Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/23

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

24 de juliol de 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretària

Carme Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador
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 a 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

Codi Validació: AD3XLNF29MG3YSDZQLGRKW5S6 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 26

Tipus de convocatòria

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 31/07/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 31/07/2019
HASH: bcf7761b7c3fc0622f7f58875ab83e4a

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local el
dia 17 de juliol de 2019.

Aprovació documents comptables (exp. 3008/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures
conformades i dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals
gestors de les despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Expedient número 3008/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient

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.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
2019-0776 de data 28 de juny de 2019.

Ajuntament de Badia del Vallès
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2019/265 import 36.838,61 € (Factures conformades al Gestiona)
Relació núm. O/2019/264 import 20.669,49 €

Traspàs de les concessions administratives del mercat municipal núm. 1-2 (exp.
3045/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3045/2019, relatiu al traspàs de les concessions administratives del
mercat municipal núm. 1-2.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3045/2019, la senyora Ester Duran Mayoral, com concessionària de les parades del
Mercat municipal núm. 1-2, de superfície 10,50m2, destinades a l’activitat de
“Carnisseria”, ha sol·licitat el traspàs de les esmentades concessions administratives a
favor de la senyora Olga Giménez Blanco i per desenvolupar la mateixa activitat.
2. En data 17 de juliol de 2019 es va emetre informe per part del departament de
tresoreria d’aquest Ajuntament el qual s’incorpora a aquest expedient.
3. En data 17 de juliol de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat
Municipal.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de
Règim Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Relació núm. P/2019/275 import líquid 20.669,49 €.
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Relació núm. P/2019/276 import líquid 36.838,61 € (Factures conformades al
Gestiona).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:

3r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/20/UE i 2014.
4t. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de
concessió administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual
desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en
que el mateix es signi.
Quart. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró del
mercat a la nova concessionària amb efectes 1 d’agost de 2019.
Cinquè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal,
al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa
del mercat segons l’ordenança fiscal núm. 9, i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Traspàs local comercial núm. 83 (exp. 994/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 994/2019, relatiu al traspàs del local comercial núm. 83, situat a
l’avinguda de la Costa Brava núm. 8 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern de data 26 d’abril de 2019 en el qual es va
autoritzar al senyor Xiuyong Wang, el traspàs del local comercial núm. 83 ubicat a
l’avinguda de la Costa Brava. Núm. 8 a favor de la senyora Tingting Fu i per
desenvolupar l’activitat “Bar”.

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Segon. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i
activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per
circumstàncies imputables als concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la concessió sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.
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Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 1-2 de 10,50 m2 de superfície, a favor
de la senyora Olga Giménez Blanco i per desenvolupar la mateixa activitat de
“Carnisseria”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Tramitar la petició a l’INCASOL de devolució respecte a la fiança que va
dipositar en el seu dia el Sr. Xiuyong Wang a la Tresoreria d’aquest Ajuntament per
import de 561,60€ del local comercial núm. 83 ubicat a l’avinguda Costa Brava núm. 8
i ingressada a l’INCASOL d’acord a la legislació a l’Institut Català del Sòl i i per a la
seva posterior devolució al tercer.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la tresoreria municipal i notificar al interessat.

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

3. Vist que La Intervenció d’Ajuntament ha constatat que la fiança que en el seu dia va
dipositat el senyor Xiuyong Wang si va ser ingressada a l’INCASOL i per tant no està
disponible a la Tresoreria d’aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Vist que en data 7de juny de 2019 mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 623/2019
es va acordar deixar sense efecte el punt cinquè de l’acord de Junta de Govern Local
de data 26 d’abril de 2019 pel que s’acordava que en relació a la fiança per import de
561,60€ ingressada d'acord a la legislació a l' Institut Català del Sòl d'aquest local,
tramitar petició a l’INCASOL de devolució a l'Ajuntament per la seva posterior
devolució al tercer.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2991/2019, relatiu a l’alta de la cambra comuna de carn núm. 12
del Mercat municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
6320/2019, el senyor Juan Carlos Torrecillas Cegarra com a concessionari de les
parades del Mercat Municipal núm. 157-161 destinades a l’activitat de “Cansaladeria –
Xarcuteria - Queviures, ha sol·licitat l’alta de la cambra de carn núm. 12 de 4,05m3 de
superfície i amb efectes del 1 d’agost de 2019.
2. En data 11 de juliol de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 12 de juliol s’emet informe de determinació de deute per part d'Intervenció.
3. Vist que segons consta en el padró de les càmeres comunes del mercat municipal
Ajuntament de Badia del Vallès
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Alta cambra comuna de carn núm. 12 del Mercat municipal (exp. 2991/2019)

