Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/24

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / de juny / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:15 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Moya Camarón:
«treball»
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

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 : 2017-0023 Data : 03/07/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/07/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 03/07/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 16 de juny de 2017.

Aprovació de douments comptables (exp. 1760/2017)

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 4.481,79€, segons es detalla a la relació núm. 2017/21,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 177.283,44€, segons es
detalla a la relació núm. 2017/53, adjunta.

Aprovació sol·licitud franccionament deute local 135 (exp. 1615/2017)

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

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

II. Relació de Fets
En data 23 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.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1760/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Favorable

3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 i dels informes d’economia i secretaria general.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 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
colen continuar mantenint un negoci.
2nè. 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.

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
5320/2017 de data 6 de juny de 2017, la senyora Eva María Sánchez Matarin,
demana el fraccionament de les obligacions i deutes econòmiques pendents del
contracte d’arrendament del local comercial núm. 135 ubicat al carrer Menorca, núm.
2 destinat a l’activitat de “Cafeteria – Forn de Pa”, petició que es formula dins del
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 09.12.2016 per la Junta de Govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1615/2017, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de
deutes del local comercial núm. 135 ubicat al carrer Menorca, núm. 2

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i
no satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva
d’aquest acord, dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern
del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques següents:
a) Relatives al conveni de fraccionament:
• Deute total: 2.082’00 euros
• Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent
• Termini de devolució: 36 mesos
Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el
conveni de fraccionament , data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes .
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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3èt.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 468/2015 de 25 de juny.

Aprovació sol·licitud rescisió contracte local 122 (exp. 1592/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. En data 7 de juny de 2017 s’emet informe desfavorable per part dels serveis
tècnics de l’Àrea de Territori i que s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del
local segons inspecció realitzada.
2n. S’adjunta l’informe per part d’intervenció on consten els deutes que té el local a
data d’avui i que formem part de l’expedient núm. 1161/2016 de accions judicials per
impagament de rendes.
3è. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant
que s’aprovi la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 de maig de
2017, així com que es continuï amb les actuacions necessàries pel cobrament del
deute total del local.
4t. Vist la fiança que es va dipositar en el seu dia per part del Sr. Antonio González
Pérez per import de 473,04€ que s’utilitzarà per condicionar el local quant a retirar el
material existent i la neteja del mateix.
5è. 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. 122, ubicat al carrer Mallorca, núm. 3, amb
efectes del 31 de maig de 2017.
Segon. Utilitzar la fiança que va dipositar a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial d’import 473’04€ per l’acondiciament del local atès l'informe emès pels
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

2n. Atès a la sol·licitud mitjançant registre d’entrada núm. 5235/2017 de data 2 de
juny de 2017 per part de l’arrendatari del local on posa de manifest el desig de cedir
el local comercial a favor de l’Ajuntament, rescindint el contracte de lloguer per no
incrementar les obligacions amb aquest Ajuntament i amb efectes 31 de maig de
2017.
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II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 1161/2016 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i
Comerç en data 3 de maig de 2016 i per dur a terme les accions judicials
necessàries per impagament de rendes per part de PINTURAS RUAL 2003 SL com a
titular del local comercial núm.122 ubicat al carrer Mallorca, núm. 3 d’aquest
municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1592/2017, relatiu a la cessió del local comercial núm.122 situat al
carrer Mallorca, núm. 3 a nom del senyor Luis Miguel Muñoz Llorente qui actua en
representació de PINTURAS RUAL 2003 SL amb NIF B63093801 i a favor de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

serveis tècnics d'aquest Ajuntament.
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia, a
l’advocat Sr. Pedro Ruiz Soto i a L'ORGT.

