
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2017/22 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 / de juny / 2017 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:00 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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable

S'aprova l'acta de la sessió celebrada el dia 2 de juny de 2017.

Aprovació documents comptables (exp. 1610/2017)

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



 

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1610/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 9 de juny 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. 

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

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de  
les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’Alcaldia 
número 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de 
6.556,35€, segons es detalla a la relació núm. 2017/19, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 44.436,35€, segons es detalla a la relació núm. 2017/49,  
adjunta. (Sorea, S.A.U.)

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i  ADO, per  un import  total  de 8.701,46€,  segons es  detalla a la relació núm. 2017/50, 
adjunta.

Concesió llicència urbanística 2017/020 a favor d'Aigües de Barcelona (exp. 807/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient.
Expedient  número  807/2017,  relatiu  a  la  Llicència  d’obra  2017/020  per  a  la  perforació 
horitzontal  sota  la  C-58  i  canalització  en  rasa  a  prop  de  l’aparcament  situat  sota  l’av. 
Mediterrani 1.

II. Relació de Fets.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Pedro Jorquera Toro en representació de l’empresa 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua, S.A., amb data 
d’entrada 21 de maig de 2017, en la qual demana llicència d’obres per a la Perforació 
horitzontal sota la C-58 i canalització en rasa a prop de l’aparcament situat sota l’av. 
Mediterrani 1

III. Fonaments de dret.
1r. Atès l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

2n. Atès l'informe favorable emès per l’Arquitecta Tècnica Municipal.

3er. Atès el Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2011, és atribució de la Junta de Govern Local 
atorgar llicències i l’aprovació de les liquidacions corresponents.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Concedir Llicència Urbanística per a la realització de les obres que sol·licita, expedient 
núm. 807/2017, consistents en la perforació horitzontal sota la C-58 i canalització en rasa a 
prop de l’aparcament situat sota l’av. Mediterrani  1 i  que queden subjectes a les següents 
condicions:

1.  Aportació  de l’assumeix de direcció del  tècnic  competent,  visat  pel  col·legi  professional 
corresponent.

2. La concessió de la present llicència comporta l’obligació de complimentar les disposicions 
Decret 89/2010 de la Generalitat de la gestió de terres d’excavació i residus de construcció en 
un abocador autoritzat. Per tant cal aportar la Justificació de la gestió de residus o fitxa de  
gestió de residus o certificat de la gestió de residus de construcció en un abocador autoritzat.

3. Es recorda l’obligació de complimentar les disposicions del Real Decret 1627/1997, del 24 
d’octubre per les que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció.

4. Caldrà aportar el nomenament del contractista, visat pel Gremi de contractistes, o aportar 
còpia de la declaració de l’Impost d’Activitats Econòmiques del contractista (I.A.E.), d’àmbit 
local, provincial o estatal i una còpia de la pòlissa subscrita de responsabilitat civil.

5. Abans de l'inici de l'obra s'haurà de lliurar imprès de comunicació d'inici d'obres.

6.  No  es  podran  iniciar  les  obres  sense  el  replanteig  previ  amb la  presència  d’un  tècnic 
municipal, és a dir, es replantejarà "in situ” les noves canalitzacions de la xarxa. 

7.  L’execució  de  les  obres  haurà  de  seguir  estrictament  el  projecte  presentat,  adjunt  a 
l’expedient. Durant la realització estarà sotmès a la inspecció tècnica municipal.

8. L’obertura de la rasa en la zona asfaltada s’haurà de fer mitjançant disc.

9.  El  tancament  de les rases haurà de fer-se mitjançant  terra  compactada i  una  llosa de 
formigó de 20 cm de gruix, a la zona de la calçada.

10. En cas que sigui necessari, la reposició de les voreres haurà de portar-se a terme amb el  
mateix tipus de panot que hi ha en l’actualitat.

11. De ser necessària l’ocupació del sòl públic caldrà la prèvia obtenció de d’oportuna llicència 
municipal, i en cas que s’hagués de desviar el trànsit, haurà de sol licitar llicència aportant una 
via alternativa, pla de regulació.

12.  Tots  els  desperfectes  que  es  realitzin  en  els  serveis  públics  hauran  de  ser  notificats 
immediatament a l’ajuntament i  reparats amb caràcter d’urgència, a càrrec del titular de la 
llicència.
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13. Durant la realització de les obres, aquestes hauran de ser degudament senyalitzades i  
durant la nit haurà de reforçar-se mitjançant llums autònomes. 

