Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/24

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

31 de juliol de 2019

Durada

Des de les 10:05 fins a les 10:35 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretària

Carme Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/09/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 18/09/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local el
dia 24 de juliol de 2019.

Aprovació documents comptables (exp. 3176/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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.

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3176/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2019/42 import 91.962,78 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2019/279 import 186.353,62€ (Factures conformades al Gestiona)
Relació núm. O/2019/278 import 181.181,28 €
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/287 import líquid 186.258,21 € (Factures conformades al
Gestiona).
Relació núm. P/2019/286 import líquid 180.371,01 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2271/201, relatiu a la concessió d’una subvenció a l’Entitat
Mesquesport per le gestió d’activitats programades en el període de vacances
escolars d’activitats lúdiques i de lleure entre el 25 de juny i el 13 de juliol de 2018.
II. Relació de Fets
En data 30 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès
va aprovar la concessió de la subvenció per la gestió d’activitats lúdico-educatives,
programades en el període de vacances escolars de Badia del Vallès per a infants i
adolescents de 12 a 18 anys del municipi amb un import de 5.000€.
Vist que es va fer un pagament del 50% de la concessió de la subvenció a la signatura del
conveni.

Vist que l’entitat Mesquesport ha presentat la memòria justificativa de l’activitat Casal
Estiu Adolescència 2018.

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Pagament 50% subvenció nominativa Mesquesport (exp. 2271/2018)

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
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.
- 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
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Vist l’informe de la Tècnica Municipal on explica que la memòria de l’activitat és
correcta i compleix els requisits demanats al conveni per a que sigui un document
justificatiu de la tasca realitzada.

Subvencions.
- 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.
- L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 0776/2019 de 28 de juny, en la
Junta de Govern Local.

Aprovació padró taxa serveis esportius agost 2019 (exp. 3127/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:3127/2019, relatiu a l’aprovació del Padró Fiscal d’esports de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent al mes d’agost de 2019.
II. Relació de Fets
1. Atès el que preveu la vigent ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa de
serveis esportius.
2. Vista la llista cobratòria en concepte de taxa de serveis esportius corresponent a la
mensualitat d’agost de 2019 que s’adjunta a aquesta resolució i on es relaciona la
identificació de la persona titular de l’abonament, l’objecte tributari així com la quantia
de la quota tributària mensual a satisfer.
III. Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Ordenances fiscals 2019 de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
De conformitat amb el que disposa l’article 33 i concordants del RD 1732/1994, de 29
de juliol i conforme els articles 21, 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Per tot això en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut 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 el present acord als interessats.
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Primer. Ordenar el pagament del 50% restant de la subvenció nominativa a favor de
l’Entitat Mesquesport per a les despeses de la gestió de les activitats del Casal d’Estiu
Adolescència 2018, per un import de 2.500€ amb càrrec a la partida 0901.3371.22799
del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el padró en concepte de taxa de serveis esportius, corresponent a la
mensualitat d’agost de 2019 per import total de 35.511.55€ i total nº rebuts 1.631.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2410/2019, relatiu a Aprovació d´ajuts esportius 2019-2020.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 17 de Juny de 2019, va aprovar les
bases per a la concessió d´ajuts d´integració esportiva i va obrir termini per a la
presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds han estat valorades pels professionals dels Serveis Socials Bàsics,
tenint en compte els criteris establerts a les bases que regulen la concessió d’ajuts
esportius adreçats a la prevenció dels risc d’exclusió social i a la promoció d’activitats
esportives d’acord amb els principis d’igualtat.
Atès l´informe de la coordinadora de Serveis Socials, en el qual es proposa que de les
261 sol·licituds que s’han recollit a l’OAC, 118 quedarien concedides, 131 en llista
d’espera, amb la possibilitat d’accedir, per ordre de major puntuació, a activitats
esportives si es produís alguna renúncia i 12 denegades per no complir els requisits o
per superar el barem econòmic.
Atès l’informe de la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i
Igualtat.
III. Fonaments de dret
1r. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21
de juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra
legislació d’aplicació.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació atorgament ajuts integració esportiva (exp. 2410/2019)
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Tercer. Practicar la notificació col·lectiva de les liquidacions i l'anunci de la cobrança
en voluntària dels tributs anteriors a través de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el reconeixement de dret (RD) a l'aplicació pressupostaria d'ingressos
3401.31301 Taxa quotes abonats IEM per import total de 35.511.55€, corresponent al
padró del mes d’agost de 2019

2n. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de
l’esport.
3r.Règim de concertació del Catàleg de Serveis de 2017 de la Diputació de Barcelona.

