Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/20

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

26 / de maig / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 07/06/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 06/06/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de maig de
2017.

Aprovació de documents comptables (exp. 1470/2017)
Favorable

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 3.242,11 €, segons es detalla a la relació núm. 2017/17, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 34.273,21 €, segons es detalla a
la relació núm. 2017/43, adjunta (factures Endesa Energia SAU llum).
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 23.003,12 € , segons es detalla a
la relació núm. 2017/44, adjunta (factures Endesa Energia SAU gas).
Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 78.713,37 €, segons es detalla a
la relació núm. 2017/45, adjunta.

Aprovació ajuts d'urgència social pobresa energètica - REMESA 44 - AMB
(exp.1253/2017)

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

Codi Validació: 3ZJ6GZX2G9WCFCERNAZLFP9CH | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 17

II. Relació de Fets
En data 26 de maig 2017, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1470/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Favorable

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de
subministraments segons quadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003
del pressupost vigent.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
SOREA, S.A. per import de 1.240,94€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.172,13€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA S.A. Unipersonal per import de 937,80€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
GAS NATURAL SERVICIOS per import de 1.215,20€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
GAS NATURAL S.U.R per import de 148,21€.
Setè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Aprovació ajuts d'urgència social. Targetes moneder (exp. 1249/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Per tot això, s'acorda:
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II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que
es troben en situació de vulnerabilitat.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els
efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als
col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2016, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb les directrius que estableix el
Programa, el qual té la finalitat de donar una resposta efectiva a les situacions
derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de
recursos econòmics.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art.
21.1 de la LRBRL; els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova
el TRLMRLC; els articles 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i
següents de les Bases d’execució del pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1235/2017, relatiu a la REMESA - 44 - AMB POBRESA
ENERGÈTICA 2017

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1249/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes d’abril.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 15.499,40 €, segons es detalla a la relació 37/2017.

Aprovació Conveni Pati de la Mainada (exp. 1182/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1182/2017, relatiu al CONVENI PATI DE LA MAINADA 2016-2017
de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'escola bressol La Mainada,
per duu a terme les activitats programades dins del projectes «El Pati del la
Mainada» al pati de l'escola bressol amb famílies amb infants de 0 6 anys que té per
objecte l'educació i la formació de tota la ciutadania, i en especial dels infants, joves i
adolescents, com element clau per a garantir la igualtat d'oportunitats, la qualitat de
vida, la cohesió social i el desenvolupament de la comunitat.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de petita infància i
família de l'àrea d'acompanyament a les persones, s'ha desenvolupat el conveni
administratiu per LLAR D'INFANTS MAINADA, amb la finalitat de garantir la igualtat
d'oportunitats, la qualitat de vida, la cohesió social i el desenvolupament de la
comunitat.
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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.
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III. Fonaments de dret
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL;
els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

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. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 700,00 euros, en
concepte de Promoció Social i Acompanyament Educatiu i amb càrrec a la partida
1003.2318.48901 del pressupost vigent per a 2017.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a LLAR D'INFANTS MAINADA.

Aprovació Conveni Col·laboració amb Save the Children i Intress (exp.
1117/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1117/2017, relatiu al Conveni Col·laboració amb la Fundació Save
the Children i l´entitat Intress. (INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS
SOCIALES)
II. Relació de Fets
L’objecte d’aquesta proposta de conveni de col·laboració és regular les funcions de
SAVE THE CHILDREN i INTRESS (INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES), i L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS per la
realització d’activitats al projecte «El Pati de la Mainada».
Aquesta cooperació de caràcter tècnic pretén garantir que el projecte «El Pati de la
Mainada» pugui donar un servei de qualitat per a tots/es els i les ciutadans/es de
Badia del Vallès.
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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i
LLAR D'INFANTS MAINADA per al projecte «el Pati de la Mainada»
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/16 de 23 de març, en la
Junta de Govern Local.