la núm. 12 a data d’avui no consta com llogada.
III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.

Alta prestatgeria cambra de congelats Mercat municipal (exp. 3070/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3070/2019, relatiu a l’alta de 1’08 m3 en la utilització a la cambra
de congelats del Mercat municipal per part de MORENO ANTOLINOS
CANSALADERS SL.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
6620/2019, l’empresa MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL com
concessionaris de les parades del Mercat municipal núm. 71-76-77 i 78 destinades a
l’activitat de Xarcuteria, ha sol·licitat l’alta de 1’08m3 en l’ utilització de la cambra de
congelats del mercat municipal i amb efectes de l’1 d’agost de 2019.
2. En data 18 de juliol de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 18 de juliol de 2019 informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en
el padró de les càmeres comunes de congelats a MORENO ANTOLINOS
CANSALADERS S.L. a partir de l'1 d’agost de 2019.

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat
Municipal, al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament
de la taxa del mercat amb efectes 1 d’agost de 2019 i a l'Organisme de Recaptació
Municipal.
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Primer. Donar d’alta la cambra de carn núm. 12, amb una superfície 4,05 m3 a favor
del senyor Juan Carlos Torrecillas Cegarra que consta com a concessionari de les
parades del mercat núm. 157-161 en el padró de les càmeres comunes amb, efectes
de l’1 d’agost de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat
Municipal, al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament
de la taxa del mercat i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Renúncia titularitat concessió administrativa parades mercat núm. 96-97 (exp.
2899/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3289/2017, relatiu a la renúncia de la titularitat de la concessió
administrativa de les parades del mercat núm. 96-97 del mercat municipal i cessió a
favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
6230/2019, la senyora Raquel Cáceres Fernández, com a titular de la concessió
administrativa de les parades 96-97 del Mercat municipal destinades a l’activitat de
“Xarcuteria - Cansaladeria”, manifesta la seva voluntat de renunciar a l’esmentada
concessió a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès i amb efectes del 31 de juliol de
2019.
2. En data 4 de juliol de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament respecte a les deutes i obligacions pendents que té la
concessionària amb aquest Ajuntament.
3. En dat 12 de juliol de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat en el
que s’adjunten fotografies per comprovar l’estat de la concessió.

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/20/UE i 2014.
2n. Segons el que estableix el “Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallès,
de maig de 2005, al seu article núm. 21.
3è. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar-se per assabentat i acceptar la renúncia de la titularitat de la concessió
administrativa de les parades del mercat municipal núm. 96-97, sol·licitada per la
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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4. En data 12 de juliol de 2019 s’emet informe per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.

