
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/2016 

(expte. 1368/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 27 DE MAIG DE 2016

Badia del Vallès, 27 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,  que 
s'absenta de la reunió durant el punt de l'ordre del dia número 9.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 1387/2016)

3. Aprovació gestió recaptació ORGT gener-març 2016 (expte. 1349/2016)

4. Aprovació Projecte i Conveni promoció de la convivència als centres d'educació secundària del Municipi 
(expte. 1185/2016)

5. Autorització canvi titularitat local 87 (expte. 1209/2016)

6. Contracte menor servei control i monitoratge rosegadors (expte. 1057)

7. Aprovació traspàs parades 18-19 (expte. 661/2016)

8. Contracte menor Concert «Animal» Festa Major 2016 (expte. 1173/2016)

9.  Adjudicació  contracte  de  serveis  de  socorrisme i  monitoratge  d'activitats  aquàtiques  i 
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès (expte. 75/2016)

10. 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 20 de maig de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1387/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 25 / maig / 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 
3.898,61 € segons es detalla a la relació núm. 34/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 135.586,18 €, segons es detalla a la relació núm. 42/2016, 
adjunta.

3. Aprovació gestió recaptació ORGT gener-març 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1349/2016, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria  mes de 
gener-març de 2016.

II. Relació de Fets
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Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant el mes de gener-març de 2016 i corresponent a les liquidacions 
d'ingrès per rebut i liquidacions d'ingrès directe, així com a certificacions de descobert de tributs 
i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1601, 1602, 1603 corresponent a 
gener-març de 2016, segons annex. 

Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de data 06 de 
maig de 1996.

4. Aprovació Projecte i  Conveni promoció de la  convivència  als  centres 
d'educació secundària del Municipi

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1185/2016, relatiu al CONVENI COL·LABORACIÓ per al Projecte 
Convivència.

II. Relació de Fets
1. En data 29 de gener de 2016 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Badia del Vallès per al Projecte Convivència, 
un cop revisat pels serveis jurídics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, a traves 
de  l'Inspector  d'Ensenyament,  ens  informen,  que  aquest  tipus  de  conveni  ha  de  firmar-se 
directament amb els instituts i no amb el Departament.

2.  Arran  la  provisió  d'inici  d'aquest  expedient  des  del  servei  gestor  d'educació  de  l'àrea 
d'acompanyament a les persones s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb els IES 
Federica Montseny i  IES Badia del  Vallès amb la finalitat  de facilitar la integració escolar  i  
comunitària de determinats alumnes i  promoure la convivència.  Es preveu la realització de 
tasques de servei  a la comunitat  en entitats  del  municipi  com a alternativa a  les  mesures 
d'expulsió.

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;

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 712/2015 de 28 d'octubre, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda: 

Primer. Aprovar el projecte Promoció a la Convivència, per el qual es preveu la realització de 
tasques de servei  a la comunitat  en entitats  del  municipi  com a alternativa a  les  mesures 
d'expulsió,  de  determinats  alumnes  i  promoure  la  convivència  i  aprovar  el  Conveni  de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i els Instituts de Badia el Vallès, IES Badia  
del  Vallès i  IES Federica Montseny per  dur  a  terme aquest  projecte i  atendre les finalitats 
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'IES Federica Montseny i a l'IES Badia del Vallès

5. Autorització canvi titularitat local 87

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1209/2016, relatiu a la sol·licitud de canvi de nom de la societat del local  
comercial núm. 87 ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 2 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1.  Per  instància  a  l'ajuntament  de Badia del  Vallès  amb número de registre 3828/2016, la 
senyora  Carmen  Roig  Sisquella  amb  DNI  33871388R,  en  representació  de  la  societat 
FARMACIA SISQUELLA ROIG SCP amb NIF J65184020 i domicili  fiscal  a l’avinguda Costa 
Brava,  núm.  2  (08214)  de  Badia  del  Vallès  on  sol·licita  el  canvi  de  nom  en  el  contracte 
d’arrendament del  local  comercial  núm. 87 ubicat  a l’avinguda Costa Brava, núm. 2, per la 
constitució d’una comunitat de bens anomenada FARMACIA SISQUELLA ROIG CB, amb NIF 
E66735200 i domicili fiscal a l’avinguda Costa Brava, núm. 2 (08214) Badia del Vallès i per  
continuar amb la ,mateixa activitat de farmàcia.

III. Fonaments de dret

1r. En data 19 de maig de  2016 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no 
consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.

