
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/2016

(expte. 1157/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 6 DE MAIG DE 2016

Badia del Vallès, 6 de maig 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 per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per el secretari accidental Miguel Sánchez Laguna, 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. Aprovació de documents comptables (expte. 1174/2016)

3. Contracte menor de serveis de Dinamització de les V jornades d'acompanyament de medi obert (expte. 
1016/2016)

4. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament per a la cessió de 
dos vehicles policials (expte. 1096/2016)

5.  Aprovació minuta del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball «Programa de Mesures d'Inserció» (MARMI) (expte. 1097/2016)

6.  Aprovació minuta del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball dins de la convocatòria FOAP 2015 (expte. 1106/2016)

7. Desestimació recurs de reposició interposat per l'empresa CLECE, S.A. (expte. 484/2016)

8. Revocació total i parcial de subvencions concedides a dues entitats dins de la convocatòria de 2015 
(expte. 657/2016)

9. Adjudicació del  contracte de serveis de suport  als programes de petita infància i  família, infància i 
educació de Badia del Vallès (expte. 76/2016)

10.  Aprovació liquidacions preu públic pel  servei  d'aparcament  soterrani  a  l'av.  Burgos,  exercici  2016 
(expte. 1167/2016)

11. Temes d'urgència
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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 29 d'abril de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1174/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 3 de maig 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
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.

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  
1.123,29 €, segons es detalla a la relació núm. 31/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 75.066,00 €, segons es detalla a la relació núm. 36/2016, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 23.323,02 €, segons es detalla a la relació núm. 32/2016, adjunta 
(factures Sorea).

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
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i ADO, per un import total de 10.206,25 €, segons es detalla a la relació núm. 37/2016, adjunta 
(factures Gas Natural).

Cinquè. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 38.433,92 €, segons es detalla a la relació núm. 38/2016, 
adjunta (factures Endesa).

3. Contracte menor de serveis de Dinamització de les V jornades d'acompanyament de 
medi obert

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1016/2016, relatiu al contracte menor de serveis de dinamització de les V 
jornades d'acompanyament de medi obert.

II. Relació de Fets

Per informe dels serveis gestor de la coordinació de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones 
de  data  21  d'abril,  s’acredita  la  necessitat,  idoneïtat  i  eficiència  d'aquest  expedient  de 
contractació en atenció al fet que, en l'edició de la V Jornada d'acompanyament educatiu en 
Medi Obert, cal moderar deu grups de debat paral·lels amb un total de 300 participants i fer  
unes conclusions per a la cloenda de la jornada i la seva publicació. Les entitats organitzadores 
no tenen la capacitat per assumir-ho directament.

III. Fonaments de dret

1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.

2n.  D’acord  amb el  que  es  disposa  a  l’article  10,  22,  23,  111,  138  i  concordants  del  RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del  
sector públic; l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat 
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 712/2015, de 28 
d'octubre.
 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  contracte  menor  de  serveis  de  Dinamització  de  les  V  jornades 
d'acompanyament de medi obert, amb ETCS, Cooperativa.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte: serveis de dinamització de les V jornades d'acompanyament de medi obert.
b) Vigència: 18 de maig de 2016.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3330€ i 699,3€ d'IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 

dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 
en  un  sol  pagament  en  acabar  les  prestacions  del  contracte,  prèvia  recepció, 
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.  Les factures es 
podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les 
característiques i  condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 
- disseny de la metodologia de treball
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- selecció i contractació de deu dinamitzadors i un coordinador
- dinamització de deu grups de treball
- redacció de l'informe parcial durant la jornada i redacció de l'informe final

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no 
previst serà d’aplicació el  RDL 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 1003.3201.22799 del pressupost general  
vigent.

Quart.  Notificar el  present acord a ETCS Cooperativa i  donar compte als serveis 
econòmics municipals.

4. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament 
per a la cessió de dos vehicles policials

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1096/2016, relatiu a CONVENI PER LA CESSIÓ DE VEHICLES POLICIALS 
de dos vehicles policials de segona ma pertanyents al Cos dels Mossos d'Esquadra.