senyora Raquel Cáceres Fernández, com a titular de les concessions administratives
esmentades, destinades a l’activitat de “Xarcuteria - Cansaladeria”, amb efectes del
31 de juliol de 2019.
Segon. Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria d’aquest
Ajuntament, per tal que deixi d’impulsar les liquidacions de la taxa del mercat
municipal a la data d’efecte de la baixa de la concessió administrativa de les parades
96-97.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2958/2019, relatiu a l’adjudicació i formalització de la concessió
administrativa de les parades del mercat municipal núm. 155-156.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data
13 de març de 2019, es va incoar expedient d'adjudicació directa de les concessions
administratives d’ús privatiu de bé de domini públic de les parades i magatzems del
Mercat Municipal de Badia del Vallès que han quedat desertes.
2. Aquest expedient està relacionat amb l’expedient 550/2019 que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran el
procediment, la convocatòria de la licitació i la publicació al perfil de contractant i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que va ser aprovat per acord de Junta de
Govern Local en data 5 d’abril de 2019.
3. En data 3 de juliol de 2019, es va presentar la proposició per part del senyor Andrés
Coromoto Torres per a l'adjudicació directa de les concessions administratives de
parades i magatzems del Mercat Municipal. Aquesta proposició ha estat informada
favorablement pel servei gestor en data 9 de juliol de 2019 i l'interessat ha
complimentat les obligacions d'ingressos i documentals requerits previstos, d'acord
amb la clàusula desena del Plec de Condicions.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/20/UE i 2014.
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Favorable
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Adjudicació concessió administrativa parades Mercat municipal núm. 155-156
(exp. 2958/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, al responsable del
Mercat i a l’ORGT.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar al senyor Andrés Coromoto Torres les concessions administratives
d’ús privatiu de bé de domini públic de les parades del Mercat Municipal núm.
155-156, amb una superfície de 10’50m2, propietat de l’Ajuntament, que a continuació
es descriu, amb les condicions establertes al Plec de Clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que regeix aquest procediment.
Parades
Adreça

Activitat

Superfície

Taxa

Mercat Municipal

Fruiteria

10,50m2

Ordenança
Fiscal núm. 9

Tercer. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i
activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per
circumstàncies imputables als concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la concessió sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.
Quart. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de
concessió administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual
desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en
que el mateix es signi.
Cinquè. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró del
mercat a la nova concessionària amb efectes 1 d’agost de 2019.
Sisè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del
mercat, a l’àrea de Territori i a l'Organisme de Recaptació Municipal i donar trasllat al
departament de premsa per a la publicació d’aquest acord en el perfil de contractant.

Adjudicació tres espais públics: local comercial núm. 147-148; bar-cafeteria Casal
d’avis i bar-cafeteria edifici el Molí (exp. 3866/2018)
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: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 431231900 els ingressos
derivats d’aquesta concessió administrativa, donar compte als serveis d’economia
municipal.
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155-156

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

núm.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3866/2019, relatiu a l’adjudicació mitjançant concurs públic per a
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic sobre
els espais municipals ( local comercial núm. 147-148; Bar-Cafeteria ubicat al casal d’Avis i
Bar-Cafeteria ubicat a l’edifici el Molí) de Badia del Vallès.

4. Finalitzat el període de presentació de proposicions i instruïts els actes de tramitació de
l'expedient, la Mesa de contractació, a la sessió de data 15 de juny de 2019, va acordar la
relació dels aspirants amb millors proposicions per a la seva adjudicació per l’òrgan
competent en règim de concessió administrativa sobre els espais municipals ( local
comercial núm. 147-148; Bar-Cafeteria ubicat al casal d’Avis i Bar-Cafeteria ubicat a
l’edifici el Molí) de Badia del Vallès.
5. Requerides les persones adjudicatàries proposades han estat presentades per totes
elles la documentació justificativa i han estat constituïdes les garanties exigides a la
clàusula 11a del PCEAP, d'acord amb les diligències de secretaria.
6. Vist que amb data 16 de juliol de 2019 el senyor Amar Alwani, adjudicatari del
Bar-Cafeteria Llar d’Avis presenta documentació relativa a la constitució de l’empresa
«DECO INTER PLAC, SL» i sol·licita que el contracte de la concessió administrativa es
formalitzi a nom d’aquesta.
7. A la vista dels següents antecedents:
Document
Provisió d’alcaldia
Informe dels Serveis Tècnics
Informe de Secretaria
Informe d’Intervenció
Informe del Servei de P. Econòmica i Comerç
Plec de clàusules administratives
Proposta d’acord aprovació Plec
Certificat acord
Anunci de licitació
Proposta d’acord modificació clàusula 8a

Data/Núm.
14/12/2018
26/02/2019
19/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
02/04/2019
12/04/2019

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

3. Vist que ambdues modificacions van ser publicades al BOP en les dates 24/04/2019 i
21/05/2019 respectivament.
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2. Posteriorment en data 12 d’abril de 2019 la Junta de Govern va acordar la modificació
de la clàusula vuitena del PCEAP i en data 10 de maig de 2019 es va aprovar pel mateix
òrgan la modificació del plec de clàusules administratives pel que fa a diferents aspectes
formals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 22 de març de 2019,
va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment,
en els termes que figura a l’expedient i l’adjudicació d’acord amb el contingut contemplat a
l’art. 62 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988 de 17
d’octubre (PCEAP en endavant).

