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Secretària municipal
Data Signatura: 11/04/2016
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(expte. 780/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 1 D'ABRIL DE 2016

Badia del Vallès, 1 de abril de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de
l’acte.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 18 de
març de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 790/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 30 de març 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.
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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
10.651,61 €, segons es detalla a la relació núm. 10/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 43.680,34 €, segons es detalla a la relació núm. 27/2016,
adjunta.

3. Jubilació definitiva Jesús Alonso Fernández

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 754/2016, relatiu a Jubilació definitiva personal laboral, atesa al sol·licitud
presentada pel treballador, senyor Jesús Alonso Fernández.

1. Vista la resolució de l’alcaldia 527/11, de 9 de juny, per la que s’acorda declarar al
treballador, senyor Jesús Alonso Fernández, en situació de jubilació parcial, des del 9 de juny
de 2011 i fins el 24 de març de 2016.
2. Vista la sol·licitud del referit treballador de passar a situació de jubilació ordinària a partir de
data 24 de març de 2016, data de compliment dels 65 anys d’edat.
III. Fonaments de dret
1r. Vist el que disposa l’article 49.1.f) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, de
l’Estatut dels Treballadors, que estableix que “el contracte de treball s’extingeix per jubilació del
treballador”.
2n.Atès el que disposa l’article 161 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que
s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per declarar Jubilació
ordinària del personal laboral, segons Decret d´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

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

Codi Validació: 32G39QSCRM67ZRKP4JE7GGLDN | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 15

II. Relació de Fets

Primer. Declarar al senyor Jesús Alonso Fernández, en situació de jubilació ordinària amb
efectes de data 24 de març de 2016, data en la que es declararà extingida la relació laboral i la
pèrdua de la condició de treballador d’aquesta Corporació.

Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la liquidació
dels havers corresponents, diferida a les nòmines corresponents de l´any 2016.
Tercer. Notificar el present acord a l´interessat (Av. Costa Blava, 6, 10è D, de 08214 BADIA DEL
VALLES), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.
4. Adjudicació contracte subministrament vehicle servei Policia Local

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 140/2016, relatiu al contracte de subministrament, en règim d'arrendament,
mitjançant la modalitat de rènting d'un vehicle policial.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de Policia Local, de data 26 de gener de 2016, s’acredità la necessitat
de contractar el subministrament del subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant la
modalitat de rènting, per un període de 4 anys, d'un vehicle automòbil pel servei de Policia
Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en atenció a renovar el parc mòbil del servei de
Policia Local per envelliment i obsolescència dels vehicles afectes al servei.

3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació, finalitzat el termini per a la presentació de
proposicions es van dur a terme les diferents sessions de negociació per la Mesa de
Contractació, que en sessió de data 8 de març d'enguany, va formular proposta d'adjudicació
en favor de ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A, 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 21 de
març 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.
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2. Per acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016 es va aprovar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de el
subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període de
4 anys, d'un vehicle automòbil pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès de
Badia del Vallès, amb un pressupost de 50.000 euros, sense IVA.

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 8 de març de 2016 i, en la seva virtut, adjudicar a ALPHABET
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A, com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte de
el subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període
de 4 anys, d'un vehicle automòbil pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del
Vallès, marca Nissan, model QASQAI 1.5 dci ACENTA, per l’import total net de 31.027,20
euros, sense IVA, que s'abonaran en 48 quanties mensuals de 782, 14 euros, IVA inclòs.
Segon. Aprovar els documents comptables annexos de disposició de la despesa per a l’exercici
de 2016, per l’import total de 6.257,15 euros, IVA inclòs, i d'autorització negativa de 5.086,60
euros, amb càrrecs a la partida 1501 1321 20401, 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.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, el Sr. Oscar Manuel Chamorro Chamorro,
cap de la prefectura del servei de Policia local.
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.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 714/2016, relatiu a la sol·licitud de canvi de persona física a persona jurídica
de les paredes del mercat números 95-100; 85-88-89 i 90; 148-149; i 75-80 i els magatzems 57
i 28.

