinat a l’activitat comercial de “Bar-Granja“, i pel fraccionament de les obligacions i
deutes econòmiques pendents del contracte d’arrendament.
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 898/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament i
fraccionament de deute del local comercial número 64.



Deute total (sense IVA): 2.608,26 euros



Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent



Termini de devolució: 24 mesos

Renda mensual (sense IVA): 307’40 euros



Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb
efectes des de l’1 de gener de cada any.



Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins
a la data màxima de 01.01.2025

Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte de
novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia plena
i efectes.
Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada i als serveis municipals
d’economia.

5. Convocatòria subvenciones entitats 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 672/2016, relatiu a la convocatòria de subvencions per a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès 2016.
II. Relació de Fets

Número : 2016-0014 Data : 02/05/2016



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Relatives a la novació contractual:

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la
ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d'aplicació.
2n. D'acord amb les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i
formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos 1-2-3-4 i les instruccions que
s'adjunten.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per resolució 1352/2016 de
23 de febrer.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions destinades
a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen part
d'aquesta proposta, així com els formularis annexos 1-2-3-4 i les instruccions, que s'adjunten i
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Segons l'informe tècnic del departament de cultura de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones,
de data 19 d'abril, relatiu a l'aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió de
subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.

formen part d'aquest acord.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici
pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats, associacions i grups no
formals de Badia del Vallès.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 362/2016, relatiu al Programa Targeta moneder d’impacte social de la
Diputació de Barcelona
II. Relació de Fets
1. La Diputació de Barcelona va aprovar l’any 2015 el Programa Targeta Moneder d'Impacte
Social, el qual ha estat prorrogat per aquest exercici 2016 i té com a objectiu dotar d'un
instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials
municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.
2. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials
municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a alimentació fresca mitjançant una
targeta moneder d’impacte social i d’ús exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, amb
la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació d’una
forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis
socials municipals.
3. El programa no té cap cost per l'ens local, que haurà de gestionar les seves pròpies partides
destinades a les necessitats bàsiques d'alimentació que vulgui destinar a l'instrument de la
targeta moneder però, per al seu desenvolupament, estableix que l’ajuntament haurà de
formalitzar amb Caixa Bank Electrònic Money, EDE, SL un contracte d’emissió de targetes de
prepagament, les condicions particulars i generals del qual consten en el mateix contracte
adjunt a l’expedient.
4. . La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2016, va
aprovar la sol·licitud d’adhesió al Programa targeta moneder d’impacte social de la Diputació de
Barcelona.
5. El decret 2401/2016 dictat per la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones de
la Diputació de Barcelona resol donar per adherit l’ajuntament de Badia del Vallès al Programa
Tarjeta moneder d’impacte social i adjudica 300 targetes al municipi.
6. En data 23/02/2016 la coordinadora de serveis socials va emetre informe tècnic, adjunt a
l’expedient, el qual especifica el procediment a seguir per part de l’ens local un cop adherit al
programa.
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6. Signatura contracte Caixa Bank targeta moneder social
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Quart. Donar publicitat en els taulells d'anuncis de l'Ajuntament i d'altres mitjans adients de
comunicació. El període de presentació de sol·licituds serà del 25 d'abril fins el 6 de maig de
2016

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar l'autorització de despesa per import de 25.000€ (vint-i-cinc mil euros), amb
càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual.

III. Fonament de dret
1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim
Local de Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

Primer.- Aprovar la signatura del contracte amb Caixa Bank Electrònic Money, EDE, SL i
facultar l’alcaldessa per la signatura del mateix.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Caixa Bank Electrònic Money,
EDE, SL.

7.

Rectificació error material
Esportives amb FIATC

contracte

assegurances

Instal·lacions

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1699/2015, relatiu al contracte de cobertura d'assegurances per danys
patrimonials i accidents del usuaris de les instal·lacions esportives.

Número : 2016-0014 Data : 02/05/2016

S'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

1. En data 7 de març de 2016, ha estat presentat escrit, per l'empresa FIATC Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija, on exposa que han detectat un error de transcripció a l'annex 1 del
Plec de clàusules tècniques del contracte de cobertura d'assegurances que a continuació es
diu. Aquest error de suma numèrica, quant a les quantitats totals dels imports del contingut i
continent dels edificis municipals, motiva la seva petició d'ampliar l'import de la pòlissa per un
import total de 222,28 euros, és a dir, per un import anual de 111,14 euros.
2. L'empresa FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, és adjudicatària contracte
d'assegurança de la cobertura (continent i contingut) de les pèrdues o danys materials en els
béns mobles i immobles del patrimoni municipal de Badia del Vallès, en virtut de l'acord adoptat
per la Junta de Local de Govern de data 18 de desembre de 2015. El contracte es va
formalitzar i subscriure en data 31 de desembre de 2015, en virtut del qual:
«Primera. L'empresa FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, es
compromet a dur a terme el contracte d'assegurança de la cobertura (continent i
contingut) de les pèrdues o danys materials en els béns mobles i immobles del
patrimoni municipal de Badia del Vallès, amb estricta subjecció als Plecs de Clàusules
Administratives i de Condicions Tècniques Particulars, els quals s'incorporen com a
documents annexos números 1 i 2; així com a la proposició i millores del licitador,
aprovada a l’adjudicació, que s'incorpora com a document annex número 3. Tots ells en
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II. Relació dels fets

format digital pdf dins el disquet CD annex.
Segona. El preu anual del contracte és de DINOU MIL SIS-CENTS VINT-I-U EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (19.621,45 €), que serà abonat anualment en la
forma i condicions que es determinen a la clàusula 21a del plec de clàusules
administratives particulars i amb compliment de la Llei 5/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic i la normativa que la desenvolupa.»