— Els articles 53 a 71 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
— Els articles 74, 75, 78 a 91 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
— L'article 93 i 137.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
— Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/20/UE i 2014.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 0776/2019,
de 28 de juny, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment instruït per a l’adjudicació mitjançant concurs públic
per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic
sobre els espais municipals (local comercial núm. 147-148; Bar-Cafeteria ubicat al casal
d’Avis i Bar-Cafeteria ubicat a l’edifici el Molí) de Badia del Vallès i de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació de 28 de juny de 2019, adjudicar la concessió
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic en les condiciones que figuren en la
seva oferta i les que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars als
següents licitadors:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

III. Fonaments de dret
— Els articles 218, 221 i la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril,.
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15/04/2019
24/04/2019
13/05/2019
10/05/2019
13/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
16/05/2019
13/06/2019
15/06/2019
26/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
15/07/2019
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Certificat acord
Anunci
Annex al Plec
Proposta d’acord modificació expedient
Certificat acord
Anunci
Formularis Plec
Certificat publicació taulell d’anunci
Diligències presentació propostes licitadors
Acta de la mesa de contractació
Informe d’avaluació del servei
Acta de la mesa de contractació i proposta d'adjudicació
Requeriment al licitador
Diligència Secretaria Compliment requeriments

Garantia

1

DECO INTER PLAC SL

Bar-Cafeteria Llar d’Avis

1.946,17€

2

Vidigal Núñez SL

Local 147-148

6.704,11€

3

Cristian Núñez Amaya

Bar-Cafeteria “El Moli”

3.097,67€

Segon. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzi el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual desplegarà
efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es
signi i d’acord al PCEAP.
Tercer. El nou concessionari, estarà obligat a l'obtenció del permís d'obertura i activitat per
activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als concessionaris, aquest no
obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Quart. Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries, al departament de Tresoreria
d’aquest Ajuntament respecte a l’alta en els corresponents padrons amb efectes 1 d’agost
de 2019 i a l'Organisme de Recaptació Municipal.
Cinquè. 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.

Contracte administratiu reservat, sotmès a regulació harmonitzada, de serveis de
manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals de Badia del Vallès
(exp. 2163/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2163/2019, relatiu al contracte administratiu reservat, sotmès a
regulació harmonitzada, de serveis de manteniment i neteja dels jardins i espais lliures
municipals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinenta d’alcaldessa de l’àrea
d’entorn urbà i dret a la ciutat de data 3 de juny de 2019.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor de Medi Ambient de l’Àrea de d’entorn urbà i
dret a la ciutat, de data 24 de maig de 2019, s’acredita:

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Descripció del bé
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de Adjudicatari

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Núm.
plica

c) La contractació resulta idònia i és la forma més eficient per assolir els fins expressats,
tenint en consideració la mancança de mitjans propis per atendre-la, tant personals com
materials.
3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorporen els plecs reguladors de les condicions
administratives particulars i de les prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 17, 19, 22, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents,
156 a 158, i 308 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017,
de 8 de novembre i en l’exercici de les competències que m’han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el
decret número 0776/2019, de 28 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, diversos criteris d’adjudicació, de serveis de
manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals de Badia del Vallès, reservat a
empreses de Centres Especials de Treball o empreses d’inserció, amb un valor estimat de
923.728,30 euros, sense IVA.