II. Relació de Fets

1. Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat  
de Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès, per a la cessió de dos vehicles policials.

2. Vist l'informe emes per el Cap del Cos de la Policia Local de Badia del Vallès, favorable  
sobre la valoració de l'oferta emesa pel Departament d'Interior i estudiades les necessitats del 
parc mòbil de la Policia Local de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord entre d'altra banda normativa aplicable, amb el que disposen els articles 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 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

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, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès, per a la cessió de dos vehicles policials i amb 
l'objectiu d'atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

Segon. Instar la seva formalització i delegar la signatura a  favor de l'Alcaldia municipal 

Tercer. Notificar el present acord al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
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5. Aprovació minuta del Conveni de col·laboració per a la formació pràctica 
en centres de treball «Programa de Mesures d'Inserció» (MARMI)

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1097/2016,  relatiu  al  Conveni  de  Col·laboració  per  la  realització  de 
pràctiques en empreses dels participants del programa de Mesures Actives d’Inserció (MARMI).

II. Relació de Fets

1.  En  data  7  de juliol  de  2015,  es  va  publicar  al  DOGC la  convocatòria  del  Departament 
d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a  
persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció (Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol).

2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades al municipi, es 
va considerar oportú presentar una actuació en el marc de l'esmentada convocatòria.

3. En data 16 de juliol es va signar el Decret núm. 2015-0513 pel qual es va aprovar i presentar 
a  la  Direcció  General  d'Economia  Social  i  Cooperativa  i  Treball  Autònom,  Departament 
d'Empresa i Ocupació el projecte denominat “Programa de mesures actives d’inserció per a 
persones perceptores del RMI, Badia 2015” I es va sol·licitar una subvenció de 33.266,73 € 
destinada a cofinançar el cost del projecte.

4.  En data 6  de novembre de 2015,  mitjançant  resolució  publicada al  Tauler  electrònic  de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’atorga A l’Ajuntament de Badia del Vallès, una 
subvenció total de 29.230,19 euros pel desenvolupament del programa MARMI.

5. Vist que el programa s'estructura en diferents mòduls, un dels quals és de pràctiques en 
empreses del mercat ordinari i/o administracions públiques, segons es recull a la Base 6 de 
l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol.

6.  Vist  l'informe de la  tècnica  d'ocupació  de 27 d'abril,  i  la  proposta  de conveni  tipus  que 
s'adjunta i forma part d'aquest expedient.

II. 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 participants del programa de Mesures Actives d’Inserció (MARMI).

Segon. Delegar la signatura dels convenis a favor de la Regidora d’Inserció Laboral i Ocupació 
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Encarna Rodrigo Morales.

6.    Aprovació  minuta  del  Conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació 
pràctica en centres de treball dins de la convocatòria FOAP 2015

I. Identificació de l’expedient 

Expedient  número  1106/2016,  relatiu  al  Conveni  de  Col·laboració  per  la  realització  de 
pràctiques  en centres  de treball  de l’alumnat  dels  certificats  de professionalitat,  dins  de la 
convocatòria FOAP 2015.

II. Relació de Fets

1. En data 10 de desembre de 2015 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució de la convocatòria 
de subvencions FOAP 2015, d’acord amb l’Ordre EMO/260/2015, on s’atorga, al centre 
Ajuntament de Badia del Vallès, una subvenció per la realització de la totalitat de les accions 
formatives sol·licitades.

2. En data 18 de desembre la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació de la subvenció  
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, dins el marc 
de Programa Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP 2015).

4. Vist que en la convocatòria s’han atorgat tres certificats de professionalitat i que cada un 
comprèn un itinerari comprés per 3 accions formatives: una de formació teòrico-pràctica en el 
centre, una de formació complementària en el centre i un mòdul de pràctiques en centres de 
treball. 

6. Vist l'informe de la tècnica de formació de 28 d'abril, i  la proposta de conveni tipus que  
s'adjunta i forma part d'aquest expedient.

II. 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. Reial Decret 1675/2010 de 10 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 34/2008 de  
18 de gener pel que es regulen els certificats de professionalitat i el Reial Decret que estableix 
el certificat de professionalitat que inclou el mòdul de formació pràctica en centres de treball.