Aprovació cessió local comercial número 118 (exp. 1486/2017)

III. Fonaments de dret
1r. En data 7 de juny de 2017 s’emet informe desfavorable per part dels serveis
tècnics de l’Àrea de Territori i que s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del
local segons inspecció realitzada.
2n. En data 25 de maig de 2017 s’emet informe per part d’intervenció on consta que
no existeixen obligacions ni deutes pendents amb aquest Ajuntament.
3è. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant
que s’aprovi la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 de maig de
2017.
4t. Vist la fiança que es va dipositar en el seu dia per part del INICIATIVA PER
CATALUNYA – VERDS per import de 458’48€ que s’utilitzarà per condicionar el local
quant Als desperfectes i humitats.
5è. 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. 118, ubicat al carrer Menorca, núm. 4, amb
efectes del 31 de maig de 2017.
Segon. Utilitzar la fiança que va dipositar a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial d’import 458’48€ per l’acondiciament del local atès l'informe emès pels
serveis tècnics d'aquest Ajuntament.
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.

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

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

II. Relació de Fets
1. Atès a la sol·licitud mitjançant registre d’entrada núm. 4884/2017 de data 24 de
maig de 2017 per part de l’arrendatari del local on posa de manifest el desig de cedir
el local comercial a favor de l’Ajuntament, rescindint el contracte de lloguer per no
incrementar les obligacions amb aquest Ajuntament i amb efectes 31 de maig de
2017.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1486/2017, relatiu a la cessió del local comercial núm.118 situat al
carrer Menorca, núm. 4 a nom de INICIATIVAPER CATALUNYA - VERDS amb NIF
g58362245 i a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovació sol·licitud franccionament deute local 89 (exp. 1462/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 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
colen continuar mantenint un negoci.
2nè. 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.
3èt.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. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i
no satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva
d’aquest acord, dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern
del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques següents:
a) Relatives al conveni de fraccionament:
• Deute total: 1.787’71 euros
• Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent
• Termini de devolució: 18 mesos
Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el
conveni de fraccionament , data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes .
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 i dels informes d’economia i secretaria general.
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II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
4783/2017 de data 20 de maig de 2017, el senyor Carmelo Valiente Becerra, demana
el fraccionament de les obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte
d’arrendament del local comercial núm. 89 ubicat al carrer La Manxa, núm. 3 destinat
a l’activitat de “Tenda d’Artesania”, petició que es formula dins del 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
09.12.2016 per la Junta de Govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1462/2017, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de
deutes del local comercial núm. 89 ubicat al carrer Las Manxa, núm. 3

L'ORGT.

Aprovació sol·licitud franccionament deute local 102 (exp. 1457/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 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
colen continuar mantenint un negoci.
2nè. 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.
3èt.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. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i
no satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva
d’aquest acord, dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern
del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques següents:
a) Relatives al conveni de fraccionament:
• Deute total: 4.348’08 euros
• Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent
• Termini de devolució: 30 mesos
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
12 de juny de 2017 i dels informes d’economia i secretaria general.
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II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
4799/2017 de data 22 de maig de 2017, la senyora Joaquina Cano Cortés, demana
el fraccionament de les obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte
d’arrendament del local comercial núm. 102 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm.
15 destinat a l’activitat de “Venda de Roba i Complements”, petició que es formula
dins del 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 09.12.2016 per la Junta de Govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1457/2017, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de
deutes del local comercial núm. 102 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 15

Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el
conveni de fraccionament , data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes .
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.

Aprovació novació contracte d'arrendament Local núm. 80 (Expt.1703/2017)

1. Per instància de la senyora Begoña Mañas Segura com arrendatària del local
comercial núm. 80 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat
local comercial ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 1 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 i posteriorment del
09.12.2016 per la Junta de Govern.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
16 de juny de 2017 i de l’ informe d’economia .
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17
d’octubre que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 ,
1274 següents i concordants del Codi Civil.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l’arrendatari del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el
marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades
per l’Ajuntament, amb les obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

• Renda mensual (sense IVA): 200,20€
• Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre,
amb efectes des de l’1 de gener de cada any.
• Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