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

b.2) Insuficiència de mitjans materials:
- Que no es disposa dels mitjans materials necessaris, maquinària, vehicles i eines per a
la prestació del servei en tractar-se de prestacions específiques i concretes.
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b) La insuficiència de mitjans propis :
b.1) Insuficiència de mitjans personals:
- Que en la plantilla de personal, no consten suficients places corresponents de personal
municipal per atendre les funcions que requereix el servei.
- Que el volum del treball que aquest servei requereix no es pot escometre pel personal
municipal i no és convenient la seva ampliació pels següents motius:
- Que les activitats i la freqüència de les prestacions a realitzar no poden ser assumides
pel personal municipal sense que les funcions pròpies d’aquests es vegin menyscabes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) La necessitat de contractar aquests serveis és per donar compliment, entre d’altres, a
allò que s’estableix a l’article 25.2b) de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim
Local, en el qual es reconeix com a competència dels ens locals el medi ambient urbà, en
particular parcs i jardins públics.

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2047/2019, relatiu a la concessió de la subvencions per
concurrència competitiva a les entitats de Badia del Vallès
II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0701.3301.48111 amb un import de 25.000 euros per a l'atorgament de subvencions
per concurrència competitiva per dotar a les entitats, associacions i grups no formals
del municipi, de recursos econòmics per a dur a terme les diferents activitats,
projectes i accions encaminades a enriquir la vida cultural, social, esportiva, etc.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a
la concessió de subvencions per concurrència competitiva, i atès que s’ha emès
l'informe d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als
pressupostos municipals.
Vist l'informe tècnic del servei on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de bases de concessió, en la qual es recullen les obligacions i
compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Aprovació bases i convocatòria subvencions entitats 2019 (exp. 2047/2019)
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Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import
total, IVA inclòs, de 43.524,58 euros, amb càrrec a l’aplicació 1204.1711.22700 del
pressupost vigent per a 2019 i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals
dels exercicis 2019-2020-2021-2022 i 2023 de consignació pressupostària adequada i
suficient, a la qual restarà condicionada aquesta contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè els
interessats puguin presentar les seves proposicions fins a les 14 hores del dia 13
setembre de 2019, a comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l’Oficina
de Publicacions de la Unió Europea els interessats presentin les proposicions que
considerin convenients.

17 de juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
2019/0776 de 28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
data 12 de juliol de 2019, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que
s'adjunten i formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos I, II i III.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest
exercici pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i
associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions
ciutadanes i que tinguin entre els seus objectius i fins socials la realització d'activitats
de caire cultural, social, educatiu, esportiu, etc.
Excepcionalment podran optar a aquesta convocatòria de subvencions, grups de
persones representats per una persona física de la població, quan la rellevància
extraordinària del projecte presentat i els seu impacte en el municipi ho aconselli.
Tercer. El període de presentació de sol·licituds serà del 9 de setembre al 4 d’octubre
de 2019.
Quart. Aprovar l'autorització de despesa per import de 25.000€ (vint-i-cinc mil euros),
amb càrrec a la partida de despeses 0701.3301.48111 del pressupost vigent per l’any
2019.
Cinquè. Donar publicitat al web municipal i d'altres mitjans adients de comunicació.
Publicar al Butlletí Oficial de la Província les Bases i la convocatòria de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

- D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a
entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen
part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a
aquest expedient.
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- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.
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- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.

Devolució taxa casal d'estiu (exp. 2883/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 02 de juliol va presentar una nova instància amb núm. de registre
2019-E-RC-6160 demanant la devolució de l’import abonat al no poder assistir cap dia
al casal familiar per un canvi de les seves vacances.
III. Fonaments de dret
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut d
ela delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
2019/0776 de 28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
data 12 de juliol de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Reconèixer a la Sra. Cristina Herreria Bohorque, amb NIF 77128087W, el dret
a la devolució del pagament de la taxa de 30€ en concepte de prestació de servei
socio-educatiu de l’Ordenança Fiscal número 20 de 2019.

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

II. Relació de Fets
La Sra. Cristina Herrerias Bohorque en data 11 de juny va presentar la pre-inscripció
al casal d’estiu familiar de 0-3 anys 2019 amb núm de registre 2019-E-RC-5444 i va
abonar una quota de 30€ corresponents a la taxa per la prestació de serveis
socio-educatius de l’Ordenança fiscal número 20 de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2883/2019, relatiu al retorn de la quota del casal d’estiu familiar de
Cristina Herrerias Bohorque.