Segon. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’ Ajuntament.

Rescissió contracte d'arrendament local 149 (exp. 3078/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3078/2019 relatiu al contracte d’arrendament del local comercial
núm. 149 ubicat al carrer Saragossa, núm. 7, baixos 1a de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Amb data 17 de març de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació del
contracte d’arrendament del local comercial núm. 149 ubicat al carrer de Saragossa,
núm. 7 baixos primera de Badia del Vallès.
2. El contracte d’arrendament és de data 1 d’abril de 2017 amb una durada fins a l’1
de gener de 2020, prorrogables com a màxim fins a l’1 de gener de 2025, amb
l’empresa ENTERTAINMENT CENTERS S.A.
3. En data 27 de febrer de 2019 el ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès va acordar
una moció per controlar la proliferació de les apostes en línia i cases de joc i, prendre
les mesures de prevenció davant la ludopatia.
4. En data 27 de març de 2019 el ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar el
Text refós del pla de dinamització comercial de Badia del Vallès, mitjançant el qual es
vol donar compliment a l’acord de ple esmentat al punt anterior, en consideració als
greus perjudicis que tal activitat pot comportar per als joves i per a les persones en
risc d’exclusió social i, a la determinació de l’Ajuntament d’impedir l’increment
quantitatiu i qualitatiu de l’esmentada activitat.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Aprovar l’atorgament dels 118 ajuts d’integració esportiva, segons la relació
que s´adjunta a 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.

5. Vist l’informe del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament de
data 27/06/2019.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
article 9.2 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, article 77
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

4t. 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, s'acorda:
Primer. Rescindir el contracte d’arrendament amb ENTERTAINMENT CENTERS S.A.
respecte el local comercial número 149 ubicat al carrer de Saragossa, núm. 7 baixos
1a de Badia del Vallès, a la data de finalització del contracte el dia 1 de gener de
2020.
Segon. Donar 15 dies, des de l’1 de gener de 2020, a ENTERTAINMENT CENTERS
S.A. perquè buidi el local a fi que es procedeixi a realitzar la visita d’inspecció tècnica
per valorar el retorn de la fiança dipositada.

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

3r. De conformitat amb l'establert en l'article 21. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases Reguladores del Règim Local

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. De conformitat amb la llei d’arrendaments urbans.

Aprovació plecs per a l'adjudicació directe de locals comercials a Badia del Vallès
(exp. 2830/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2930/2019, relatiu al Procediment d’adjudicació directa d’arrendament
de locals comercial a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 8
de juliol de 2019, es va incoar aquest expedient sobre el procediment d'adjudicació
directa de contractes d'arrendament de diversos locals comercials, béns patrimonials de
titularitat municipal, d'acord amb allò previst a l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i l'article 72.3 del Decret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tercer. Donar trasllat d’aquesta resolució a la tresoreria municipal, a l’àrea d’Entorn
Urbà i Dret a la Ciutat i, notificar a l’empresa ENTERTAINMENT CENTERS S.A.

336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.

3r. Atès el Text Refós del Pla de dinamització comercial de Badia del Vallès aprovat pel
Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2019 amb l’objectiu de promoure l’activitat
econòmica i comercial del municipi.
4t. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del 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;
l'article 5 de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la
disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic i 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. Aprovar l'expedient del procediment d’adjudicació directa dels contractes
d'arrendament dels locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
qualificats com a béns patrimonials a l'Inventari de Béns municipal i lliures de càrregues,
que a continuació es relacionen:
Núm. Adreça

Refer. cadastral

21

5860904DF2956S0002OO

Carrer Porto, 19

Superfície
Cat. Preu
m2
lloguer
(Altres:
mensual
soterrani)
(sense
IVA)
Local Altres
52
a 200'20€
3

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

2n. L'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya estableix una excepció al principi de màxima
rendibilitat de la gestió del béns patrimonials, d'acord amb la pràctica civil i mercantil,
quan disposa que "els ens locals poden valorar motivacions de prestacions de serveis
socials, promoció i reinserció social, activitats culturals i esportives, promoció urbanística,
foment del turisme, ocupació del temps lliure i altres anàlogues, que facin prevaldre una
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica."
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III. Fonaments de dret
1r. L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques preveu la possibilitat d'adjudicació directa del béns
patrimonials municipals, entre d'altres causes legals, per l'acreditada limitació de la
demanda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Instruït l’expedient consten en aquest la titularitat municipal dels béns, el seu
apreuament i condicions econòmiques, així com la motivació, conveniència i condicions
del procediment, mitjançant l'elaboració del Plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que el regulen, segons informe tècnic del servei
gestor, informe dels serveis tècnics municipals i certificat de Béns expedit per la
secretaria de l’Ajuntament.