14. Una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions, el titular de les mateixes haurà de 
notificar-ho a l’alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un certificat expedit pel 
Director  Tècnic  de  l’obra,  amb  la  finalitat  que  els  Serveis  Tècnics  Municipals  puguin 
inspeccionar-les i formular la conformitat o esmenes a realitzar.

Segon. Els terminis a complir  seran els següents: un mes per iniciar les obres (ó acta de 
replanteig) i el termini per acabar-les serà de sis mesos a partir de l’acta de replanteig.

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes segons l’ordenança fiscal número 14.6.1a ( 1% o min. 
67,20 euros) la quantitat de 2.509,48 euros i 7.528,45 d'Impost sobre Construccions i Obres 
segons l’ordenança fiscal 5.7.3 (3%).

Quart. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les 
oficines  de  l’Ajuntament  la  llicència  concedida  sense la  qual  no  es  serà efectiva  aquesta 
resolució

Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da i als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Adjudicació contracte serveis de grua Policia Local (exp. 803/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 803/2017,  relatiu  a  prestació dels  serveis  de grua  per  a  la  retirada de 
vehicles de la via, espais i terrenys públics al municipi de Badia del  Vallès i  la retirada de 
vehicles a la fi de la seva vida útil per a la seva eliminació com a residus en Centre Autoritzat  
pel Tractament de vehicles (CATV).

II. Relació de Fets 
1. Per informe del servei de la Prefectura de Policia Local, de 22 de març de 2017, s’acredità 
la necessitat de contractar la prestació dels serveis de grua per a la retirada de vehicles de la 
via, espais i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la  
seva vida útil per a la seva eliminació com a residus en Centre Autoritzat pel Tractament de 
vehicles (CATV), en atenció a complir els fins institucionals de donar compliment, mitjançant 
empresa  externa,  als  serveis  i  prestacions  tècniques  de  grua  per  al  compliment  de  les 
competències i obligacions legals de retirada de vehicles de la via pública, que dimanen d'allò 
establert a l’article 25.2.g) la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
i l’article 7.c) del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

2. Per acord de Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2017 es va aprovar l'expedient de 
contractació  d’aquest  serveis,  mitjançant  procediment  obert,  diversos  criteris  objectius 
d'adjudicació.

3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 16 de 
maig de 2017, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresari Sr. Rafael Muelas 
Navarrete (Gruas Santa Coloma), per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa, previ  
informe de la Policia Local que va ser emès en data 30 de maig de 2017.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i 
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abonament de la despesa de publicitat, d'acord amb la diligència de secretaria de data 30 de 
maig de 2017. S’exceptua d’això, la garantia definitiva per import de 1.379,76 euros que, per 
elecció del contractista, serà abonada mitjançant modalitat de retenció de preu.

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

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre,  que aprova  el  text  refós  de la  Llei  de contractes  del  sector  públic  i  de  
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Declarar  vàlid el  procediment de contractació seguit  i  la resolució adoptada per  la 
Mesa de Contractació en la sessió de data 16 de maig de 2017 i, en la seva virtut, adjudicar a  
l'empresari Sr. Rafael Muelas Navarrete (Gruas Santa Coloma), com l’oferta més avantatjosa 
presentada, el contracte de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via, espais i  
terrenys públics al municipi de Badia del Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la seva vida 
útil per a la seva eliminació com a residus en Centre Autoritzat pel Tractament de vehicles 
(CATV),  per l’import  anual  màxim de 27.595,23 euros sense IVA, i  d’acord amb els preus 
unitaris i la resta de millores de la proposició presentada i acceptada.

Segon.  Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa, per fer front la 
contractació durant el període juny-desembre de 2017, per import net de 16.097,21 euros i de 
3.380,41 euros d’IVA, amb càrrec a la partida 1501.1321.22799 i amb el compromís de dotar 
els  pressupostos  municipals  dels  exercicis  successius  amb  la  consignació  pressupostària 
adequada i suficient per a fer front la contractació. 

Tercer. Designar com a responsable del contracte l’inspector cap de la 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  aquest  acord  d’adjudicació  al  Perfil  del  Contractant  i  la  formalització  del 
contracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del contractant, en el  
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte. 

2. 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.