Pagament SAD febrer 2019 (exp. 2821/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2821/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció
Domiciliària (SAD) febrer 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el
Servei d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials
com a prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les
persones que es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la
Cartera de serveis socials, tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon. Notificar l'acord a la interessada.

prestar-les, independentment de la disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la
protecció d'aquest dret mitjançant el sistema judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei
d’Ajuda a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el
municipis de més 20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea
bàsica de serveis socials.

En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà
mensual- ment el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió
que s’aprovin.
Vist l’informe de responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació, efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776 de data 28/06/2019.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2
d’abril (LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents
de les pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en
serveis socials i només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera
desapareix com a servei mínim i obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants
la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
- L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la
prestació “global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es
preveien com a pròpies del municipi en aquesta matèria.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili
Comarcal, a les Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic
vigent i els proto- cols de funcionament del servei.
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El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i
el manteniment i neteja de la llar.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic
dels serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar
suport als ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través
de convenis de cooperació.

- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que
les Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de
serveis socials al municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la
ges- tió de serveis supramunicipals.

Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix com a competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els
serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions,
d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent i complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 4.689,89€ (quatre
mil sis-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-nou cèntims ) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes de febrer 2019.
Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 25.147,27€ (vint-i-cinc mil
cent quaranta-set euros amb vint i set cèntims) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46500 corresponent al SAD Dependència del mes de febrer 2019.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes de febrer 2019 per
import de 29.837,16 € (vint i nou mil vuit-cents trenta-set euros amb setze cèntims).
Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la
qual cosa es faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD març 2019 (exp. 2971/2019)
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: 2019-0022 Data: 31/07/2019

L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot
atribuir competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que
gestiona la comarca per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de
continuar prestant en les mateixes condicions, i per tant, el present Reglament
s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels Consells Comarcals.

Codi Validació: AD3XLNF29MG3YSDZQLGRKW5S6 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 26

És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes
anteriorment exposats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit
supramunicipal de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2971/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció
Domiciliària (SAD) març 2019.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic
dels serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar
suport als ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través
de convenis de cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i
el manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili
Comarcal, a les Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic
vigent i els protocols de funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà
mensual- ment el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió
que s’aprovin.
Vist l’informe de responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació, efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776 de data 28/06/2019.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2
d’abril (LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents
de les pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en
serveis socials i només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei
d’Ajuda a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el
municipis de més 20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea
bàsica de serveis socials.
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S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les
persones que es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la
Cartera de serveis socials, tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de
prestar-les, independentment de la disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la
protecció d'aquest dret mitjançant el sistema judicial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el
Servei d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials
com a prestacions garantides.

desapareix com a servei mínim i obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants
la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
- L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la
prestació “global” dels serveis socials.

Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit
supramunicipal de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes
anteriorment exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot
atribuir competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que
gestiona la comarca per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de
continuar prestant en les mateixes condicions, i per tant, el present Reglament
s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix com a competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els
serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions,
d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent i complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 4.557,90€ (quatre
mil cinc-cents cinquanta set euros amb noranta cèntims. ) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes de març 2019.
Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 24.921,19€ (vint i quatre mil
nou-cents-cents vint i un euros amb dinou cèntims) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46500 corresponent al SAD Dependència del mes de març 2019.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes de març 2019 per

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la
ges- tió de serveis supramunicipals.
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- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat
que les Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de
serveis socials al municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que
es preveien com a pròpies del municipi en aquesta matèria.

import de 29.479,09 € (vint i nou mil quatre-cents setanta-nou euros amb nou
cèntims).
Quart.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es
faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Aprovació ajuts d'urgència social agost (exp. 2961/2019)

II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776, de data 28 de juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 12 de juliol de 2019.
III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 200,00€ (dos-cents euros), corresponent als ajuts d’urgència social del mes
d’agost de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest
expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 200,00€.

Aprovació ajuts d'urgència social targetes moneder juliol-3 (exp. 2963/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2963/2019 relatiu a l’aprovació de les targetes moneder
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2961/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes
d’agost.