52
52

24

2ª

a

260’00€
219'60 €

92

6156816DF2965N0003DS

52

24

97

Av. Mediterrània,
20
C. La Manxa, 13

a

248'20€

6156803DF2965N0004HD

30,29

4ª

99’96€

98

C. La Manxa, 15

6156837DF2965N0004AD 30,29

4ª

99’96€

108

Av. Mediterrània, 3 6354510DF2965S0004FZ

52

112

Av. Eivissa, 6

6454504DF2965S0001XK

52

123

Av. Eivissa, 1

6454515DF2965S0004TZ

52

124

Av. Cosa Brava, 13

6656007DF2965N0002QA 52

4
3

3

a

200'20€

a

200'20€

3
4ª
2ª

171’60€
260’00€

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars
que regiran el procediment, convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de
contractant i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè els interessats puguin
presentar al·legacions o suggeriments durant el període de 20 dies, transcorregut el qual
aquest Plec esdevindria automàticament definitiu. Simultàniament els interessats podran
presentar les seves proposicions en la forma i termini previstos al Plec de condicions.

Traspàs concessions administratives parades 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 de
les parades del mercat municipal núm. 1-2.
II. Relació de Fets
1. En 24 de juliol de 2019 per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar el
traspàs de les parades del mercat municipal núm. 1-2 de 10’,50m2 de superfície a
favor de la senyora Olga Giménez Blanco per desenvolupar l’activitat de “Carnisseria”
2. Vist que desprès de les notificacions d’acord als interessats s’ha observat que en el
apartat d’acords s’ha omès la participació en el preu del traspàs de les concessions al
que té dret aquest Ajuntament, segons l’ordenança fiscal vigent núm. 9, article 6,
apartat 9.a d’un 20% del preu declarat.

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

6358001DF2965N0003TS
6456001DF2965N0002OA
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Av. Cantàbric, 41
C. La Manxa, 5

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

23
90

3. Vist que tant a la sol·licitud de traspàs presentada per ambdues parts en data 16 de
juliol de 2019, registre d’entrada núm. 6581/2019 com al contracte privat que
s’acompanya a la sol·licitud i signat pels dos interessats la quantitat de traspàs es de
15.000,00 €.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar com a drets de traspàs la quantitat de 3.000,00€ (tres mil euros)
corresponents al 20% de preu declarar com a traspàs de les concessions
administratives de les parades núm. 1-2 del Mercat Municipal.
Segon. Requerir a la senyora Ester Duran Mayoral perquè en el termini no superior a
10 dies des del moment de la notificació ingressi la quantitat expressada en el punt
primer d’aquest acord en concepte de drets de traspàs de les concessions
administratives.
Tercer.. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal d’aquest acord per que emeta la
corresponent carta de pagament per drets de participació en el preu de traspàs de les
concessions.
Quart. 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 i a
l'Organisme de Recaptació Municipal.

Cessió local núm. 5 a favor de l'Ajuntament (exp. 2993/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2993/2019, relatiu a la cessió del local comercial núm. 5 situat a
l’avinguda de la Via de la Plata, núm. 9 a nom del senyor Daniel O. Delgado Bertaina i
a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

3r.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.
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2n. L’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques estableix que aquests podran rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord a l’ordenança fiscal vigent núm. 9, article 6, apartat 9.a d’aquest
Ajuntament .

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 6329/2019
de data 8 de juliol de 2019, el senyor Daniel O. Delgado Bertaina com arrendatari
legal, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament del local comercials
núm. 5, ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9 i amb efectes del 31 de juliol de
2019.