Jubilación Anticipada (Funcionario de Carrera) 1212 (exp. 812/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient  número  812/2017,  relatiu  a  Jubilació  anticipada  per  voluntat  de  l´interessat/da 
(Funcionari/a de Carrera) 
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II. Relació de Fets
1. Per instància presentada per la funcionaria senyora Carmen Colomer Besga, en data 14 de 
març de 2017 i amb el núm. 2017-E-RC-2077, sol·liciten acollir-se a la baixa voluntària per  
motiu de la seva sol·licitud de jubilació anticipada, amb efectes del 17 de juny de 2017, i a  
percebre l´indemnització prevista a l´Acord Regulador per aquest motiu,

III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d ´abril, de l
´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris pot ser de 
manera voluntària i a sol·licitud d´aquest, sempre que es reuneixin els requisits i condicions 
establertes al Règim de la Seguretat Social que sigui d´aplicació.

2n. D´acord amb el que estableixen els articles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d
´octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

3r. D´acord amb el que disposen els articles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la 
pèrdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.

4t. D´acord amb el que disposa l´article 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual  
s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social  
dels funcionaris/àries de l'Administració Local.

5è. D´acord els articles 204 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social  
aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

6è.  D´acord  amb  el  que  disposa  l´article  1.1  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

7è. D´acord amb el que disposa l´article 35 de l´Acord Regulador del personal funcionari de l
´Ajuntament de Badia del Vallès.

8è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  declarar  jubilació 
ordinària del personal, segons Decret d´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar a la senyora Carmen Colomer Besga, en situació de jubilació ordinària amb 
efectes  de  data  17  de  juny  de  2017,  data  en  la  que  es  declararà  extingida  la  relació 
funcionarial i la pèrdua de la condició de funcionaria d’aquesta Corporació.

Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la liquidació 
dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a aquesta proposta d
´acord.
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Tercer.  Reconèixer  a  la  senyora  Carmen  Colomer  Besga,  el  dret  a  percebre  l’import 
corresponent al premi per jubilació anticipada de 29.400,00 euros. Aquest import anirà amb 
càrrec a la partida núm. 2002 9204 16103 del pressupost municipal vigent. Diferir l´abonament  
d´aquest import a la nòmina de la mensualitat de juny de 2017.

Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada (Cr. Rivero, 71, 2º  
3ª , de 08032 BARCELONA), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i 
seccions sindicals.

Aprovació contracte menor de subministrament d'escenaris (exp. 1278/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 1278/2017,  relatiu  a  subministre,  instal·lació  i  coordinació  del  muntatge 
esceno-tècnic per a realitzar les activitats de la Festa Major 2017

II. Relació de Fets
1.  Per  informe del  servei  gestor  de Cultura,  de data  10 de maig,  s’acredita  la necessitat, 
idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a d’acomplir amb l’objectiu 
de dotar la Festa Major dels escenaris, els equips de so i els equips de llum necessaris amb el  
personal tècnic suficient per poder realitzar tots els espectacles que es fan durant la festa 
major 2017.

2. Per informe ampliatori de data 19 de maig de 2017 se’n consideren, entre altres aspectes, 
els de seguretat que deriven de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual  
s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

3. D’acord amb la provisió d’Alcaldia de data 1 de juny de 2017.

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 9, 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 el contracte menor de subministrament, instal·lació i coordinació del muntatge 
esceno-tècnic per a realitzar les activitats de la Festa Major 2017, amb l’empresa Xamosia,  
S.L.

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

a) Objecte: subministre, instal·lació i coordinació del muntatge esceno-tècnic per a realitzar 
les  activitats  de la  Festa  Major  2017,  codi  CPV:  45237000-7 (treballs  d’instal·lació 
d’escenaris) i 51313000-9 (Instal·lació equips de so)

b) Vigència: Del 16 al 18 de juny de 2017
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 13.440,00€ i 2.822,40€ 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,  
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en  un  sol  pagament  en  acabar  les  prestacions  del  contracte,  prèvia  recepció, 
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. La factura s’haurà 
de presentar en format electrònic,  identificant  el  codi  DIR 3:  L01089045, i  amb les 
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les definides en l’oferta proposada pel 
contractista de data 8 de maig i,  específicament aportarà per als dies 16, 17 i 18 de 
juny:

- 1 escenari de 10 x 8 x 1 m. a la Plaça Major
- 1 escenari de 10 x 8 x 1,30 m. al Recinte Firal
- 1 escenari de 8 x 6 x 1,30 m. al Casal de Joves
- 1 projector i una pantalla
- Equips de so i llums suficients per al desenvolupament complert de la Festa Major al llarg 
dels dies 16, 17 i 18 de juny.
- Inclou la instal·lació, el muntatge i el personal tècnic per a la coordinació d'aquestes tasques i 
els tècnics de so i de llums.

