Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/33

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

13 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

NO

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Encarnación Rodrigo Morales, Eva María Menor Cantador

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/12/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 10/12/2019
HASH: 1dc4f0a4c3a63450540ce96547a3c442

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 6 de novembre de
2019.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
4518/2019)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4518/2019, 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.

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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. De conformitat amb les facultats que confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia núm. 2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019.

Per tot això,
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

S’ACORDA
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/386 import 2.859,74 €
Relació núm. O/2019/390 import 4.171,76 € (Factures conformades al Gestiona)

Document comptable P op 220190027267 import líquid 325,00 € (domiciliació bancària)

Ajuts d'urgència social -HABITATGE -Novembre (Expedient 4509/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4509/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de
novembre.
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 163,00€ (cent seixanta-tres euros), corresponent als ajuts d’urgència social d’habitatge del
mes de novembre de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en
aquest expedient.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Relació núm. P/2019/403 import líquid 3.635,56 € (Factures conformades al Gestiona)
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Relació núm. P/2019/402 import líquid 2.510,68 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 163,00€.

Aprovació d'ajuts d'urgència social - Targetes moneder Novembre 2 (Expedient
4492/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 820,00€ (vuit-cents vint euros), corresponent a les recàrregues de les targetes moneder del
mes de novembre 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 820,00€.

Justificació subvenció "Finançament en l'àmbit de benestar social" 2019 (Expedient
4435/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4435/2019, relatiu a la presentació de la justificació de la subvenció pel
Finançament en l’Àmbit del Benestar 2019, Social atorgada per la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 20 de desembre de
2018, la concessió del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de benestar social” en el
marc del Catàleg de serveis 2019 del Pla xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb el qual
atorga al municipi de Badia del Vallès 38.372,62 € (trenta-vuit mil tres-cents setanta-dos euros
amb seixanta-dos cèntims).
Pel que fa a l’execució, la Diputació de Barcelona estableix que aquest ajut es podrà destinar a
actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics i altres programes i actuacions socials

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

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

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.
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. 2019-1186, de
data 10 d’octubre de 2019.
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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 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4492/2019 relatiu a l’aprovació de les targetes moneder corresponents al
mes de novembre.

de l’exercici 2019.
Tanmateix, la Junta de Govern de 26 de setembre de 2019 de la Diputació de Barcelona ha
modificat l’article 32 del règim regulador del Catàleg de l’any 2019, el qual fa referència als
terminis de justificació dels ajuts econòmics afegint un termini de justificació voluntari fins al 15
de novembre de 2019, en la qual es podran imputar les actuacions executades fins el 30 de
setembre de 2019.
Tenint en compte l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminismes, que s’adjunta a aquest expedient.

D’acord amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).

D’acord amb la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

D’acord amb la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i amb el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de benestar
social” corresponent a l’exercici 2019 per import de 38.372,62 € (trenta-vuit mil set-cents
tres-cents setanta-dos euros amb seixanta-dos cèntims).
Segon. Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT)
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D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).

Aprovació pagaments subvenció cavalcada reis 2020 (Expedient 4036/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament de la subvenció per concurrència competitiva per a la Cavalcada de
Reis 2020.

En data 29 d’octubre del 2019, la Responsable de l’Oficina Tècnica de l’Àrea de Ciutadania i
Drets Civils, emet un informe favorable en què es proposa l'aprovació de l’atorgament de les
subvencions per concurrència competitiva per import de 400 euros a les següents entitats:
Casa Regional Castilla La Mancha, Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores
i Penya Blaugrana, així com el pagament del 80% de la subvenció com preveu el punt cinquè
de les bases de la convocatòria.
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 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.
- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre 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
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En data 6 d’octubre de 2019 es va fiscalitzar l’aprovació de la despesa de 1.600,00 euros a
l’aplicació pressupostària 0701 3381 48904 existent al pressupost del 2019, per l’atorgament
de les subvencions corresponents a la Cavalcada de Reis 2020.
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En data 18 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès
va aprovar les bases per l’atorgament de subvencions per col·laborar a la Cavalcada de Reis
2020 al municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Primer. Aprovar els documents comptables per import de 400 euros a càrrec de la partida
0701.3381.48904 a Casa Regional Castilla La Mancha, Cofradía Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores i Penya Blaugrana.
Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 80% de l’ import de 400 euros, que
seran 320 euros a càrrec de la partida 0701.3381.48904 a Casa Regional Castilla La Mancha,
Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores i Penya Blaugrana.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3868/2019, relatiu al Procediment de novació del contracte
d’arrendament del local comercial número 17, ubicat al carrer Porto, núm. 11,de Badia
del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 25 de setembre de 2019 mitjançant instància núm. 7866/2019, la senyora
Carmen Sánchez Castellón va promoure com a actual arrendatària, l’expedient per a la
novació del contracte d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 17,
ubicat al carrer Porto, núm. 11, destinat a l’activitat comercial de “Comercialització de
sabates i complements”.
2. Aquesta petició es formulà dins del marc del Text refós del pla de dinamització
comercial de Badia del Vallès que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de
data 27 de març de 2019.