5. 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 juliol de 2019.
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. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès del local comercial núm. 5, ubicat a l’avinguda de la Via de la Plata,
núm. 9, amb efectes del 31 de juliol de 2019.
Segon. Tramitar la petició a l’INCASOL de devolució respecte a la fiança que va
dipositar en el seu dia el Sr. Daniel Orlando Delgado Bertaina a la tresoreria d’aquest
Ajuntament per import de 571,36€ ( cinc-cents trenta-u euros amb trenta-sis cèntims)
corresponent al local comercial núm. 5 ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9 i
ingressada a l’INCASOL d’acord a la legislació a l’Institut Català del Sòl i per a la seva
posterior devolució al tercer.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la tresoreria municipal i notificar el present
acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Traspàs quiosc premsa núm. 1 (exp. 3100/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3100/2019, relatiu al traspàs del quiosc de premsa núm. 1 ubicat al
carrer de Bètica amb la Via de la Plata a Badia del Vallès.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

4. En data 29 de juliol de 2019 s’efectua una nova inspecció per part del serveis
tècnics municipals l’informe favorable del qual s’incorpora a aquests expedient.
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3. En data 18 de juliol de 2019 els serveis tècnics municipals emeten informe tècnic
sobre la inspecció realitzada al local observant que s’hauria de tapar el forat que hi ha
a la façana per d’instal·lació de l’aire condicionat, així com es detecta una taca
d’humitat al sostre del local, fet que se li comunica a l’arrendatari perquè ho arregli.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 12 de juliol de 2019 s’emet informe d’intervenció conforme no consten
obligacions i deutes pendents amb l’Ajuntament referents a l’arrendatari.

II. Relació de Fets
1. Per instància a l’Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
6660/2019, la senyora Maria Bella Hernández Pacho, com a concessionària del
quiosc de premsa núm. 1 ubicat al carrer de Bètica amb la Via de la Plata, de
superfície 18,00 m2, destinat a la venda de premsa, llibres i revistes, ha sol·licitat el
traspàs de l’esmentada concessió administrativa a favor del senyor Antonio
Hernández Moreno i per desenvolupar la mateixa activitat.

— 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.
— 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).
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. Aprovar el traspàs del quiosc de premsa núm. 1 ubicat al carrer de Bètica amb
la Via de la Plata de 18,00 m2 de superfície, a favor del senyor Antonio Hernández
Moreno i per desenvolupar la mateixa activitat de “venda de premsa, llibres i revistes” i
per la quantitat de 12.000’00€ (dotze mil euros). La concessionària salient haurà
d’abonar la quantitat de 2.400,00€ (dos mil quatre-cents euros) en concepte de
participació en el preu de traspàs ( corresponent al 20% d’acord amb la clàusula 12.5
b) del Plec de Condicions).
Segon. Requerir al nou concessionari, senyor Antonio Hernández Moreno perquè en
el termini de 10 dies naturals dipositi a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat
de 479,74€ (quatre-cents setanta-nou euros amb setanta-quatre cèntims) en concepte
de garantia definitiva i ordenar a la Tresoreria municipal la devolució de la garantia
definitiva a la senyora Maria Bella Hernández Pacho per import de 464,00€
(quatre-cents seixanta-quatre euros) que té dipositada a l’Ajuntament referent a
aquesta concessió, d’acord amb l’article 15.1 del Plec de condicions que va servir de
base per a l’adjudicació de la concessió administrativa del quiosc de premsa núm. 1
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

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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3. En data 23 de juliol de 2019 s’emet informe per part del servei de P. Econòmica i
Comerç.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 22 de juliol de 2019 es va emetre informe per part del departament de
tresoreria d’aquest Ajuntament el qual s’incorpora a aquest expedient.

ubicat al carrer de Bètica amb la Via de la Plata i que forma part del contracte de la
concessió.

Sisè. Notificar el present acord als interessats, al departament de Tresoreria d’aquest
Ajuntament respecte al cobrament dels rebuts i a l'Organisme de Recaptació
Municipal.

Ajuts d'urgència social habitatge agost (exp. 3093/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3093/2019 relatiu ajuts d’urgència social d’habitatge 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 0803.2311.48005 del pressupost vigent.
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, 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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

Cinquè Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró de les
concessions administratives amb efectes 1 d’agost de 2019.
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Quart. 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. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels
deutes que pugui tenir contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les
quantitats esmentades, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el
present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. El nou concessionari, estarà obligat 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 obtingués la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la concessió sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

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.
Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3120/2019 relatiu ajuts d’urgència social d’habitatge corresponents
al mes de Setembre
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.
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, 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 948,00€ (nou-cents quaranta-vuit euros), corresponent als ajuts d’urgència
social d’habitatge del mes de setembre de 2019, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

Ajuts d'urgència social habitatge setembre (exp. 3120/2019)
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Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
972,00€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 972,00€ (nou-cents setanta-dos euros), a càrrec de la partida
0803.2311.48005 corresponent als ajuts d’urgència social d’habitatge 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 de les targetes moneder per import de
948,00€.