2n,  Atès  l’article  10,  paràgraf  3è  del  contracte  d’arrendament  en  el  qual  s’indica  que,  la  
transformació de persona física a persona jurídica, no es considerarà traspàs ni cessió per part 
de l’arrendatari i per tant, això no comporta cap modificació de les clàusules del contracte que 
es va signar amb aquest Ajuntament en data 23 de gener de 2001 ubicat a l’avinguda Costa 
Brava, núm. 2.

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:
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Primer. Autoritzar el canvi de titularitat del local comercial núm. 87 ubicat a l’avinguda Costa 
Brava. Núm. 2, a favor de “FARMACIA SISQUELLA ROIG CB”, amb NIF E66735200 i domicili 
fiscal a l’avinguda Costa Brava, núm. 2 (08214) Badia del Vallès i per continuar amb la mateixa 
activitat de farmàcia.

Segon. Facultar  a l’Alcaldessa  perquè, formalitzi  amb els titulars, el  corresponent annex al 
contracte d’arrendament. 

Tercer. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes les 
obligacions que es derivin del contracte d’arrendament del local comercial núm. 87 ubicat a 
l’avinguda Costa  Brava,  núm. 2,  a  favor  de “FARMACIA SISQUELLA ROIG CB”,  amb NIF 
E66735200 i domicili fiscal a l’avinguda Costa Brava, núm. 2 (08214) Badia del Vallès. 

Quart. L’arrendatari estarà obligat a canvi de nom de la llicència d’activitat o en el seu defecte a 
l’obtenció  de  la  llicència  d’obertura  i  activitat,  dins  del  termini  legal  establert.  Si  per 
circumstàncies imputades al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada, l’Ajuntament 
podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació  o indemnització de cap mena.

Cinquè. Notificar el present acord a les parts interessades, a l’Àrea de Territori, respecte a la 
llicència d’activitat , al departament d’Hisenda i a L'ORGT.

6. Contracte menor servei control i monitoratge rosegadors

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1057/2016, relatiu al contracte menor de serveis de control i monitoreig de 
rosegadors a la xarxa de clavegueram del municipi.

II. Relació de Fets

D’acord amb l’informe dels serveis gestors de l’Àrea de Territori, de data 17 de maig de 2016, 
que acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a 
complir els fins institucionals prevists a la llei 18/2009, de salut pública de Catalunya, de 22 
d’octubre, que al seu article 52.g) estableix, com a servei mínim dels ens locals, la gestió dels  
riscs per a la salut derivats dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals 
salvatges urbans i de les plagues.

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 229/2016, de 23 de 
març.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de control i monitoreig de rosegadors a la xarxa  
de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap com a suport a les accions de control de 
rosegadors al municipi, amb ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental.

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

a)  Objecte:  Servei  de  control  i  monitoreig  de  rosegadors  a  la  xarxa  de  clavegueram 
mitjançant el sistema Smart Trap.

b) Vigència: màxim un any des de l’aprovació.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.564 euros  i 456,40 euros 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 de 
forma  mensual,  prèvia  recepció,  conformació  tècnica  i  aprovació  de  la  factura  per 
l'òrgan competent. Les factures s’hauran de 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: les definides a l'oferta presentada pel 
contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic d'aquest contracte menor.

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 1204.3111.22799 del pressupost general 
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  ANTICIMEX 3D Sanidad  Ambiental  i  donar  compte  als 
serveis econòmics municipals.

7. Aprovació traspàs parades 18-19

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  661/2016,  relatiu  al  traspàs  de  les  concessions  administratives  de  les 
parades del mercat municipal núm. 18-19.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
3431/2016, la senyora Maria Carmen García Ruiz amb DNI 24132457Y i com titular de les 
concessions  administratives  de les  parades del  Mercat  municipal  núm. 18-19 destinades  a 
l’activitat  de  “Xarcuteria  –  Cansaladeria”,  manifesta  la  seva  voluntat  de  renunciar  a  les 
esmentades concessions amb efectes del 30 d’abril de 2016.
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2. En data 3 de maig de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

3. En data 3 de maig de 2016 s’emet informe per part del departament de tresoreria d’aquest  
Ajuntament.

4. En data 12 de maig de 2016 registre d’entrada núm. 4033 la Sra. M. Carmen García Ruiz,  
amb DNI núm. 24132457Y, sol·licita la paralització de l’expedient de cessió de les concessions 
administratives ja que ha trobat una persona a la qui traspassar-se-les. 

5. En data 12 de maig de 2016, registre d’entrada núm. 4046 la Sra. M. Carmen García Ruiz  
sol·licita  el  traspàs  de  les  concessions  administratives  núm.  18-19  a  favor  de  la  senyora 
Candelaria García Aguilera, amb DNI 33868157J, amb domicili al carrer Regasol del Pardal, 
núm. 15, casa de Caldes de Montbui , per un import de 1.500’00€ i per fer-ne un obrador de  
l’activitat que desenvolupa de polleria en les parades 81-84 del propi mercat.