- L’empresa dotarà el material i dels serveis contractats a l’ajuntament en el millor estat 
i amb homologacions.

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.

L’execució  del  contracte  queda  condicionada  a  la  validació  per  part  de  l’Ajuntament  del 
Protocol d’Actuacions d’Emergència (PAE) que recollirà les mesures de seguretat necessàries 
per a garantir el correcte funcionament de les activitats de la Festa Major.

Tercer. Aprovar el  document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
import  net  de 13.440,00€ i  2.822,40€ d’IVA, amb càrrec a l’aplicació 0703.3381.22799 del 
pressupost general vigent.

Quart. Notificar el present acord a l’empresa contractista i donar compte als serveis econòmics 
municipals.

Aprovació Contracte Menor subministre, instal·lació i coordinació muntatge de grups 
electrògens activitats Festa Major 2017 (exp. 1270/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 1270/2017, relatiu a el subministre, instal·lació i coordinació de muntatge de 
grups electrògens necessaris per a realitzar les activitats de la Festa Major 2017.

II. Relació de Fets 
1.  Per  informe del  servei  gestor  de cultura,  de data  10 de maig,  s’acredita  la  necessitat, 
idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació, en atenció a, dotar la Festa Major de 
l’energia necessària per poder realitzar totes les activitats que es fan en aquells espais públics 
que estan al carrer i no estan dotats de punts de llum amb la capacitat suficient per a dotar 
d’energia als diferents escenaris de festa major: Recinte Firal i Pl. Major.

2. Per informe ampliatori de data 19 de maig de 2017 se’n consideren, entre altres aspectes, 
els de seguretat que deriven de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual  
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s'aprova el Reglament que la desenvolupa.

3. D’acord amb la provisió d’Alcaldia de data 1 de juny de 2017.

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 9, 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 el contracte menor de subministrament, instal·lació i coordinació de muntatge 
de grups electrògens necessaris per a realitzar les activitats de la Festa Major 2017, amb 
l’empresa Josep Mª Sagalá i Molist (SGL, Suports Tècnics)

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

a) Objecte: el subministrament, instal·lació i coordinació de muntatge de grups electrògens 
necessaris per a realitzar les activitats de la Festa Major 2017, codi CPV: 31121000-0

b) Vigència: Del 16 al 19 de juny de 2017.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 5.900,00 € i 1.239,00 € 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 
prestacions,  en  un  sol  pagament  en  acabar  les  prestacions  del  contracte,  prèvia 
recepció,  conformació  tècnica  i  aprovació  de  la  factura  per  l'òrgan  competent.  La 
factura  s’haurà  de  presentar  en  format  electrònic,  identificant  el  codi  DIR  3: 
L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen 
a  la  seu  electrònica  municipal:  https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?
id=2797

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les definides en l’oferta proposada pel 
contractista de data 9 de maig de 2017 i, específicament aportarà als dies 16, 17 i 18 
de juny: 

- 1 generador de 100 KVA a la Plaça Major amb 25 m. de cable i caixa de connexions  
amb combustible per un funcionament de 4 hores diàries (12 hores)
- 1 generador de 80 KVA al Recinte Firal amb 25 m. de cable i caixa de connexions 
amb combustible per un funcionament de 8 hores diàries (24 hores)
-1  generador  de  130  KVA al  Recinte  Firal  amb  100  m.  de  cable  i  una  caixa  de 
connexions amb 9 ctacs de 32 A per un funcionament des de les 17 h. del dijous dia 15 
de juny fins a la una de la matinada del diumenge. (80 hores)
- Inclou instal·lació i muntatge de 9 caixes de distribució de 32 A amb magneto tèrmic i  
diferencial.
- L’empresa dotarà a l’ajuntament del subministre i servei homologat.

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.

L’execució  del  contracte  queda  condicionada  a  la  validació  per  part  de  l’Ajuntament  del 
Protocol d’Actuacions d’Emergència (PAE) que recollirà les mesures de seguretat necessàries 
per a garantir el correcte funcionament de les activitats de la Festa Major.

Tercer. Aprovar el  document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
import  de  5.900,00  €  i  1.239,00  €  d’IVA amb  càrrec  a  l’aplicació  0703.3381.22799  del  
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pressupost general vigent.

Quart. Notificar el present acord a l’empresa contractista i donar compte als serveis econòmics 
municipals.

Acabats els punts de l'ordre del dia la presidenta dona per finalitzada la reunió de la que com a 
secretària en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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