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

Procediment Genèric. Novació del contracte d’arrendament del local comercial número
17.(Expedient 3868/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar l’acord als interessats.

4. Atès el comprovant de pagament requerit per la novació del contracte de data
25/09/2019 incorporat a l’expedient i que forma part del mateix.
III. Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274
següents i concordants del Codi Civil.
2n. 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.
1186/2019, de 10 d’octubre
S’ACORDA:
Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l’arrendatari/a del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del
marc del Text refós del pla de dinamització comercial de Badia del Vallès aprovat per
l’Ajuntament, amb efectes de data 30 d’abril de 2019 i amb les obligacions bàsiques,
objecte de novació, següents:

Ajuntament de Badia del Vallès
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3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 11
d’octubre de 2019, els informes d’economia i secretaria general.

- Renda mensual (sense IVA): 235,44 euros
- Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General
dels preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
- Durada del contracte: fins a 31 d’octubre de 2029 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima de 31 d’octubre de 2034.
Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual
desplegarà eficàcia plena i efectes.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament de la subvenció nominativa a la Federació d’Entitats Culturals de
Badia del Vallès (FEC)
II. Relació de Fets
En data 25 de setembre de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès
va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de la Federació d’Entitats Culturals
de Badia del Vallès per import de 2.000 euros, en forma de conveni per a l’organització i
execució de les Jornades Associatives 2019.
L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
«El pagament del 80% de l’import objecte de subvenció serà abonat, quan s’hagi presentat un
certificat del/la secretari/a de l’entitat acreditant que les activitats esmentades al conveni es
duran a terme en les dates previstes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i
forma les accions regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució
del pressupost (base 41).
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 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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació pagament subvenció nominativa a la FEC (Expedient 3293/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, la tresoreria municipal i l’Àrea
d’Economia de l’Ajuntament.

- Resolució d’Alcaldia 2019-1186 de 10 d’octubre, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document annex de despesa (ADO) per import de 2.000 euros, en concepte
de subvenció directa o nominativa i amb càrrec a l´aplicació 0701.3341.48104 del pressupost
vigent per al 2019.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3286/2019, relatiu a la CESSIÓ D’ESPAIS PER DESENVOLUPAR
ACCIONS FORMATIVES JULIOL i SETEMBRE 2019 AMB ITEM FORMACIÓN Y
PROYECTOS INFORMÀTICOS (ITEM FORMACIÓN)
II. Relació de Fets
1. En la Junta de Govern celebrada el 27 / de juliol / 2017 s’adoptà l’acord de l’aprovació del
conveni de col·laboració per a l'ús d'espais amb "Item formación y proyectos informáticos., amb
la finalitat de poder impartir les tutories de formació dels Certificats de Professionalitat en les
instal·lacions del centre de formació ocupacional AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS per a
cada una de les especialitats homologades segons model proporcionat pel “Servicio público de
empleo (SEPE)”.
2. En el present Conveni ambdues parts acorden una compensació econòmica de 20€/h per la
cessió de l’ús dels espais. Així com l’adició o sustracció dels impostos i retencions que estiguin
estipulats per la normativa vigent.
3. Durant el mes de juliol i setembre han utilitzat l’aula els dies:
Per la Convocatòria d’àmbit sectorial amb número d’expedient F160276AA
1ª factura: Núm. d’acció: 2/ Grup: 12
4 i 5 de juliol de 2019 tutories presencials de 9 a 14h i de 9 a 13h (5 i 4 hores)
26 i 27 de setembre de 2019 tutories presencials de 9 a 13h (8 hores).
2ª factura: Núm. d’acció: 53/ Grup: 10
24 i 25 de setembre de 2019 tutories presencials de 9 a 13h ( 8 hores)
III. Fonaments de dret