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
2030/2016, el senyor Enrique Albuin Minguez amb DNI 37797496D, amb representació pròpia
com concessionari de les parades del mercat núm. 95-100; 85-88-89 i 90; 148-149; i 75-80 i
dels magatzems núm. 57 i 28, ha sol·licitat el canvi de nom en els contractes de persona física
a persona jurídica per la constitució d’una societat limitada anomenada ENRIQUE ALBUIN
SOCIEDAD LIMITADA, amb NIF provisional B66722935 i domicili fiscal al carrer Convenio,
núm. 18 2n, 2a (08016) de Barcelona. i per continuar amb la mateixa activitat.

III. Fonaments de dret
1r. En data 17 de març de 2016 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no
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5. Autorització canvi titularitat diverses parades mercat i magatzems

consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.

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. Autoritzar el canvi de titularitat de les parades del mercat núm. 95-100; 85-88-89 i 90;
148-149; i 75-80 i dels magatzems núm. 57 i 28, a favor de ENRIQUE ALBUIN SOCIEDAD
LIMITADA, amb NIF provisional B66722935 i domicili fiscal al carrer Convenio, núm. 18 2n, 2a
(08016) de Barcelona. i per continuar amb la mateixa.

Segon. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de tramitació
d’expedient que ascendeix a 109,25€, segons l’ordenança núm. 6, article 6, apartat a).

Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressada la taxa de tramitació de
l’expedient pel concessionari, formalitzi amb aquests el corresponent annex al contracte de les
concessions administratives de les parades núm. 95-100; 85-88-89 i 90; 148-149; i 75-80 i dels
magatzems núm. 57 i 28, que s’adjuntarà a cada un dels expedients físics que estan en el
departament.

Quart. Modificar les dades amb la base de dades del mercat, així com en totes les obligacions
que es derivin, a favor de ENRIQUE ALBUIN SOCIEDAD LIMITADA, amb NIF provisional
B66722935 i domicili fiscal al carrer Convenio, núm. 18 2n, 2a (08016) de Barcelona.

Sisè. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat, a l’àrea de
Territori respecte al canvi de nom de la llicència d’activitat, al departament d’Hisenda i a
L’ORGT.

6. Novació contracte arrendament local comercial núm. 85

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 691/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del
local comercial número 85.

II. Relació de Fets
1. Per instància del senyor Manuel Navarro Aledo, amb DNI 33874328C, en representació
pròpia i domicili a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9, 6è B (08214) de Badia del Vallès on
sol·licita la novació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 85 ubicat a l’avinguda
Costa Brava, núm. 6 de Badia del Vallès.
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Cinquè. El concessionari 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.

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 22 de març
de 2016 , de l’ informe d’economia i certificat de secretaria.

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:

•

Renda mensual (sense IVA): 205’60€

•

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. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 73

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 569/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del
local comercial número 73.
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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:

II. Relació de Fets
1. Per instància de la senyora Anabel Junyent Iglesias, amb DNI 43539093R, en representació
del senyor Jaime Junyent González, amb DNI 37724494D i domiciliat al carrer Palaudaries, 21
de Caldes de Montbui on sol·licita la novació del contracte d’arrendament del local comercial
núm. 73 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 2 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 23 de març
de 2016 , de l’ informe d’economia i certificat de secretaria.

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:

•

Renda mensual (sense IVA): 307’400€

•

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.
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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:

8. Rescissió contracte d'arrendament local comercial núm. 120, cessió local i
compensació del deute

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2191/2015, relatiu a la cessió del local comercial núm. 120 situat al carrer
Menorca, núm. 8, a favor de l’Ajuntament i compensació de deute.

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 2989/2014
de data 24 d’abril de 2014, el Sr. Jorge Córdoba Martínez, va comunicar la voluntat de rescindir
el contracte d'arrendament del local comercial núm. 120, ubicat al carrer Menorca, núm. 8 i amb
efectes del 31 de juliol de 2014.
2. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 1629/2014
el Sr. Córdoba ens informa que les persianes del local no funcionen i que es procedeixi a
l’arranjament.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb la correspondència mantinguda entre l'Ajuntament de Badia i el Sr. Córdoba en
el transcurs d'aquest període de dos anys per poder concretar la situació del local així com el
seu estat per a la cessió.
2n. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 21 de
març de 2016 i posant de manifest la voluntat per part de l’Ajuntament de col·laborar amb
aquells arrendataris que tenen interès en fer front als seus deutes i volen continuar mantenint
un negoci.
3r. Atès l’informe dels serveis tècnics municipals relatiu al retorn de la fiança i la garantia
definitiva dipositada en aquest Ajuntament en el moment de l’adjudicació del local núm. 120.