3r. 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.
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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 l'alumnat dels certificats de professionalitat dins el marc de la 
convocatòria FOAP 2015. 

Segon. Delegar la signatura dels convenis a favor de la  Regidora d’Inserció Laboral i Ocupació 
Encarna Rodrigo Morales.

7. Desestimació recurs de reposició interposat per l'empresa CLECE, S.A.

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 484/2016, relatiu a CLECE SA. reclamació interessos deute.

II. Relació de Fets

1. En data 8 de febrer de 2016 l'empresa CLECE,SA, va interposar reclamació d'interessos de 
demora en el  pagament de les factures corresponents al contracte de serveis de neteja de 
dependències municipals que havia estat subscrit en data 8 de maig de 2006.

El període de demora en el pagament de les factures reclamats, segons annex 2 de l'escrit 
interposat,  son els  mesos de març a desembre de 2011, ambdós inclosos,  amb un càlcul  
d'interessos de demora per tot el període de 21.803,36, que és l'import que ara es reclama.  
Quant l'abonament del principal, aquest es va satisfer segons aquest mateix annex 2, entre els  
mesos de maig a desembre de 2012, per import total de 428.957,10 euros, IVA inclòs. Segons  
RD. Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.

2.  La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  de  data  18  de  març  de  2016,  va  acordar  la 
desestimació de la reclamació administrativa interposada per  l'empresa CLECE SA. Aquest 
acord va ser notificat en data de 22 de març.

3. En data 21 d'abril de 2014, l'empresa CLECE, SA, dins del termini a l'efecte, va interposar 
recurs administratiu de reposició contra l'esmentat acord de Junta de Govern Local amb les 
al·legacions que s'expressen al següent apartat.

III. Fonaments de dret

Primer. Les al·legacions formulades en el seu recurs per l'empresa, són en síntesi:

a) Que la facturació objecte de la reclamació «van ser abonades a través del mecanisme de  
finançament  per  al  pagament  de proveïdors mitjançant  la  primera fase,  regulada  pel  RDL 
4/2012» i que «aquesta norma infringeix la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, del  
Parlament Europeu i del Consell»

b)  «Que  la  Llei  17/2014,  de  30  de  setembre,  (...)  en  la  seva  Disposició  Final  6a exclou 
expressament del sector públic la possibilitat de pactar el tipus d'interès de demora, obligant a  
abonar els interessos de demora d'acord amb l'establert legalment, en aquest cas, a la Llei  
3/2004, de 29 de setembre». En aquest punt, es torna a citar la Sentencia 355/2014, de 24 de 
novembre del JCA núm.6 de València que declara nul, al fil d'aquesta argumentació el pacte o 
acord entre l'administració i el Col·legi de Farmacèutics. 
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c) Finalment, s'al·lega  que el JCA nº 6 de Múrcia ha plantejat davant el TJUE les següents  
qüestions  prejudicials,  «respecte  un  procediment  de  reclamació  de  quantitat  per  part  d'un  
proveïdor al Govern regional de Múrcia»:

«1) Ha d'interpretar-se l'art.7.2 de la Directiva (2011/7/UE) en el sentit que un  Estat  
membre no  pot  condicionar  el  cobrament  del  deute  principal  a  la  renuncia  dels  
interessos de demora?

2) Ha d'interpretar-se l'art.7.2 de la Directiva en el sentit que un Estat membre no pot 
condicionar el cobrament del deute principal a la renuncia dels costos de cobrament?

3) En cas afirmatiu de les dues preguntes, pot el deutor,  quant aquest és un poder  
adjudicador invocar autonomia de la voluntat de les parts per eludir la seva obligació de  
pagament d'interessos de demora i  costos de cobrament?

Segon. Com ja s'argumentava a l'acord impugnat, els fonaments del qual es donen aquí per  
reproduïts, la qüestió que es plantejava i ara es torna a plantejar és l'abast  l'article 9 del RD 
Llei 4/2012, en relació als proveïdors que voluntàriament van acollir-se al mecanisme previst 
per  aquesta norma i  l'efecte de comportar o no  «la extinción de la deuda   contraída por la  
entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera  
otros gastos accesorios.», com diu el seu apartat segon de l'article 9.

