
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 35/2016

(expte. 2601/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2016

Badia del Vallès, 28 d'octubre de 2016 

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, 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 Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada per la secretaria 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. 2362/2016)

3. Aprovació compte gestió recaptatòria juliol-setembre de 2016 (expte. 1349/2016)

4. Aprovació compte gestió recaptatòria multes juliol-setembre 2016 (expte. 1172/2016)

5.  Aprovació  liquidacions  taxa  per  aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general (expte. 2633)

6. Aprovació novació contracte d'arrendament local comercial núm. 101 (expte. 2587/2016)

7. Aprovació alta cambra comú de fruites i verdures núm. 1 del Mercat Municipal (expte. 2557/2016)

8. Aprovació traspàs local comercial novat núm. 18 (expte. 2547/2016)

9. Aprovació traspàs local comercial novat núm. 74 (expte. 2527/2016)

10. Aprovació Conveni de col·laboració amb Instituts i escoles 2016 (2483/2016)

11. Aprovació contracte menor d'obres d'adequació d'un espai per mòdul ambulàncies (expte. 2391/2016) 

12. Temes d'urgència

1. Acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el 
dia 21 d'octubre de 2016
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2632/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 26 / octubre / 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'anul·lació de l'autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un 
import total de -3.116,03 € , segons es detalla a la relació núm. 26/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 36.467,58 €, segons es detalla a la relació núm. 85/2016, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fase 
ADO, per un import total de 8.295,01 €, segons es detalla a la relació núm. 86/2016, adjunta 
(factures de Gas Natural).

3. Aprovació compte gestió recaptatòria juliol-setembre de 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1349/2016,  relatiu  a  l’aprovació  compte  gestió  recaptatòria   mes  de 
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juliol-setembre de 2016.

II. Relació de Fets

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació  de  Barcelona  durant  el  mes  de  juliol-setembre  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. 0716, 0816, 0916 corresponent a 
juliol-setembre de 2016, segons annex. 

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

4. Aprovació compte gestió recaptatòria multes juliol-setembre 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número  1172/2016, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes mesos 
juliol-setembre de 2016.

II. Relació de Fets

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria rde Multes de Circulació per sancions imposades per 
l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona durant el mes de juliol-setembre de 2016.

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.
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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:

Únic:  Aprovar  les relacions  comptables  d’ingressos núm. 1607,  1608,  1609 corresponent  a 
juliol-setembre de 2016, segons annex. 

5.  Aprovació liquidacions taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 2633/2016,  relatiu a  l’aprovació de les liquidacions  ingressos  bruts  per 
subministrament de gas, subministrament elèctric i telefonia.

II. Relació de Fets
Vistes les declaracions dels ingressos bruts procedents de la facturació per subministrament de 
gas, subministrament elèctric i telefonia al municipi de Badia del Vallès, presentades per les 
empreses que es detallen a continuació:

NIF TERCER PERÍODE BASE 
DECLARADA

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 2n Trimestre 2016 24.013,07

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 3r Trimestre 2016 17.939,67

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 2n Trimestre 2016 437,98

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 3r Trimestre 2016 142,71

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 2n Trimestre 2016 136.684,56

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 2n Trimestre 2016 74.063,27

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 3r Trimestre 2016 71.674,67

Atès que l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general, estableix al seu article 6.7 que la quota tributària, quan es tracti d’utilització privativa o 
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, en 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a 
una part important del veïnat, consistirà, en tot cas i sense cap excepció, 1,5 % dels ingressos  
bruts facturats anualment per part de les esmentades empreses dins el  terme municipal de 
Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret

- Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
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-  Els articles 20, 24 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei i Reguladora de les Hisendes Locals.

-  Els articles 57, 62, 72, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-  L' article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, segons es 
detalla a continuació:

NIF TERCER PERÍODE BASE 
DECLARADA

IMPORT 
TAXA

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 2n Trimestre 2016 24.013,07 360,20

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 3r Trimestre 2016 17.939,67 269,10

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 2n Trimestre 2016 437,98 6,57

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 3r Trimestre 2016 142,71 2,14

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 2n Trimestre 2016 136.684,56 2.050,27

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 2n Trimestre 2016 74.063,27 1.110,95

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 3r Trimestre 2016 71.674,67 1.075,12

Segon.  Diferir,  en  el  cas  de  les  liquidacions  no  compensades,  la  comptabilització  dels 
corresponents reconeixements de drets al compte mensual de gestió de l’ORGT.

Tercer. Notificar aquest acord als interessats i l’oficina local de l’Organisme de Gestió Tributària.

6. Aprovació novació contracte d'arrendament local comercial núm. 101

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2587/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del 
local comercial número 101.

II. Relació de Fets
1. Per instància de la senyora Nazakat Gull, amb número d’identificació X5975500P, on sol·licita 
la  novació  del  contracte  d’arrendament  del  local  comercial  núm.  101  ubicat  a  l’avinguda 
Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.

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  24 
d’octubre de 2016 i de l’ informe d’economia .
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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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari 
del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

- Renda mensual (sense IVA): 200’20€
- 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,  als  serveis  municipals 
d’economia.