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. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a FUNDACION SAVE THE CHILDREN i
INTRESS (INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES)

Sol·licitud canvi activitat parada 173 del Mercat Municipal (exp. 1118/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 118/2017, relatiu a la modificació de l’activitat de la parada núm.
173 del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3620/2017, la senyora Lidia Sujar de la Rosa, actual concessionària de les parades
del Mercat municipal núm. 171-172-173, ha sol·licitat la modificació de l’activitat de la
parada núm. 173.
2. En data 1 d’octubre de 2016 es va signar el contracte de concessió administrativa
de les parades 171-172-173 amb l’autorització per a la venda de productes de
Drogueria-Perfumeria-Bijuteria.
3. En el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu article 39,
s’ha exposat el anunci per el canvi d’activitat en el taulell del mercat per les possibles
al·legacions.
4. En data 16 de maig de 2017 s’emet informe favorables per part del responsable

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i
FUNDACION SAVE THE CHILDREN per regular les funcions de SAVE THE
CHILDREN i L’ENTITAT INTRESS amb l’AJUNTAMENT per al desenvolupament del
PROJECTE «El Pati de la Mainada» i determinar l’ús per part de SAVE THE
CHILDREN i INTRESS sense que aquest interfereixi, impedeixi o dificulti les
activitats ordinàries del recurs i atendre les finalitats públiques expressades a la part
expositiva d’aquest acord.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en
la Junta de Govern Local.

del Mercat.
III. Fonaments de dret
1r. Vis que transcorregut el termini d’exposició del canvi d’activitat al taulell del
mercat no s’ha presentat cap al·legació.
2n. Vist l’informe favorable per part del responsable del mercat municipal incorporat a
aquest expedient.

Primer. Autoritzar la modificació d’activitat de la parada núm. 173 demanada per la
senyora Lidia Sujar de la Rosa, actual concessionària passant de Drogueria a
Objectes de Regal.
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), així com a tots els deutes que pugui tenir contrets amb l’ajuntament i a
l’obtenció de la modificació de l’activitat en la llicència corresponent.
Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressada la taxa de tramitació
de l’expedient per la concessionària, formalitzi amb aquets el corresponent annex al
contracte de la concessió administrativa signat en data 1 d’octubre de 2016 i que
formarà part d’aquest expedient.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat
i a l’àrea de Territori respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.

Aprovació conveni de col·laboració amb el Servei Local de Català (exp.
926/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 926/2017, relatiu al CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
SERVEI LOCAL DE CATALÀ per establir un marc de col·laboració entre el CPNL i
l'Ajuntament de Badia del Vallès per al desenvolupament de programes i actuacions
d'acolliment lingüístic, en l'àmbit del municipal.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de
l'àrea d’Acompanyament a les Persones, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració amb CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, amb la finalitat de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Per tot això, s'acorda:
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3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3è. Vist que el canvi d’activitat demanat no suposa incorre en competència per als
altres concessionaris del mercat i que està previst dintre de les activitats
relacionades en l’annex 1 del reglament de règim interior del mercat.

fomentar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana al municipi.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb les lleis 39 i 40 de Procediment
Administratiu Comú del 2015, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/16 de 23 de març.

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 800 euros, en
concepte de conveni de Consorci de Normalització Lingüística i amb càrrec a la
partida 0703.3341.46700 del pressupost vigent per a 2017.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a CONSORCI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA.

Aprovació Contracte Menor servei assessorament viabilitat econòmica (exp.
1301/2017)

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès
i CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA per establir un marc de col·laboració
entre el CPNL i l'Ajuntament de Badia del Vallès per al desenvolupament de
programes i actuacions d'acolliment lingüístic, en l'àmbit del municipi, com a encàrrec
de gestió i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest
acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1301/2017, relatiu al contracte menor de serveis
d’assessorament econòmic i financer per a la viabilitat econòmica per a
l'execució de la prova pilot de Rehabilitació Energètica a habitatges de Badia
del Vallès.
II. Relació de Fets
Per informe del servei gestor de l’Àrea de Territori, de data 17 de maig de
2017 , s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció a Assessorar el consistori per a l'obtenció de
subvenció i finançament de les obres per a la millora de l'accessibilitat,
eficiència energètica, retirada d'amiant i augment d'habitabilitat de la prova
pilot dels habitatges de Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Favorable

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:

b) Vigència: 6 mesos des de l’inici de l’assessorament.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 15.000 euros i 3.150 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, mitjançant el sistema d’abonaments
fraccionats contra lliuraments parcials de les prestacions que integren
el contracte menor, en la forma i terminis de l’oferta acceptada del
contractista presentada en data 8 maig 2017.
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: Són aquelles relatives
a les fases, continguts i terminis de lliurament, establertes a l’oferta del
contractista de data 8 de maig de 2017 i a l’informe tècnic del servei
d’eficiència Energètica de data 17 de maig de 2017, que es
desenvoluparan en les següents fases:
1. Analisi de les alternatives concretes de finançament per al pilot.
2. Acompanyament amb negociació i tramitació de les institucions i
entitats financeres
3. Acompanyament en la comunicació a les parts implicades
4. Informe final sobre replicabilitat de l’eaquema utilitzat i full de ruta per a
l’escalabilitat del projecte
fases que s’executaran en un termini de sis mesos.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

a) Objecte: assessorament econòmic i financer per a la viabilitat
d'execució de la prova pilot de Rehabilitació Energètica a habitatges de
Badia del Vallès s, codi CPV 66171000-9

Codi Validació: 3ZJ6GZX2G9WCFCERNAZLFP9CH | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 17

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’assessorament econòmic i
financer per a la viabilitat d'execució de la prova pilot de Rehabilitació
Energètica a habitatges de Badia del Vallès, amb l’empresa TRACIS –
Projecte Econòmics i Financers.