III. Fonaments de dret

1r. Vist les sol·licituds presentades en data 12 de maig de 2016, registre d’entrada núm. 4033 i 
4046 en las que la senyora M. Carmen García Ruiz demana la paralització de l’expedient de 
cessió de les concessions administratives i posteriorment el traspàs de les mateixes.

2n. Vist l’informe per part del Responsable del  Mercat en lo preceptiu que ens indica en el  
Reglament de Règim Interior del Mercat respecte a l’autorització i  en quant a l’estat de les 
parades. 

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 18-19 a favor de la senyora Candelaria García 
Aguilera,  amb DNI 33868157J, per la quantitat de 1.500’00€ i per dur a terme  un obrador per a 
la polleria, activitat que desenvolupa en les parades núm. 81-82-83-84.

Segon.  El  canvi  d’activitat  de  les  parades   deurà  complir  les  normes  que  regeixen  en  el 
Reglament del Mercat així com les que requereixi la nova activitat, tant en matèria sanitària  
com tècnica

Tercer.- El nou concessionari estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins  
del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables a/als 
concessionari/s, aquests no obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el  
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena. 

Quart.- Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada finalitzat 
tots  els  requisits  necessaris  per  efectuar  aquest  canvi,  el  qual  desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.

Cinquè.- Notificar a les interessades, a l’àrea d’Economia, a l’àrea de Territori respecte a 
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la llicència d’obres i d’activitat, a la Junta de Concessionaris del Mercat, al responsable 
del mateix i a l’ORGT. 

8. Contracte menor Concert «Animal» Festa Major 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1173/2016,  relatiu  al  CONTRACTE  MENOR  ESPECTACLE  ANIMALS 
FESTA MAJOR 2016

II. Relació de Fets

1.  Per  informe  dels  serveis  gestor  de  Cultura,  de  data  3  de  maig  de  2016,  s’acredita  la 
necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a les actuacions 
dins el marc de la Festa Major de Badia del Vallès .

III. Fonaments de dret

1r. Obren a l’expedient administratiu els informes de la secretaria i de la intervenció municipals.

2n.  D’acord  amb el  que  es  disposa  a  l’article  20,  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; 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 amb empresa Èxits produccions i management, S.L per a 
l'actuació del grup Animal, el dia 17 de juny de 2016, per l'import total de 3450,00€ i 724,50€ 
d'iva. La vigència,  règim jurídic i  obligacions de les parts  són les expressades al  contracte 
privat, la signatura del qual es faculta a l'Alcaldia municipal.

Segon. Aprovar el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 0703 3381 22609 del pressupost vigent.

Tercer. Notificar el present acord a ÈXITS PRODUCIONS I MANAGEMENT, S.L i donar compte 
als serveis econòmics municipals.

L'alcaldessa s'absenta de la sessió durant la discussió del següent punt.

9. Adjudicació contracte de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i 
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 75/2016, relatiu al contracte administratiu de serveis de socorrisme i 
monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de 
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Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei d'esports, de data 27 de gener de 2016 s’acredità la necessitat de 
contractar el servei de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de 
les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès, en atenció a ser necessària per a 
complir  els  fins  institucionals  de desenvolupar  les activitats  d’esport  programades, amb els 
monitoratge i socorristes exigibles legal i reglamentàriament, dins els objectius i finalitats socials 
dels programes de l’Àrea d’acompanyament a les persones.

2. Per acord de Junta de Govern Local de data 1 d'abril de 2016 es va aprovar l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d'adjudicació, dels serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres 
de les instal·lacions esportives municipals de Badia del  Vallès de Badia del  Vallès, amb un 
pressupost de 244.563,55 euros, sense IVA.

3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 10 de 
maig de 2016 es va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa COMAC ESPORT I 
LLEURE, S.L 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 19 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 als 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 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda: s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa 
de Contractació en la sessió de data 10 de maig de 2016  i,  en la seva virtut,  adjudicar a 
l'empresa Comac Esport i Lleure, S.L., com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte de 
serveis  de socorrisme i  monitoratge d'activitats  aquàtiques  i  terrestres  de les  instal·lacions 
esportives municipals de Badia del Vallès, per l’import total anual de 222.552,83 euros, sense 
IVA.