II. Relació de Fets
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1. Identificació de l'expedient
Expedient número 1703/2017, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte
d’arrendament del local comercial número 80.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

anuals fins a la data màxima de 01.01.2025.
Segon. Requerir a la interessada 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.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1067/2017, relatiu a l’Aprovació de projecte instal·lació
calefacció edifici consistorial.
II. Relació de Fets
1. En data del 18 de Novembre del 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, el «Programa complementari de suport a la
inversió local» en del marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019», el
qual té per objecte oferir suport econòmic als governs locals en el
manteniment, reparació i conservació dels seus equipaments i
infraestructures locals d’ús general, tal com s’indica al seu article 1. L’import
de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Badia del Vallès és de 57.570,72
€, essent el codi XGL el 16/X/231291.
2. En data del 20 de Desembre del 2016 es va aprovar la realització del
projecte de reforma de la calefacció de l’edifici consistorial segons
reglamentació RITE, a la empresa OLTHERM, S.A. per un import de 2.600 €,
essent realitzat pel senyor SERGIO CASTILLO BOROBIO, enginyer industrial
amb núm. de col·legiat 16.665 i lliurat a l’Ajuntament en data del 29 de Gener
del 2017.
3. En data del 31 de Gener del 2017 mitjançant Decret d’Alcaldia, es va
acceptar la subvenció dins del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019»,
per a la Reforma del sistema de calefacció de l’edifici Consistorial i per un
import de 57.570,72€.
4. En data del 20 de Juny del 2017, s’incorpora l’informe de l’enginyer
municipal respecte la idoneïtat del projecte redactat pel senyor SERGIO
CASTILLO BOROBIO, amb número de col·legiat 16.665, per part del Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Reial Decret 1027/2007, del 20 de Juliol, pel qual s’aprova

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

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

Favorable
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Aprovació de projecte instal·lació calefacció edifici consistorial (exp.
1067/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada, als serveis municipals
d’economia.

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el
taulell d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer. Que un cop rebuts els informes, i en el cas de no presentar
al·legacions al projecte, s'emeti un informe-proposta de secretaria, i es doni
trasllat a aquesta alcaldia de l'expedient per a la seva resolució.

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

Temes d'urgència: Contracte menor de gestió del Casal d´Estiu (exp.
1599/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1599/2017, relatiu al contracte menor de serveis de gestió
del Casal d’estiu d’adolescència
II. Relació de Fets

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

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

Primer. Aprovar el projecte d’instal·lació per a la reforma de la calefacció de
l’edifici consistorial redactat per l’enginyer SERGIO CASTILLO BOROBIO, per
un import de 142.377,62 € + 29.899,30 € d’IVA, així com l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), així com el Reial
Decret 1826/2009, del 27 de Novembre, i el RD 238/2013, pel qual es
modifiquen determinades instruccions tècniques i articles del RD1027/2007.
2n. D’acord amb el Reial Decret 314/2006, del 17 de Març, pel qual s’aprova
el Codi Tècnic de la Edificació, document bàsic HE2 Ahorro de energía,
Rendimiento de las instalaciones térmicas.
3r. D’acord amb la norma UNE 60.601 «Salas de Máquinas y equipos
autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan
combustibles gaseosos», i la norma UNE 123.001 « Cálculo, diseño e
instalación de chimeneas »
4t. Segons acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
del 10 de Novembre del 2016, on s’aprovà les bases que regulen el
«Programa Complementari de suport a la inversió local».

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de gestió del Casal d’estiu
d’adolescència , amb l’entitat Més Q Sport.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a) Objecte: la gestió del casal d’estiu i s’haurà de dur a terme una activitat
lúdica i de lleure, que es realitzarà en època de vacances escolars,
codi CPV 55243000-5.
b) Vigència: del 26 de juny al 14 de juliol del 2017.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3603,62 euros, entitat exempta
d’aplicació d’IVA en virtut de l’establert a l’article 20.1, 2n, 9è 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, 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/essencials del contractista. A més de les
establertes a la proposta del contractista i l’informe del servei gestor,
seran:
- planificació, programació i avaluació d’activitats.
- dinamització i execució.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per informe del servei gestor de l´àrea d’acompanyament a les persones, de
data 23 de juny de 2017, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència
d'aquest expedient de contractació en atenció a potenciar i desenvolupar el
programa d’atenció a infants i adolescents en edats compreses entre els 12 i
els 18 anys del municipi, amb l´objectiu d’oferir a les famílies i joves una
proposta de lleure lúdic-educatiu, a través del mateix.