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.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1359/2017, relatiu als contractes menors de Tutoria, seguiment i
avaluació de les pràctiques professionals no laborals..
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de d'inserció laboral i ocupació, de data 15 de maig,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció a l'execució de la subvenció atorgada de la Convocatòria de subvencions
FOAP 2016, d'acord amb Resolució TSF/2392/2016, de 25 d’octubre.
III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i la fiscalització de la
intervenció municipal.
2n. Instruccions i guies que dicta el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'execució,
seguiment i avaluació de les accions formatives incloses a la Convocatòria FOAP
2016, d'acord amb Resolució TSF/2392/2016, de 25 d’octubre
3r. 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els contractes menors de serveis de Tutoria, seguiment i avaluació
de les pràctiques professionals no laborals. de les especialitats i professionals que
s'indiquen: a) SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials amb la senyora M. Pilar Moliner Milan i b) IMAI0108 Operacions
de fontaneria i calefacció-climatització domèstica, amb el senyor Albert Rodríguez
Borràs.

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Aprovació Contracte Menor de tutoria de pràctiques FOAP 2016 (exp.
1359/2017)
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Quart. Notificar el present acord a l’empresa contractista i donar compte als
serveis econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de
crèdit (AD), per fer front la contractació i per a l’import total de 18.150 Euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1404 1513 22799 del pressupost general
vigent.

Segon. Els contractes s’executaran de conformitat amb el següent règim i
condicions:

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista. Les que deriven de les
Instruccions i guies que dicta el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'execució,
seguiment i avaluació de les accions formatives de la Convocatòria de
subvencions FOAP 2016, d'acord amb Resolució TSF/2392/2016, de 25 d’octubre
i l'activitat municipal subvencionada.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquests contractes menors, 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 els documents comptables annexes d’autorització i disposició de
crèdit (AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 13-03
2411-22706 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades i donar compte als
serveis econòmics municipals.

Aprovació Contracte Menor privat Focs Artificials Festa Major 2017 (exp.
1047/2017)

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors estan exempts d'IVA,
segons l'article 20.1.10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'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, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials
de prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures es podran presentar
en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu
electrònica municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
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c) Preu del contracte i IVA aplicable:
1. SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials 1.400,00 euros.
2. IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica:
2.360,00 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte. Tutoria, seguiment i avaluació de les pràctiques professionals no laborals
en les especialitats expressades (codi CPV 80590000-6 Serveis de tutoria).
b) Vigència: Serà la següent per a cada especialitat:
1. SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials del 29 de maig al 30 de juny, per un període de 80 hores.
2. IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica del 29
de maig al 28 de juliol, per una durada de 160 hores.

Favorable

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i signar el contracte menor privat d’un Espectacle pirotècnic musical,
amb la empresa, ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA, SL.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: Espectacle pirotècnic musical, codi CPV : 92360000-2
b) Vigència: Del 18 al 19 de juny de 2017 a les 23h
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4446,27 euros, amb una quantia d'IVA
de 933,72 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del
contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per
l'òrgan competent. Les factures es podran presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions
que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques: : L’empresa contractista s’encarregarà de l’acte
pirotècnic, el personal tècnic professional, el transport, el muntatge i el dispar
i altres obligacions, d’acord amb l’oferta presentada i acceptada i de
conformitat amb que el que disposa el RD 989/2015, de 30 d’octubre, que
aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria i la seva Instrucció
Tècnica Complementària número 8.
f) Règim jurídic: L’execució d’aquest contracte queda condicionada al compliment
i verificació de l’organitzador de les obligacions derivades del RD 989/2015,
de 30 d’octubre, i per la naturalesa privada d’aquest contracte menor, en tot