L'empresa CLECE, SA a la seva reclamació inicial i ara en aquestes  al·legacions insisteix en 
unes qüestions diferents al de l'objecte expressat. La Junta de Govern municipal no discuteix, 
ni va resoldre, que es puguin establir pactes o acords que exonerin l'abonament d'interessos de 
demora o altres despeses, contraris a la Directiva 2011 o les pròpies normes  estatals. Pel 
contrari, el que s'afirmava és que no existeix cap pacte, sinó que és un efecte legal dimanant 
del RDL 4/2012, promulgat davant les circumstàncies econòmiques excepcionals, com recull  
l'exposició de motius de la norma.

Les consideracions a la voluntarietat o no de l'empresa eren referides al pressupost establert a  
la pròpia norma ( art.9 del RDL 4/2012), i  no pas a cap pacte de renúncia o desistiment a 
interessos i  altres despeses, entre l'Ajuntament  i  l'empresa CLECE, SA.  En aquest  sentit, 
tampoc pot estimar-se la sentència la Sentència 355/2014 del Jutjat CA número 6 de València, 
ja  que  recau  precisament  respecte  un  objecte  diferent  al  del  present  cas  (uns  convenis 
administratius entre la Conselleria de sanitat valenciana i el Col·legi Oficial de Farmacèutics), 
amb elements de fet  i  dret  diferenciats (els farmacèutics no havien acceptat  el  sistema de 
pagament a proveïdors del RD Llei  4/2014), i es dirimia si el clausulat dels convenis subscrits 
eren o no aplicables als farmacèutics i contraris o no a la Directiva esmentada. 

A diferència d'aquesta sentència al·legada, els Tribunals Superiors de Justícia s'han pronunciat 
clarament en sentit contrari. Entre d'altres, la STSJ de Madrid núm. 222/2013, de 27 de juny o  
la STSJ de les Illes Balears núm. 452/2013, de 31 de maig. Aquesta última, que sí té per  
objecte el que aquí es planteja, resolt la qüestió al seu fonament segon:

«El Real Decreto Ley 4/2012 ( RCL 2012, 225 ) prevé un mecanismo de financiación 
para pago de las deudas contraídas por las Administraciones legales, de forma que 
aquellas deudas que fueren líquidas y vencidas podrán incluirse en ese mecanismo de 
financiación,  que prevé como contraprestación,  que los  intereses  generados  por  el 
impago  de  los  principales,  así  como  las  costas  y  gastos  accesorios  quedarán 
extinguidos por efecto del pago inmediato de la deuda principal.

Pues bien, el Ayuntamiento yerra cuando aplica a la deuda reconocida en la sentencia 
por importe de 12.318'41 euros el  régimen previsto en el  artículo 9 del  citado Real 
Decreto Ley respecto a la extinción de intereses derivados de la deuda que se paga, 
pues tal efecto de extinción de intereses, costas y gastos accesorios ha de producirse 
únicamente respecto de aquellas deudas cuyo pago del principal se haya efectuado por 
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la vía del mecanismo de financiación que prevé ese mismo Real Decreto Ley.

Quien voluntariamente acuda a la vía que establece esa normativa sabe que el efecto 
de  cobrar  el  principal  de  la  deuda  por  esa  vía  excepcional,  supone  como 
contraprestación dejar de cobrar intereses vencidos y costas judiciales en su caso y 
gastos accesorios. Y esa es una decisión personal del acreedor quien voluntariamente 
puede acudir o no a ese mecanismo de financiación y de no hacerlo no cabe duda que 
en su día podrá cobrar la deuda pendiente, con más intereses generados costas y 
gastos.»

En aquesta línia, com es deia a l'informe jurídic de data 25.02.16, que obra a l'expedient i que  
serveix de fonament a l'acord «l'empresa CLECE, SA, no va interposar cap recurs contenciós  
sobre la facturació dels períodes que ara es reclamen. Pel contrari, va acollir-se voluntàriament  
(així es manifesta) al mecanisme previst al RD Llei 4/2012, amb els efectes vistos que imposa  
l'article 9.