- cura i supervisió dels infants i joves inscrits.
- acompanyament, supervisió i cura dels infants i adolescents a les
sortides i excursions.
- coordinacions amb agents socials.
Les professionals seleccionades hauran de provar que disposen de
formació reconeguda en l'àmbit del lleure.

Temes d'urgència: Conveni Cessió Espais per Casal Estiu entre l'Ajuntament,
Creu Roja i l'Escola La Sardana (exp. 1807/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1807/2017, relatiu a Conveni per a la Cessió Espais del
Casal Estiu de la Creu Roja.
II. Relació de Fets
La Creu Roja treballa a Badia del Vallès en atenció a infants i les seves
famílies oferint entre altres reforç i treball en competències en el temps de
lleure.
L’Ajuntament de Badia del Vallès té com a prioritat garantir una oferta
lleure per als infants en edat d’escolarització durant una part del període
vacances d’estiu, concretament del 26 de juny al 28 de juliol de 2017,
horari de 9.00h a 15.00h incloent servei de menjador, amb un total de
places per infants de 3 a 12 anys.

de
de
en
60

Les activitats del Casal d’Estiu es portarà a terme a l’Escola La Sardana,
concretament utilitzaran: quatre aules de la planta baixa, el menjador i el
teatre del centre.
El conserge, com a personal de l’Ajuntament prestarà serveis ajustats a les
necessitats del Casal d’Estiu.
III. Fonaments de dret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis
econòmics municipals.
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Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de
crèdit (AD), per l’import i concepte expressats, amb càrrec a la partida
1003.3201.22799.del pressupost general vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès , Creu Roja Sabadell i l'Escola La Sardana, a la cessió de diferents
espais de l’Escola La Sardana per a dur a terme el Casal d’Estiu i atendre les
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària
en favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord als interessats.

Temes d'urgència: Conveni Cessió Espais Casal d'Estiu Aldeas Infantiles (exp.
1808/2017)

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1808/2017, relatiu al Conveni amb Aldeas Infantiles SOS
Catalunya per a la Cessió Espais per a la realització del Casal d'Estiu
II. Relació de Fets
1. En data 30 de setembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès i Aldees
Infantils SOS Catalunya, van subscriure un conveni per a dur a terme el
projecte Albira, en atenció a infants i les seves famílies durant el curs
2016-2017.
2. Aldees Infantil vol oferir un casal d’estiu adreçat a infants de 3 a 12 anys,
amb els que hi han treballat durant el curs escolar, però també amb altres
infants de la població oferint un total de 70 places, del 26 de juny al 21 de
juliol de 2017, incloent servei de menjador per a tots els infants que en faci
demanda.

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

3. El Casal d’Estiu es portarà a terme a les instal·lacions de l’escola Les
Seguidilles. Concretament faran servir: una aula de la planta baixa, tres aules
a la primera planta, la sala de psicomotricitat, el teatre de l’escola i la cuina de
l'edifici La Muñeira.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i Aldeas Infantiles SOS Catalunya per a la cessió de diferents espais de
l’escola Les Seguidilles i l'edifici de la Muñeira i atendre les finalitats públiques
expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària
en favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Aldeas Infantiles SOS
Catalunya.

Acabats els assumptes a tractar, l'alcaldessa dona per finalitzada la sessió de la que
en dono fe, a Badia del Vallès. Document signat electrònicament al marge.

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

Número : 2017-0023 Data : 03/07/2017

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.
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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)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. El servei de consergeria de l’Ajuntament, prestarà serveis ajustats ales
necessitats del Casal d’Estiu mentre duri l’activitat