2n. D'acord amb l'article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3r. De conformitat amb disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i les facultats
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Estimar la petició formulada per l'empresa contractista FIATC Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, conforme ha quedat expressat als antecedents i a l'informe del servei
de data 4 d'abril de 2016, i rectificar , en conseqüència, els següents aspectes del contracte:
a) El preu anual del contracte és de DINOU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (19.732,59 €), en lloc de 19.621,45 €.
b) La garantia definitiva del contracte que és de MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (1.973,26 euros), en lloc de la disposada a l'acord
d'adjudicació de 1.962,14 €.
Segon. Requerir l'empresa per a l'ingrés de la garantia definitiva ara disposada i ulterior
formalització d'aquest acord, com a annex al contracte subscrit en data 31 de desembre de
2015.
Tercer. Aprovar el document comptable complementari en fase AD del pressupost de 2016 per
import de 111,14€ a càrrec de la partida pressupostària 1902. 9202. 224. 00
Quart. Publicar aquest acord al Perfil de contractant i comunicar les dades bàsiques
rectificades del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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1r. D’acord amb allò previst al Plec de prescripcions tècniques, clàusula quarta apartat e) i a
l'Annex 1 del mateix plec, on es fa referència als imports totals del continent i contingut dels
edificis municipals assegurats.
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En data 11 d'abril de 2016 ha estat emès informe del servei gestor que avala l'error material i
justifica la seva correcció.

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents
acords:
TEMES D'URGÈNCIA
8. Aprovació Conveni de col·laboració amb empreses col·laboradores per a pràctiques
en centres de treball

amb

empreses

II. Relació de Fets
Vist que el 26 de febrer de 2016 l'Ajuntament de Badia del Vallès va signar un conveni marc
amb la Diputació de Barcelona per porta a terme el Programa de Formació i Inserció (PFI).
Vist que aquest programa va adreçat a joves no ocupats que compleixin con a mínim 16 anys i
com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat d'educació secundària
obligatòria sense obtenir-ne el títol.
Vist que l'objectiu d'aquests programes és proporcionar als joves competències bàsiques i
professionals que els permetin incorporar-se al mercat de treball amb les millors possibilitats
d'obtenir una ocupació qualificada.
Vist que el programa s'estructura en diferents mòduls, un dels quals es de formació
professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació de 21 d'abril, i la proposta de conveni tipus que s'adjunta
i forma part d'aquest expedient
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.
52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 22 i ss. de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 1352/2016, de 23 de març de 2016, en la Junta de
Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la minuta del conveni tipus de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball que es formalitzarà entre l'Ajuntament de Badia del Vallès els centres de
treball col·laboradors i els següents alumnes, abans d'iniciar la formació pràctica:

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1042/2016, relatiu al Conveni
col·laboradores per a la formació en centres de treball

- Imad Baubker
- Andrew Diez Rodriguez
- Marta Rojano Ureña
- Aaron Cabezas Rodriguez
- Ainoha Ariza Moran
- Abdellatif Balouk
- Heron Gomez Avila
- Rocia Cañamero Garcia

9. Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a programes
Integrals
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2399/2015, relatiu al Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental
pels Programes integrals
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en data 12 de novembre de 2015, va aprovar la participació de
l'Ajuntament de Badia del Vallès a la sol·licitud de subvenció per al finançament de programes
integrals que el Consell Comarcal del Vallès occidental va presentar al Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
En data 29 de gener de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès va
acceptar la subvenció de 62.220,49€ per al finançament dels programes integrals a travès del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant la firma d'un conveni.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 1352/2016 de 23
de març
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l'Ajuntament de Badia del Vallès per al desenvolupament del programa integral
2015, que promou el servei públic d'ocupació de Catalunya.
Segon. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Delegar la signatura dels convenis a favor del 4t Tinent d'Alcaldessa, Iván Sanz Pérez.
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- Pavel Rezanovich

10. Adhesió a la pròrroga de la contractació amb Localret
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1027/2016 relatiu a la sol·licitud de adhesió a la pròrroga proposada des de
Diputació de Barcelona.

3. D’acord amb l’informe del servei gestor del departament de Informàtica d’aquest Ajuntament
que ens informa de manera favorable por portar a terme la pròrroga d'aquests contractes.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2016.
2n. De conformitat al decret 2/2016 del president del Consorci Localret, aprovat en data 22 de
gener de 2016.

Número : 2016-0014 Data : 02/05/2016

2. Vista la notificació per part de la Diputació de Barcelona de data 18 de març de 2016, on es
proposa a aquest Ajuntament la adhesió a la pròrroga de dos anys més de la contractació del
consorci Localret anomenada “ Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de
la demarcació de Barcelona”
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Atès que per Junta de Govern Local de data 10 de Juny de 2013, es va adoptar l’acord de
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès, al conveni de col·laboració subscrit el 27
de febrer de 2013, entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona.

Primer. Manifestar per part de l' Ajuntament de Badia del Vallès, la conformitat a que el
Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les mateixes
condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes,
els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més
concretament, en els LOTS següents:
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de
qualsevol responsabilitat.
Tercer. Notificar la present resolució als interessats i als serveis municipals d’economia.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les tretze hores i vint-i-cinc minuts, el qual, com a
Secretària municipal, en dono fe.
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Per tot això, s'acorda:
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