5è. Vist el certificat de l’ORGT respecte a la taxa per gestió de residus comercials del local de
l’any 2015 i per import de 164’47 € amb tots els recàrrecs per estar fora de termini.
6è. 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 la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del
Vallès del local comercial núm. 120, ubicat al carrer Menorca, núm. 8, amb efectes del 31 de
juliol de 2014.

Segon. Respecte al retorn de la fiança i de la garantia definitiva que va dipositar en el seu dia a
la tresoreria d’aquest i que sumen la quantitat de 686’40€, s’utilitzaran per compensar el deute
contret en aquest local quedant un deute pendent de 583,92 € que s'incorporaran al total de
deute contret al local número 119 del qual també és arrendatari.
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4t. Vist la relació d’intervenció a data 31 de març de 2016 on consta el pendent del local núm.
120 i que ascendeix a 1.270’32€ , corresponents al període de gener a juliol de 2014.

Tercer.- Vist que la rescissió del contracte i la cessió del local comercial es fa amb efectes del
mes de juliol de 2014, informar a l’ORGT de la Diputació de Barcelona de perquè procedeixi a
la baixa de la taxa per gestió de residus comercials del local ubicat al carrer Menorca, 8 i a nom
del Sr. Jorge Córdoba Martínez de l’exercici del 2015.

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

9. Adjudicació contracte de serveis de prevenció aliè

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 196/2016, relatiu al contracte de serveis de prevenció aliè per al
desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte
de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de recursos humans, de data 26 de gener de 2016, s’acredità la
necessitat de contractar el servei de prevenció aliè, en atenció a complir les obligacions legals
derivades de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de
Riscos Laborals, mitjançant la prevenció aliena davant la insuficiència de mitjans tècnics i
personals propis.

3. Realitzades les invitacions a diferents empreses qualificades per a participar al procediment i
efectuades les diferents sessions de negociació, la Mesa de Contractació, en sessió de data 18
de març de 2016, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa EXCELENCIA Y
GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U., per considerar-la l'oferta econòmica
més avantatjosa.
4. D'acord amb la diligència de secretaria de data 22 de març de 2016, l'adjudicatari proposat
ha estat complimentat i constituït la garantia definitiva en la forma i terminis requerits.

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:
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2. Per acord de Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de prevenció aliè per
al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte
de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del
Vallès de Badia del Vallès, amb un pressupost de 11.214,96 euros, sense IVA.

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa
de Contractació en la sessió de data 18 de març de 2016 i, en la seva virtut, adjudicar a
l'empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U., com l’oferta
més avantatjosa presentada, el contracte de serveis de prevenció aliè per al desenvolupament
integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les
activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per
l’import total anual de 8.900 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa de contractació per
a la part proporcional de l’exercici de 2016, per l’import de 6.666,05 euros, IVA inclòs, i el
document comptable d'autorització negatiu per import de 5.577,98 euros, IVA inclòs, amb
càrrecs a la partida 2002.9204.16209, 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.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, la cap del servei de recursos humans, Sra.
Mar Medina Ponce.
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.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 75/2016, relatiu a la contractació de serveis de socorristes i monitors
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei d'esports de l'Àrea d'acompanyament a les persones, de data 27 de
gener de 2016, s’acredità la necessitat de contractar el 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. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 29 de gener de 2016, consta a
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor, amb els plecs de
condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i
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10. Aprovació expedient de contractació servei socorrisme i monitoratge IEM Badia del
Vallès (75/2016)

execució del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la Secretaria
municipals.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10, 22, 23, 110, 151, 154, 156, 169, 174 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. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant tramitació ordinària, 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.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import total de
197.281,25 euros, IVA inclòs, corresponent a la part total prevista per a 2016, amb càrrec a la
partida 0503 3421 22799 del pressupost vigent i acordar el compromís de dotar els
pressupostos municipals dels exercicis 2017 i 2018 de consignació pressupostària adequada i
suficient, a la qual restaria condicionada aquesta contractació.
Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents
acords:

Temes d'urgència

11. Justificació subvenció obres Remodelació i supressió de barreres arquitectòniques
Av. Mediterrània dins del PUOSC 2008-2012

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1355/2014, relatiu a la Justificació del PUOSC de les obres de remodelació i
supressió de barreres arquitectòniques a diferents sectors de l'avinguda Mediterrani de Badia
del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data de 6 de novembre de 2007, Decret 245/2007, s'aprova la convocatòria per a la
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Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, perquè durant el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la
publicació al BOP els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
2. El Govern de la Generalitat, en data 19 d'octubre , segons acord GOV/186/2010, aprova la
actuació de Remodelació i supressió de barreres arquitectòniques de diferent sectors de
l'avinguda Mediterrani per un pressupost de 345.000,00 euros dins del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per l'anualitat any 2011.
3. Mitjançant decret 136/2013, de 12 de març, es modifiquen els terminis establerts pel que fa a
les anualitats 2011 i 2012, podent-se adjudicar les actuacions incloses en el 2011, fins a 31 de
desembre de 2014.
3. Vist que per junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2014, s'adjudiquen les obres
a l'empresa GICSA, que s'han dut a terme les actuacions previstes i atès que cal justificar la
seva realització.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per
decret de l'alcaldessa 468 de 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, anualitat 2011, per a les obres de
«Remodelació i supressió de barreres arquitectòniques en diferents sectors de l'avinguda
Mediterrània, per import de 250.400,75 € IVA inclós.
Segon. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya pel portal de tramitació.

12. Sol·licitud de subvenció Erasmus + (projecte Log in)

II. Relació de Fets
1. Durant els darrers anys, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha participat en diversos projectes
europeus en l’àmbit sòcio-educatiu, i en concret els projectes FYEB i @ppor, en el marc dels
programes Comenius i Erasmus +. Aquests projectes han donat importants resultats al nostre
territorio i hi han aportat recursos econòmics i humans.
2. La participació en projectes europeus té un alt benefici per a les polítiques educatives
municipals, per als nois i noies més vulnerables, i per a la ciutat.
3. Es planteja liderar un projecte, LOG IN – Street work against early school leaving, centrat en
l’acompanyament en medi obert a adolescents com a metodologia de treball per evitar l’abandonament escolar prematur.
4. Es treballarà en partenariat local amb els dos instituts, l’Ajuntament de Terrassa, l’UAB i amb
l’UB. A nivell internacional els partners seran:
•
•
•

l’organització Jong (Gouda-Rotterdam) amb un important projecte de carrer
POYWE (Professional Open Youth Work Europe), xarxa europea de professionals de
medi obert, de la qual forma part Jong i que treballarà la disseminació de resultats
Face à l’Ecole (Paris-Saint Denis), que treballa amb noies d’entorn desfavorit i amb qui
hem col·laborat al projecte @ppor
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 699/2016, relatiu a la sol·licitud de subvenció Erasmus + 2016 per al
projecte Log in.

S'acorda:
Presentar una sol·licitud al programa Erasmus + per al finançament del projecte LOG IN – Street work against early school leaving, per valor de 101.407€.

13. Conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Autònoma Solidària pel projecte Campus
Ítaca

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 618/2016 , relatiu al Conveni ÍTACA 2016 per emmarcar l’actuació entre la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès en la participació del
projecte “Campus Ítaca” de la UAB, de dotze alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de data 8 de març de l'àrea
d'acompanyament a les persones s'ha desenvolupat el conveni administratiu per FUNDACIO
AUTONOMA SOLIDARIA, amb la finalitat de dotze alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d'Ensenyament Secundari Obligatori.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53,
144 i 150 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. 6 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i FUNDACIO
AUTONOMA SOLIDARIA per emmarcar l’actuació del projecte “Campus Ítaca” de la UAB, amb
les finalitats de la participació de dotze alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents a
3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori. i atendre les finalitats públiques expressades a la
part expositiva d'aquest acord.