Ajuts d'urgència social (AUS) setembre (exp. 3119/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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, 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 220,00€ (dos-cents vint euros), corresponent als ajuts d’urgència social del
mes de setembre 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 220,00€.

Ajuts d'urgència social targetes moneder setembre (exp. 3118/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3118/2019 relatiu a l’aprovació de les targetes moneder
corresponents al mes de Setembre.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
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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.
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3119/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de
Setmbre.

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.

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 6.135,00€ (sis mil cent trenta-cinc euros), corresponent a les recàrregues de
les targetes moneder del mes de setembre 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
6.135,00€.

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

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.
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L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2952/2019, relatiu al contracte privat de serveis de diverses
pòlisses d’assegurances, per a garantir la cobertura dels riscos que es deriven del
patrimoni, l’organització i l’activitat i serveis de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinent d’alcaldessa segona de
l’àrea de serveis centrals, de data 19 de juliol de 2019 per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
2. Per l'informe-memòria del Tècnic d’Administració General de l’àrea de serveis
centrals, de 24/07/19, s’acredita que:
a) D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Aprovació plecs licitació pòlisses assegurances (exp. 2952/2019)

Ajustar els preus a les característiques de cada risc en els diferents lots
3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les
condicions econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plec regulador de les
condicions administratives i prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 26, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents,
156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, en relació a la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança, el
Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, entre d’altres normes
d’aplicació.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre i en l’exercici de les competències que 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, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 12 de juliol de 2019.
Per tot això, s'acorda:

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

 Ampliar els lots i donar una major estabilitat al contracte i les contractistes.
 Garantir condicions de compliment, de modificació de resolució davant un
mercat assegurador molt dinàmic i canviant.
 Adequar la cobertura dels riscos a les circumstàncies actuals i futures amb
aspectes flexibles ( consens en cas de pròrroga, de comú acord) i amplitud de
cobertures projectades al plec tècnic, amb equilibri entre la protecció deguda
dels interessos municipals i la situació actual en el sector assegurador respecte
les assegurances en aquest sector. En aquest sentit, s’han establert una gran
varietat de garanties opcionals, amb gran flexibilitat i amb una relació de
garanties incorporades i adaptades a les activitats econòmiques actuals més
actuals.
 Millorar els serveis: més complerts i amb prestacions més avantatjoses en cas
de sinistre, amb una gran quantitat de prestacions a primer risc.
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b) Les condicions i prescripcions reguladores del contracte pretenen millorar
aquestes cobertures i riscos, actualitzar-les i millorar-les, així com a millorar les
condicions d’atenció de tramitació i resolució d’incidències i sinistres i millora la
qualitat d’atenció i econòmica dels diferents lots que componen el seu objecte.
Entre d’altres, s’ha considerat:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació
que es proposa és necessària per a garantir i assegurar els riscos i cobertures
que deriven del patrimoni i l’organització i l’activitat municipal, com a
compliment d’obligacions legals i convencionals, en diferents àmbits. Entre
d’altres: a) patrimonial, sobre el contingut i continent del béns de l’inventari
municipal; b) de responsabilitat civil i patrimonial derivada dels serveis i actes
municipals; c) els béns i vehicles del parc mòbil municipal; del personal i
autoritats al servei de l’ajuntament (vida i accidents, assistència mèdica).

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, dels serveis privats de diverses
pòlisses d’assegurances, per a garantir la cobertura dels riscos que es deriven del
patrimoni, l’organització i l’activitat i serveis de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb
un valor estimat de 114.000 euros, sense IVA.