7. Aprovació alta cambra comú de fruites i verdures núm. 1 del Mercat Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2557/2016, relatiu a l’alta de la cambra comú de fruites i verdures del Mercat 
Municipal núm. 1.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
7873/2016, la senyora Alexandra Leu, com concessionària de les parades del Mercat municipal  
núm. 155-156 destinades a l’activitat de Fruites i Verdures,  ha sol·licitat  l’alta de la cambra de 
fruites núm. 1  de 3’78  m3 de superfície i  amb data del 1 de novembre de 2016.

2. En data 19 d’octubre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data  
20 d’octubre de 2016 s’emet  informe de deutes per part del departament d’intervenció.

III. Fonaments de dret

1r. Vist l’acord de Junta de Govern de data 27 de gener de 2015  en el que desprès de  les  
modificacions  per  les  reformes  efectuades  al  mercat  municipal  dins  de  la  tercera  fase  de 
Reforma Integral  del  Mercat,  a  la  Sra.  Maria  Rac se li  va  assignar  la  càmera  de fruites  i 
verdures núm. 1 i amb una superfície de 3'78m3.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

2n. 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. Donar d’alta  la cambra de fruites i verdures núm. 1   en el padró, amb una superfície 
3’78 m3  a nom de la senyora Alexandra Leu,  amb efectes del 1 de novembre de 2016.

Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i a l’ORGT.

8. Aprovació traspàs local comercial novat núm. 18

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2547/2016, relatiu al traspàs del local  comercial núm. 18, situat al carrer 
Porto, núm. 13 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número 7863/2016 de data 18 d’octubre de 2016 el Sr. SHENGJING LIN,  amb 
núm.  d’identificació  X6273418F,  com  arrendatari  del  local  comercial  núm.  18,  destinat  a 
l'activitat de “Bar”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del Sr.  
LIWEI  QIU  amb  núm.  d’identificació  X9812088N  i  per  continuar  amb  la  mateixa  activitat 
econòmica.

III. Fonaments de dret

1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en la 
Junta  de  Govern  Local  el  desenvolupament  i  la  gestió  de  l'esmentat  acord  amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar  
aquestes mesures per un any més.

2n. En data 10 de juny de 2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  
la  novació  del  contracte  d’arrendament  de  l’esmentat  local  comercial  per  exercir  l’activitat  
econòmica de “Bar”, 

3è. En data 20 d’octubre de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del departament  
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el seu dia.

4t.  En  data  20  d’octubre  de  2016  s’emet  informe  tècnic  positiu  per  part  del  departament  
d’economia respecte a les obligacions contractuals.

5è. 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.   Autoritzar  al  senyor   SHENGJING LIN,   amb núm.  d’identificació  X6273418F,   el 
traspàs del  local comercial  núm. 18 a favor del  senyor LIWEI QIU amb núm. d’identificació 
X9812088N i per desenvolupar la mateixa activitat econòmica en les condicions contractuals 
novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Segon. Requerir  als nous arrendataris  perquè en el  termini  de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 400’40€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 400’40€ en concepte de 
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquets  Ajuntament  pel  nou arrendatari,  formalitzi  amb aquest  el  corresponent  contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i  
posterior pròrroga de data  18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable  
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte 
legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi.  No obstant, 
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim 
de tres mesos. Si  per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència 
meritada,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el  contracte  sense  que  procedeixi  reclamació  o 
indemnització de cap mena.

Quart.  Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local  comercial  
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 792’80€.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

9. Aprovació traspàs local comercial novat núm. 74

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2527/2016, relatiu al traspàs del local comercial núm. 74, situat a l’avinguda 
Burgos, núm. 2 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número 7710/2016 de data 11 d’octubre de 2016 el  Sr. José Alburquerque 
Hernández,  amb DNI núm. 07791992Y, com arrendatari del local comercial núm. 74, destinat a 
l'activitat de “Bar”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del Sr.  
Zhiweng  Hu  amb  núm.  d’identificació  X3065576K i  per  continuar  amb  la  mateixa  activitat  
econòmica.

III. Fonaments de dret

1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en la 
Junta  de  Govern  Local  el  desenvolupament  i  la  gestió  de  l'esmentat  acord  amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar  
aquestes mesures per un any més.
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2n. En data 10 de juny de 2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  
la  novació  del  contracte  d’arrendament  de  l’esmentat  local  comercial  per  exercir  l’activitat  
econòmica de “Bar”, 

3è. En data 18 d’octubre de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del departament  
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el seu dia.

4t. En data 11 d’octubre de 2016 s’emet informe tècnic per part del departament d’economia 
respecte a les obligacions contractuals i a l’aprovació del conveni de fraccionament.

5è. 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.  Autoritzar al senyor  José Alburquerque Hernández,  amb DNI núm. 07791992Y,  el 
traspàs del local comercial núm. 74 a favor del senyor  Zhiweng Hu amb núm. d’identificació 
X3065576K i per desenvolupar la mateixa activitat econòmica en les condicions contractuals 
novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local.