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

III. Fonaments de dret
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 229/2016, de 23 de març.
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II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor del servei de cultura, de data 3 de Maig s’acredita la
necessitat i idoneïtat d'aquest expedient de contractació en atenció a la contractació
d’un Espectacle pirotècnic musical per a la Festa Major del 2017.
2. Per informe ampliatori de data 19 de maig de 2017 se’n consideren, entre altres
aspectes, els de seguretat que deriven del RD 989/2015, de 30 d’octubre, que
aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria i la seva Instrucció Tècnica
Complementària número 8 (espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per
experts).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1047/2017, relatiu al contracte menor privat d’Espectacle
pirotècnic musical per a la Cloenda de la Festa Major.

allò no previst serà d'aplicació la normativa de dret privat civil o mercantil, i en
defecte, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per import de 4.446,27€ i 933,72€ IVA amb càrrec a la
partida 0703.3381.22799 del pressupost vigent.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1277/2017, relatiu al Conveni amb l’empra MT Idiomes Ripollet
(KIDS & US) de cedir l’ús de l’espai de la Biblioteca Vicente Aleixandre perquè es
realitzin activitats culturals en llengua anglesa, en concret «L’hora del conte en
anglès».
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de cultura de
l'àrea d’acompanyament a les persones, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració amb EMPRESA MT IDIOMES RIPOLLET (Kids & Us), amb la finalitat
de cedir l’espai de la Biblioteca Vicente Aleixandre per a la realització d’activitats
culturals en llengua anglesa, en concret « L’hora del conte en anglès» amb infants de
4 a 12 anys o específiques per a famílies amb infants d’1 a 3 anys.
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. 48 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts.
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Aprovació Conveni de col·laboració amb l'empresa MT Idiomes Ripollet (Kids &
Us) (exp. 1277/2017)
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Cinquè. Aquest acord resta condicionat a la realització de la fefaent notificacio a la
Subdelegació de Govern com a mínim 10 dies abans de l’espectacle.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar el present acord a ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA, SL i donar
compte als serveis econòmics municipals.

municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en
la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 442/2017, relatiu al contracte de subministrament, en règim
d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, del lliurament, muntatge, posada en
funcionament i de serveis de manteniment de 20 màquines cardiovasculars pel
Complex Esportiu municipal.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea d'acompanyament a les persones, Servei d'esport, de
data 24 de febrer de 2016, s’acredità la necessitat d’aquest contracte, en atenció a
atendre les demandes de tot tipus d'usuari, des del més inexpert al més
experimentat, alhora que es renova l'actual maquinària en estat d'obsolescència i
s'optimitza la gestió del servei en termes de qualitat, eficiència i seguretat.
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 14 de març de 2017,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 execució del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió l’informe preceptiu i fiscalització de la secretaria i
intervenció municipals.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 9, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents,
157 a 161, 290 següents 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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Aprovació Contracte de subministrament, arrendament mitjançant renting
màquines cardiovasculars pel gimnàs del Complex Esportiu Municipal (exp.
442/2017)
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Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a EMPRESA MT IDIOMES RIPOLLET (Kids
& Us).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès
i EMPRESA MT IDIOMES RIPOLLET (Kids & Us) per cedir l’ús de l’espai de la
Biblioteca Vicente Aleixandre perquè l’empresa MT Idiomes Ripollet S.L realitzi
activitats culturals en llengua anglesa, en concret «L’hora del conte en anglès» amb
infants de 4 a 12 anys o específiques per a famílies amb infants d’1 a 3 anys, i
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

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.

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.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per
import total de 8.696,87 euros, IVA inclòs, per a la part prevista de contractació
durant 2017, amb càrrec a la partida 0503.3421.20601 del pressupost general vigent.

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

Temes d'urgència: Ampliació contracte de serveis de jardineria - Desbrossada
extraordinària de Sant Joan_2017 (exp. 1409/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1409/2017, 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 24 de maig de 2017, amb el
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquesta contractació.
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, diversos
criteris d'adjudicació, del contracte administratiu mixt de subministrament, en règim
d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un període de 48 mesos, del
lliurament, muntatge i posada en funcionament de màquines cardiovasculars així
com dels serveis de manteniment d'aquestes al Complex esportiu municipal de Badia
del Vallès, amb un pressupost ì valor estimat total net de 69.000 euros euros, sense
IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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.

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

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.

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.
Finalitzats els punts de la sessió la Presidenta dona per finalitzada la reunió a Badia
del Vallès, document signat electrònicament al marge, de la qual en dono fe.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2017-0020 Data : 06/06/2017

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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: de l’1 al 23 de juny de 2017
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=279
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.
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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 de l’1 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos, amb la finalitat
pública d'establir les mesures de seguretat i prevenció d'incendis descrites, amb
FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