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.860,00 euros, en concepte de
Adm. Gral. Educació i amb càrrec a la partida 1003.3201.48110 del pressupost vigent per a
2016.

Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA.
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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.

14. Justificació Programa complementari del foment de l'ocupació local:
«Suport a l'ocupació Local»

Línia 1 de

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 709/2016, relatiu a la Justificació Programa complementari del foment de
l'ocupació local. Línia 1 de suport a l'ocupació local.

II. Relació de Fets
1. En data 18 de desembre de 2014, a Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de foment de l'ocupació local, el seu règim de concertació i
de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB 8 de
juny de 2012).
2. El 26 de gener de 2015, la Diputació de Barcelona comunica a l'Ajuntament de Badia del
Vallès que en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació local li atorga un
ajut econòmic total de 235.224,75 euros, distribuït de la següent manera:
Línia 1 “Suport a l'ocupació local”: 141,134,85 €.
Línia 2 “Suport a la reactivació econòmica local”: 94.089,90 €.
3. Per decret núm. 178/2015, de 26 de febrer, l'òrgan competent de l'ens procedeix a
l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona pel finançament dels programes
complementari de foment de l'ocupació.
4. D’acord amb les condicions per la justificació de les despeses disposades per l'esmentada
resolució de la Diputació de Barcelona i la justificació documental incorporada a l'expedient.
III. Fonaments de dret

2n.D'acord amb la resolució d'atorgament del ajut econòmic l'Ajuntament de Badia del Vallès
del Programa complementari de foment de l'ocupació local en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
3è. De conformitat amb la delegació atorgada a favor d'aquesta Junta de Govern Local, per la
Resolució d'alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.
Per tot això, s'acorda:

Primer. Presentar la documentació de justificació de la Línia 1 del Programa complementari de
foment de l'ocupació local: “Suport a l'ocupació local”, atorgat per la Diputació de Barcelona en
el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un
import total de 142.118,72 €.

Segon. La notificació d'aquest acord es farà mitjançant la presentació de la documentació
justificativa al registre general de la Diputació de Barcelona.

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

Codi Validació: 32G39QSCRM67ZRKP4JE7GGLDN | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

15. Justificació Programa complementari del foment de l'ocupació local:
«Suport a la reactivació econòmica local»

Línia 2 de

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 709/2016, relatiu a la Justificació Programa complementari del foment de
l'ocupació local. Línia 1 de suport a l'ocupació local.

II. Relació de Fets
1. En data 18 de desembre de 2014, a Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de foment de l'ocupació local, el seu règim de concertació i
de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB 8 de
juny de 2012).
2. El 26 de gener de 2015, la Diputació de Barcelona comunica a l'Ajuntament de Badia del
Vallès que en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació local li atorga un
ajut econòmic total de 235.224,75 euros, distribuït de la següent manera:
Línia 1 “Suport a l'ocupació local”: 141,134,85 €.
Línia 2 “Suport a la reactivació econòmica local”: 94.089,90 €.
3. Per decret núm. 178/2015, de 26 de febrer, l'òrgan competent de l'ens procedeix a
l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona pel finançament dels programes
complementari de foment de l'ocupació.
4. D’acord amb les condicions per la justificació de les despeses disposades per l'esmentada
resolució de la Diputació de Barcelona i la justificació documental incorporada a l'expedient.
III. Fonaments de dret

2n.D'acord amb la resolució d'atorgament del ajut econòmic l'Ajuntament de Badia del Vallès
del Programa complementari de foment de l'ocupació local en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
3è. De conformitat amb la delegació atorgada a favor d'aquesta Junta de Govern Local, per la
Resolució d'alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.
Per tot això,

Primer. Presentar la documentació de justificació de la Línia 2 del Programa complementari de
foment de l'ocupació local: “Suport a la reactivació econòmica local”, atorgat per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, per un import total de 94.751,91 €.
Segon. La notificació d'aquest acord es farà mitjançant la presentació de la documentació
justificativa al registre general de la Diputació de Barcelona.

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 i trenta minuts, el qual, com a
Secretària municipal, en dono fe.
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1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