Segon. Aprovar els documents comptables annexos de disposició de la despesa per a la part 
proporcional del contracte per a l’exercici 2016, per l’import de 157.085,2  euros IVA inclòs; i 
d'autorització negativa per  la diferència entre l'autorització inicial  i  la disposició anterior  per 
import de 40.196,05 euros IVA inclòs, amb càrrec ambdós a la partida 0503 3421 22799; i amb 
el  compromís  de  dotar  els  pressupostos  municipals  dels  exercicis  successius  amb  la 
consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació.
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Tercer. Designar com a responsable del contracte a, Nicolás Javier Maccio, tècnic d'esports

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la 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  quaranta-vuit  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 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.

4. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi 
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el termini dels 
tres mesos següents a la formalització del contracte.

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

TEMES D'URGÈNCIA

10. Ampliació puntual del servei de jardineria per a la desbrossada extraordinària de Sant 
Joan

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1366/2016,  relatiu  a  l'ampliació  puntual  del  servei  de  jardineria,  prestat 
actualment per Fundació Tallers, per a la desbrossada extraordinària de tot el terme municipal  
abans de la revetlla de Sant Joan. 

II. Relació de Fets

1. En data 29 d'octubre de 2013 es va subscriure el contracte de serveis de manteniment   i 
neteja de jardins i espais verds amb l'empresa FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA.

2. Per informe de la responsable del contracte de data 25 de maig de 2016, amb el vist i plau 
de la coordinació de l'Àrea de territori s’acredita la necessitat i idoneïtat d'aquesta ampliació, 
d’acord amb el  decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals i l’ordre MAB/62/2003, es considera com a període d’alt risc d’incendi el 
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. Així doncs, com a mesura 
preventiva i per tal de garantir la seguretat dels ciutadans i dels béns, es considera necessari  
ampliar el servei de jardineria per a dur a terme la desbrossada extraordinària de tot el terme 
municipal abans de la revetlla de Sant Joan.
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III. Fonaments de dret

1r. Igualment es justifica a l'informe proposta de la responsable del contracte la procedència 
d'aquesta ampliació d'acord amb:

a) L'empresa Fundació Tallers ha presentat la justificació del requisit objectiu  «d'augment de 
mà  d'obra»,  que  preveu  la  clàusula  2.4  del  plec  de  condicions  tècniques  particulars  del 
contracte de serveis en vigor : 

“Així mateix, i en funció de la climatologia, l’adjudicatari haurà de preveure el 
reforç del servei de reg, tenint cura que les plantacions no arribin a presentar 
estrès hídric aparent, i un reforç del servei de desbrossada a fi i efecte que tota 
l’herba del municipi no superi els 5 cm d’alçada per les revetlles de Sant Joan. 
Si la consecució d'aquest darrer objectiu implica un augment de la mà d'obra, 
es negociarà un increment puntual en el preu de la contracta.”

b) Igualment s'acompleix allò disposat a la clàusula 20a del plec de clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte de serveis que disposa:

“El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic o per atendre causes imprevistes, tot  
justificant-ho en l’expedient,  d’acord amb el  previst  als  articles 107 i  108 del  TRLCSP.  En  
aquests casos es revisarà el preu del contracte per mantenir l’equilibri de l’adjudicació.

La modificació per aquestes causes no podrà alterar les condicions essencials del contracte i  
haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables. L’acord d’aprovació  
de  la  modificació  requerirà  audiència  prèvia  del  contractista,  informe  del  responsable  del  
contracte, s’haurà de formalitzar en document administratiu i serà obligatòria pel contractista”. 

c) Finalment, s'acompleix també allò disposat a l'article 106 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a formar  
part  dels  plecs la possibilitat  d'aquesta ampliació,  amb la definició de la  seva procedència 
contingut i abast, amb la participació de la empresa contractista en el procediment.

2n. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i la fiscalització de la intervenció 
municipal.

3r. D’acord amb el contracte de serveis, l'article 106 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 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l'ampliació puntual del contracte de serveis de manteniment i neteja de jardins i 
espais verds per a realitzar les tasques de desbrossada extraordinària durant el període del 30 
de maig fins al  23 de juny de 2016, ambdós inclosos, amb la finalitat  pública d'establir  les 
mesures  de  seguretat  i  prevenció  d'incendis  descrites,  amb  FUNDACIÓ  TALLERS  DE 
CATALUNYA.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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a) Objecte: Ampliació puntual del servei de jardineria per a la desbrossada extraordinària de 
tot el terme municipal abans de la revetlla de Sant Joan. 

b) Vigència: del 30 de maig a 23 de juny de 2016

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 12.073,64 euros IVA inclòs.

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,  
prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. 
Les  factures  s’hauran de 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) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte de serveis, 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 1204.1711.22799 del pressupost general 
vigent.

Quart. Notificar el present acord a FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA i donar compte als 
serveis econòmics municipals.

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