Segon. Requerir  als nous arrendataris  perquè en el  termini  de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 1.186’03€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 1.186’03€ en concepte 
de  garantia  addicional,  amb  l'objecte  d'assegurar  les  obligacions  derivades  del  present 
contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquets  Ajuntament  pel  nou arrendatari,  formalitzi  amb aquest  el  corresponent  contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i  
posterior pròrroga de data  18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable  
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte 
legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi.  No obstant, 
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim 
de tres mesos. Si  per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència 
meritada,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el  contracte  sense  que  procedeixi  reclamació  o 
indemnització de cap mena.

Quart.  Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local  comercial  
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 396’57€.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.
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10. Aprovació Conveni de col·laboració amb Instituts i escoles

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2483/2016, relatiu a l'Aprovació dels Convenis amb les Escoles i Instituts 
2016

II. Relació de Fets

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius de 
Badia del Vallès amb l’objectiu de fomentar activitats amb finalitats i objectiu educatius.

Vista la importància que té per a la ciutat la millora de la qualitat de l’educació i la imbricació entre 
escola i territori.

Vist que els esmentats convenis contenen una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 
2.000,00€ a cadascun dels següents centres escolars: Escola La Sardana, Escola Las Seguidillas, 
Escola La Muñeira, i Escola La Jota i de 1.700,00€ a cadascun dels dos instituts: Institut Federica 
Montseny i Institut Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució número 229/16 de 
23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i les escoles 
La Sardana, Escola Las Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota, i els instituts Badia del  
Vallès i Federica Montseny.

Segon. Aprovar els documents ADO adjunts per un total de 11.400,00 euros a càrrec de les 
partides:

1003.3201.48101 ESCOLA LA SARDANA  2.000,00€
1003.3201.48102 ESCOLA LA JOTA         2.000,00€
1003.3201.48103 ESCOLA LA MUÑEIRA    2.000,00€
1003.3201.48104 ESCOLA LAS SEGUIDILLAS  2.000,00€
1003.3201.48105 INSTITUT BADIA DEL VALLÈS 1.700,00€
1003.3201.48106 INSTITUT FEDERICA MONTSENY 1.700,00€

Tercer. Notificar el present acord a les Escoles, i els Instituts.

11. Aprovació contracte menor d'obres d'adequació d'un espai per mòdul ambulàncies

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 2391/2016, relatiu  al  contracte menor  d'obra d'adequació d'un espai  per 
ubicar un mòdul prefabricat d'espera del personal de transport sanitari, així com un espai amb 
sostre per aparcar una ambulància.
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II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestors de l’Àrea de Territori, de data 3 d’octubre de 2016, s’acredita 
la necessitat i idoneïtat d'aquest expedient de contractació en atenció a la prestació del servei 
de transport  sanitari  mitjançant vehicles dotats  en les condicions  necessàries per  constituir  
ambulàncies assistencials i dotar un espai dintre del municipi on la unitat del servei de transport 
sanitari estarà comunicada amb la central de coordinació (SEM) les 24 hores.

2. s'adjunta i incorpora a l'expedient la memòria valorada i pressupost, ja que les obres són 
menors i no afecten l'estabilitat, seguretat e estanquitat de l'edifici o instal·lacions. Igualment, es 
manifesta que l'obra a executar no és cap fraccionament i s'informa favorablement de la seva 
adequació a la legalitat urbanística. 

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 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.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar la memòria valorada i pressupost de l'obra d'adequació d'un espai per ubicar 
un mòdul prefabricat d'espera del personal de transport sanitari, així com un espai amb sostre 
per aparcar una ambulància, ubicada en el solar classificat com a 18.b.8. Volumetria específica 
de nova creació, subzona 8, entre les parcel·les D i E segons la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità en les instal·lacions esportives i creació de zones verdes.

Segon.  Aprovar  el  contracte  menor  d'obres  d'adequació  d'un  espai  per  ubicar  un  mòdul 
prefabricat  d'espera  del  personal  de  transport  sanitari,  així  com  un  espai  amb  sostre  per 
aparcar una ambulància, que s'ajustarà a la memòria i  pressupost aprovats en aquest mateix 
acord, amb l'empresa Inda Instalaciones 2010, S.L. El codi CPV és 45262600-7

Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb la memòria valorada i pressupost amb el 
següent règim i condicions bàsiques:

a) Objecte: Adequació d'un espai per ubicar un mòdul prefabricat d'espera del personal 
de transport sanitari, així com un espai amb sostre per aparcar una ambulància.

b) Vigència:  A partir  del  dia  d’aprovació  de l’acord  i  amb una  vigència  de 30 dies 
laborables, a comptar des de l'acta de replanteig de l'obra.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 20.715,22 € i 4.350,20 €.

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) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les obres que s’han de realitzar 
s’ajustaran al pressuposts adjudicat i dins del termini d’execució establert.

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 
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normativa de desenvolupament.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 0504 3422 63200 del pressupost general  
vigent.

Quart. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària 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 13:50 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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