L'empresa podria haver instat recurs contenciós contra els actes d'aprovació de les obligacions  
o directament des del  venciment del  termini  per al  pagament com disposa l'article 217 del  
TRLCSP.  Fins  i  tot  alhora,  podria  haver  exercitar  els  altres  drets  i  facultats  disposades  a  
l'apartat 4t i següents de l'article 216.

Per  a  major  aclariment,  l'empresa  sí  va  interposar  recurs  contenciós  núm.54/2012-F  per  
reclamació dels esmentats interessos,  dels quals va renunciar en virtut  del  compliment del  
Acord subscrit amb l'Ajuntament en data de 04.03.013, com s'ha dit a l'antecedent segon. Fins i  
tot,  a  l'acte  d'extinció  del  contracte  de serveis  i  liquidació  final  tampoc va plantejar-ne res  
l'empresa  sobre  impagaments  endarrerits.  La  qual  cosa  conforma  també  l'aplicació  de  la  
doctrina dels actes propis, derivada de l'article 7.1 del Codi Civil.»

Tercer. Per últim, cal assenyalar que les al·legacions de l'empresa relatives a que  «aquesta 
norma infringeix la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, del Parlament Europeu i del  
Consell» i a les qüestions prejudicials del JCA núm. 6 de Múrcia, transcrites abans i referides a 
l'Estat membre, reforcen la interpretació municipal  i  de fet  situen el  problema on hauria de 
ser-hi  (en  el  seu  cas,  davant  el  pronunciament  que  faci  el  TJUE)  en  una  reclamació  a 
l'administració general de l'Estat per responsabilitat derivada del poder legislatiu, i no pas en 
una  responsabilitat  d'aquesta  entitat  local,  que  arran  el  voluntari  acolliment  de  l'empresa 
reclamant  al  mecanisme legal  disposat  pel  RDL 4/2012,  va  limitar-se a  complir  la  legalitat 
vigent, amb confiança en la seva seguretat jurídica.

Per tot això, d'acord amb la normativa i jurisprudència expressada; d'acord amb la Llei 30/1992, 
de  26  de  novembre,  reguladora  del  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  
procediment  administratiu  comú;  i  de conformitat  amb les  atribucions  atorgades  en  aquest 
òrgan, en virtut del Decret d'Alcaldia 712/2015, de 28 d'octubre.

S'acorda:

Primer. Desestimar íntegrament el  recurs administratiu de reposició interposat per l'empresa 
CLECE, SA, contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016, de 
conformitat amb la motivació i fonaments expressats a la part dispositiva d'aquest acord.

Segon. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

8.  Revocació  total  i  parcial  de  subvencions  concedides  a  dues  entitats  dins  de  la 
convocatòria de 2015

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 657/2015, relatiu a les Subvencions Entitats 2015

II. Relació de Fets

1. Que l'entitat Aturats Actius no ha presentat la justificació de les subvencions dins del període 
establert.

2. Que l'entitat Penya Blaugrana no ha justificat el 100% de la subvenció.

3. D'acord amb el punt 12.3  de les bases de subvencions:“L’incompliment de qualsevol requisit 
establert  en aquestes bases, així  com la falta de justificació de les despeses o la falta de 
presentació de la documentació acreditativa, o la falsedat de dades, comporten la revocació de 
la subvenció concedida”

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la revocació de la totalitat de la subvenció concedida a Aturats Actius i demanar 
el retorn del pagament de  386,55€

Segon. Aprovar l'anul·lació del document comptable de la Penya Blaugrana per un import de 
95,92€

Tercer. Notificar l’acord a les entitats interessades.