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

corresponents al mes de Juliol (3).

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 1.640,00€ (mil sis-cents quaranta euros), corresponent a les recàrregues de
les targetes moneder del mes de Juliol (3) de 2019, la relació de les quals es detalla
en l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
1.640,00€.

Aprovació ajuts d'urgència social targetes moneder agost (exp. 3080/2019)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3080/2019 relatiu a l’aprovació de les targetes moneder
corresponents al mes d’Agost.
II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776, de data 28 de juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 12 de juliol de 2019.
III. Fonaments de dret
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Favorable

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776 , de data 28/05/2019

tenen l´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2962/2019 relatiu ajuts d’urgència social d’habitatge corresponents
al mes de Juliol.
II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776 , de data 28/05/2019
III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 450,00€ (quatre-cents cinquanta euros), corresponent als ajuts d’urgència
social d’habitatge del mes de Juliol (3) de 2019, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
450,00€.

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Aprovació ajuts d'urgència social habitatge juliol (exp. 2962/2019)
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Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
7.015,00€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 7.015,00€ (set mil quinze euros), corresponent a les recàrregues de les
targetes moneder del mes d’agost de 2019, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.

Aprovació ajuts d'urgència social habitatge - hostal (exp. 2697/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social del mes de Juliol en concepte d’habitatge
proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics, la relació dels quals i informes
tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida 0803.2311.48005 del
pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 282,70€ corresponent a l’ajut d’urgència social d’habitatge, els quan autoritzen
a l’ajuntament de badia a fer l’endós a HOSTAL SABADELL, S.A
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 282,70€.

Esmena acord JGL 10.07.2019 (exp. 62/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 62/2019, de cessió dels locals comercials número 116 i 117 a favor de
l’Ajuntament.
II. Relació de fets
1. A data 10 de gener del 2019 es va emetre un informe d’Intervenció on es detallava

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

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48005 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776 , de data 28 de Juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 12 de juliol de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2697/2019 relatiu ajuts d’urgència social d’habitatge corresponents
al mes de Juliol.

Primer. Esmenar la proposta d’acord aprovada en a dia 10 de juliol del 2019 en el punt
en el qual s’instava a Tresoreria a la devolució de 179,44€ i canviar aquesta xifra per
la correcte de 163,04€
Segon. D’acord amb el consentiment del senyor Francisco González i Jiménez,
ordenar a Tresoreria que procedeixi a la devolució dels 163,04€ sobrants al compte
corrent facilitat.

TEMES D'URGÈNCIA: Ajut d'urgència social habitatge juliol (exp. 3110/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3110/2019 relatiu ajuts d’urgència social d’habitatge corresponents
al mes de Juliol.
II. Relació de fets
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 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0022 Data: 31/07/2019

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret núm
2019-0776, de data 28 de juny del 2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 12 de juliol del 2019, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
2. RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, article 109.2, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

que el deute pendent amb l’Ajuntament de Badia del Vallès del senyo Francisco
González Jiménez era de 12.353,61€.
2. A data 20 de març del 2019 el senyor Francisco Gonzalez va sol·licitar el traspàs
dels locals 116 i 117.
2. A data 7 de juny del 2019 el senyor Francisco González Jiménez va ingressar a un
compte del Banc Sabadell de l’Ajuntament de Badia del Vallès la quantitat de
12.014,10€.
3. A data 20 de juny del 2019 es verifica que el deute pendent tributari és de 17,06€ i
el no tributari és de 11.471,00€.
4. A data 14 de juny del 2019 es van emetre dues cartes de pagament per valor de
181,50€ cadascuna per el pagament del traspàs dels locals 116 i 117.
5. A data 10 de juliol del 2019 es va aprovar la proposta d’acord per la qual es
procedia a retornar l’ingrés indegut de 179,44€.

III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
1.180,00€.
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Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 1.180,00€ (mil cent vuitanta euros), corresponent als ajuts d’urgència social
d’habitatge del mes de Juliol de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe
tècnic inclòs en aquest expedient.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm
2019-0776, de data 28 de juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de data 12 de juliol de 2019.