Aprovació conveni marc i addendes Creu Roja (exp. 3170/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número Número 3170//2019 Conveni marc Creu Roja Sabadell en matèria
d’acció social, comunitària i socio-sanitària.
II. Relació de fets
La Creu Roja duu a terme diferents accions socials i comunitàries a Badia del Vallès
des de l’any 2008 i la seva col·laboració amb l’ajuntament s’ha anat ampliant
progressivament amb la signatura de diferents convenis.
Enguany l’ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb la Creu Roja Sabadell
per desenvolupar els projectes Diverbadia, Èxit Escolar i el Casal d’estiu.
L’ajuntament compta amb una dotació de 35.000 euros (trenta-cinc mil euros) en la
partida 0803.2311.48001 del pressupost vigent, per la signatura de convenis de
col.laboració amb Creu Roja en matèria de suport a les necessitats bàsiques de la
població en amb situació econòmica precària.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la responsable de
l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Igualtat.
III. Fonaments de dret
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que estableix com a funció dels
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

Quart. D’acord amb el caràcter plurianual del contracte, l’autorització, adjudicació i
execució del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació prèvia a
l’aplicació pressupostària 1902.9202.22400 per a l’exercici per a 2020, i pels
posteriors i successius pressupostos municipals, del crèdit suficient, adequat i
disponible per atendre la contractació.

Codi Validació: 3MNSL3XDY7HP6WNZPRXHS9K44 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 24

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal,
perquè durant el termini del 26 d’agost al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos, i
prèvia publicació de l'anunci al Perfil del Contractant municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

serveis socials bàsics i competència dels municipis gestionar prestacions d’urgència
social.

S’acorda,
Primer. Aprovar la signatura del conveni marc entre l’ajuntament de Badia del Vallès i
la Creu Roja Sabadell en matèria d’acció social, comunitària i socio-sanitària, el qual
inclou l’addenda de Targetes d’alimentació Infantil per import de 32.500 € (trenta-dos
mil cinc-cents euros) i l’addenda de Kits de suport social per import de 2.500 € (dos
mil cinc-cents euros)
Segon. Notificar l’acord als interessats.

TEMES D'URGÈNCIA: Anul·lació drets reconeguts per rendes local núm. 14 (exp.
1999/2017)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1999/2017, relatiu a la problemàtica d’humitats del local comercial
núm. 14 ubicat al carrer de Porto, núm. 5 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 17 de febrer de 2017 la Sra. Sandra Serrano Romero en representació de
l'arrendatari del local núm. 14 va presentar una instància amb número de registre
1320/2017, mitjançant la qual exposa la problemàtica d’humitats que està patint el
local i demana no pagar el lloguer en tant aquesta es solucioni.
2. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal sobre l’estat del local en el període
entre gener de 2015 i octubre de 2017.
3. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç en relació al
desenvolupament de l’activitat.
4. Vist l’informe de deute emès per la interventora municipal en data 30 de juliol de

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

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

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 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

Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb
caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, que estableix en el seu article 46 la
prestació subsidiària pels ajuntaments, que han garantir l’efectivitat de les prestacions
gratuïtes o bonificades que preveuen els articles anteriors utilitzant els mitjans que
permet la normativa vigent.

2019 on consten deutes pels imports de les rendes entre els mesos d’agost de 2015 i
octubre de 2017 i per import total de 3.283,31 euros.
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.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació plecs contractació serveis de mediació
d'assegurances, assessorament professional i assistència tècnica (exp.
3016/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3016/2019, relatiu al contracte privat de serveis de mediació
d’assegurances, assessorament professional i assistència tècnica preparatòria para
l’adjudicació i formalització de contractes d’assegurances privades, així com a la
posterior assistència al tomador, assegurat o beneficiari de la gestió i execució de dits
contractes, particularment en cas de sinistre.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinent d’alcaldessa segona de
l’àrea de serveis centrals, de data 19 de juliol de 2019 per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
2. Per l'informe-memòria del Tècnic d’Administració General de l’àrea de serveis
centrals, de 19/07/19, s’acredita que:
a) D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació
que es proposa és necessària per a complir els fins institucionals, de disposar
d’assessorament i assistència tècnica especialitzada, independent,
professional i imparcial, per a la cobertura i gestió dels riscos enumerats en el
Plec de prescripcions tècniques, amb la finalitat d’aconseguir la millor gestió de
les pòlisses d’assegurances que es contractin per l’Ajuntament, l’optima
adequació de les mateixes a les necessitats existents, així com la més eficient
assistència en la tramitació d’incidències, reclamacions i danys que es
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la tresoreria municipal i a l’àrea
d’economia de l’Ajuntament.
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Primer. Reconèixer que l’arrendatari no va poder desenvolupar la seva activitat
econòmica a causa de la problemàtica continuada per les infiltracions d’aigua del local
número 14 i, ordenar a la tresoreria municipal l’anul·lació dels drets reconeguts per
l’import total de 3.283,31 euros corresponents a les rendes compreses entre els
mesos d’agost de 2015 i octubre de 2017 ambdós inclosos.
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Per tot això, s'acorda:

produeixin durant la seva vigència.
b) Les prestacions del contracte i les funcions altament especialitzades (de mediació i
corredoria ) amb reserva legal, no troben correlació en cap dels llocs existents a la
plantilla orgànica municipal o la relació de llocs de treball. Ni tampoc sembla raonable
una despesa molt més elevada en la contractació i formació de nou personal. Per a la
qual cosa, la contractació que es proposa i en els termes i condicions que conté el
plec regulador sembla adequada i eficient per a la finalitat i necessitats expressades.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, dels serveis de mediació
d’assegurances, assessorament professional i assistència tècnica preparatòria para
l’adjudicació i formalització de contractes d’assegurances privades, així com a la
posterior assistència al tomador, assegurat o beneficiari de la gestió i execució de dits
contractes, particularment en cas de sinistre de Badia del Vallès, amb un valor estimat
de 36.584,00 euros, sense IVA, per a la seva vigència màxima de 4 anys, incloses les
possibles pròrrogues.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regirà aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal,
perquè durant el termini del 26 d’agost al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos, i
prèvia publicació de l'anunci al Perfil del Contractant municipal.
Quart. D’acord amb el caràcter plurianual del contracte, l’autorització, adjudicació i
execució del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació prèvia a
l’aplicació pressupostària 1902.9202.22799 per a l’exercici per a 2020, i pels
posteriors i successius pressupostos municipals, del crèdit suficient, adequat i
disponible per atendre la contractació.

TEMES D’URGÈNCIA: Ordenació pagament devolució quota casal d'estiu
familiar (exp. 2883/2018)
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0023 Data: 18/09/2019

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 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, que va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol de 2019.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 26, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents,
156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, en relació a la Llei 26/2006, de 17 de juliol de mediació d’assegurances.
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3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les
condicions econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plec regulador de les
condicions administratives i prescripcions tècniques del contracte.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Primer. Ordenar a Tresoreria el pagament de 30€ en concepte de devolució quota
casal d’estiu familiar a la Sra. Cristina Herreria Bohorque.
Segon. Notificar l'acord a la interessada.

TEMES D’URGÈNCIA: Reconeixement dret devolució pagament taxa serveis
socioeducatius (exp. 3097/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3097/2019, relatiu al retorn de la quota del casal d’estiu Municipal
de Mª José Galindo Garcia.
II. Relació de Fets
La Sra. Mª José Galindo Garcia, va fer inscripció al Casal d’Estiu Municipal pel
període del 15 al 26 de juliol i va abonar una quota de 179,34€ corresponents a la taxa
per la prestació de serveis socio-educatius de l’Ordenança fiscal número 20 de 2019.
En data 18 de juliol va presentar una instància amb núm. de registre 2019-E-RE-795
demanant la devolució de la part proporcional a una setmana ja que els seus fills no
podran assistir al Casal per canvis a les seves circumstàncies familiars.
III. Fonaments de dret
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

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l’alcaldia municipal
i, en virtut del decret de delegacions número 0776/2019 de 28 de juny, en la Junta de
Govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Vist que la Junta de Govern en la sessió celebrada el 24 de juliol de 2019 va aprovar
el dret a la devolució del pagament de la taxa de 30€ a la Sra. Cristina Herreria
Bohorque en concepte de servei socio-educatiu de l’Ordenança Fiscal número 20 de
2019.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Reconèixer a la Sra. Mª José Galindo Garcia, amb NIF 34747069A, el dret a la
devolució del pagament de la taxa en concepte de prestació de servei socio-educatiu
de l’Ordenança Fiscal número 20 de 2019, per import de 89,67 euros, corresponent a
la part proporcional d’una setmana.
Segon. Ordenar a Tresoreria el pagament de 89,67€ en concepte de devolució quota
casal d’estiu Municipal a la Sra. Mª José Galindo Garcia.

comptables

relació

núm.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3235/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.
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.
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.
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de
les següents relacions:
Relació núm. O/2019/275 import 190,03 € .
Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

documents
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació
O/2019/275 (exp.3235/2019)
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Tercer. Notificar l'acord a la interessada.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:
Relació núm. P/2019/288 import líquid 190,03 €

Ajuntament de Badia del Vallès
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