9.  Adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  suport  als  programes de  petita  infància  i  
família, infància i educació de Badia del Vallès

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 76/2016, de contractació dels  serveis de suport  als  programes de petita 
infància i família, infància i educació de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei d'infància, de data 3 de març de 2016, s’acredità la necessitat de 
contractar el servei de suport als programes de petita infància i família, infància i educació de 
Badia del Vallès, per ser necessària per a complir els fins institucionals següents: a) la prioritat 
d'atendre les necessitats dels infants i els adolescents del municipi, tenint en compte el models 
de bon tracte infantil i els drets dels infants. b) La llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en la  
infància  i  l’adolescència  suposa  que  els  Ajuntaments  hagin  de  realitzar  accions  per  a  la 
prevenció de l’exclusió social d’infants i adolescents. c) L’Ajuntament de Badia del Vallès té una 
llarga  trajectòria  en  la  dinamització  d’infants  i  adolescents  al  territori  i  té  engegats  uns 
programes de fort abast i impacte que cal continuar per tal d’assegurar les oportunitats d’infants  
i adolescents.

2. Per acord de Junta de Govern de data 4 de març de 2016 es va  aprovar l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
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criteris d'adjudicació, del serveis de suport de promoció social i  acompanyament educatiu a 
primera infància i  família i  infància de Badia del  Vallès, amb un pressupost  de total  net  de 
87.650,00 euros, sense IVA.

3. Realitzada la instrucció del  procediment,  la Mesa de Contractació, en sessió de data 26 
d'abril  de  2016,  va  formular  proposta  d'adjudicació  en  favor  de  l'empresa  L'EINA 
COOPERATIVA, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i  
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 2 de  
maig de 2016.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 53, 146, 
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la 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 de 
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa 
de Contractació en la sessió de data 26 d'abril de 2016 i, en la seva virtut, adjudicar a L'EINA 
COOPERATIVA,  com l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  presentada,  el  contracte  de 
serveis de suport als programes de petita infància i família, infància i educació de Badia del 
Vallès, per l’import total net anual de 83.355,15 euros, sense IVA.

Segon. Aprovar el document comptable annex d'autorització i disposició de despesa per a la 
part corresponent d'aquest contracte per a 2016, per l’import de 53.763,65 euros, IVA inclòs,  
amb càrrec a la partida 1003 2318 22799, i amb el compromís de dotar el pressupost municipal 
de 2017 amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació; i  
aprovar el document comptable negatiu d'autorització, per l'import de 61.600,00€ inicialment 
aprovat, amb càrrec a la partida esmentada. 

Tercer. Designar com a responsable del contracte, el Sr. Salvador Avià i Faure,  coordinador de 
l’àrea d’acompanyament a les persones.

Quart.  Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a tots els licitadors del procediment i publicar-lo al  
perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1.  Publicar  l’adjudicació  d'aquest  contracte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona en el termini de trenta dies a comptar des de la data de formalització del 
contracte.

2. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

3. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
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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.

10. Aprovació liquidacions preu públic pel servei d'aparcament soterrani a l'av. Burgos, 
exercici 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1167/2016, relatiu a l’aprovació de liquidacions del  preu públic pel servei  
d’aparcament soterrani a l’Av. Burgos corresponents a l’exercici 2016

II. Relació de Fets
1.  El  Ple  de la  Corporació,  en  sessió  celebrada  l’11  de  novembre de  2015 va  aprovar  la 
imposició del Preu públic per la prestació del  servei per l’aparcament soterrani  a l’avinguda 
Burgos amb règim de concessió administrativa, regulat a l'Ordenança fiscal número 25, la qual 
es vigent des de l’1 de gener de 2016.

2. Des del servei d’Hisenda s’ha elaborat la relació de liquidacions, referents a l’esmentat preu 
públic, corresponents a la totalitat de l’exercici 2016, detallada  per  cada plaça d’aparcament i  
mensualitat. 

III. Fonaments de dret
1r. Articles 97 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària  

2n. D’acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal número 25, reguladora del preu públic pel 
servei d’aparcament soterrani a l’Av. Burgos.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
2015-0468, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar les liquidacions del preu públic pel servei d’aparcament soterrani a l’Av. Burgos 
corresponents a l’exercici  2016, regulat a l'Ordenança fiscal número 25, per un import total 
anual de 26.512,32 €, segons es detalla a l’annex 1 inclòs a l’expedient.

Segon. Notificar la present resolució als interessats.

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les catorze hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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