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

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

Aprovació factures cessió d'espais per tutories de formació (Expedient 3286/2019)
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Segon. Notificar als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de 2.000 euros, que seran 1.600
euros, a càrrec de la partida 0701.3341.48104 del pressupost vigent, a la Federació d’Entitats
Culturals de Badia del Vallès, tal i com s’indica al punt 3 del conveni.

1r. D’acord amb la regulació dels certificats de professionalitat de les especialitats
professionals: Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (RD
1368/2007 i RD 1379/2008).

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’emissió de dues factures a nom del Tercer: ITEM FORMACIÓN Y
PROYECTOS INFORMÀTICOS, S.L. CIF: B61134870. Marqueses de Barberá, 43 (locales de
3 al 7) 08210 Barberà del Vallès.
Factura 1
Concepte: Alquiler de aulas homologadas para la realización de tutorías presenciales del
certificado SSCS0208 “Atención sociosanitario a personas dependientes en instituciones”
Convocatoria de ámbito sectorial con número de expediente F160276AA
Núm. de acción: 2/ Grupo: 12
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, a la Junta de Govern local,
mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53,
144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 48 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS).

04 de julio de 2019 tutoría presencial de 9.00 a 14.00 (5 horas)

MF1018_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
26 de septiembre de 2019 tutoría presencial de 9.00 a 13.00 (4 horas)
27 de septiembre de 2019 tutoría presencial de 9.00 a 13.00 (4 horas)
Import total: 13 hores x 20€/h = 260 €
Factura 2
Alquiler de aulas homologadas para la realización de tutorías presenciales del certificado
SSCS0208 “Atención sociosanitario a personas dependientes en instituciones”
Convocatoria de ámbito sectorial con número de expediente F160276AA
Núm. de acción: 53/ Grupo: 10

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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05 de julio de 2019 tutoría presencial de 9.00 a 13.00 (4 horas)

MF1018_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
24 de septiembre de 2019 tutoría presencial de 09.00 a 13.00 ( 4 hores)
25 de septiembre de 2019 tutoría presencial de 09.00 a 13.00 ( 4 hores)
Import total: 8 hores x 20€/h = 160 €
Tipus d’IVA i quantia estimada: Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1.10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Adjudicació contracte de serveis de mediació d'assegurances, assessorament professional i
assistència tècncia preparatòria per a l'adjudicació i formalització de contractes d'assegurances
privades de l'Ajuntament (Expedient 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 per a 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 la necessitat, finalitat i eficiència de la contractació d’acord amb el que disposa
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

Quart. Com la factura s’ha de presentar com justificant de despesa d’una subvenció pública de
l’Estat Espanyol, ens demanen que el redactat de la factura es faci en llengua castellana.
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Tercer. Instar la seva formalització, amb la delegació necessària en favor de l'Alcaldia
municipal i notificar la factura a ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÀTICOS, S.L..

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el reconeixement de Dret per import de 260€ i 160€, en concepte de Altres
ingressos i amb càrrec a la partida 9999 39900 del pressupost vigent per a 2019.

3. Per acord de Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, es va aprovar l'expedient d’aquesta contr
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost de licitació
9.146 euros, sense IVA, així com el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques regul
contracte, i s’ordenà obrir la convocatòria de la licitació mitjançant l’anunci al Perfil de contractant municipal.

4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 7 d’octubre de 2019, va fo
següent proposta per a resoldre l’expedient:
Sobres C: criteris d’aplicació automàtica
Núm.

Presentada per

Punts

Prop.

1

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

2

3

Pu
To

sobres B econòmica
1
AFIS
28
6800
28
0
(7,5h)...8
2
AON
29,2
6850
27,40
0
(7) 6,77
Essent:
1) Oferta econòmica; 2) Proposta d’aplicatiu informàtic online; 3) Millora atenció presencial. Entre parèntesi les
totals proposades.

5. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i ha estat const
garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 21 d’octubre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 d
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació a la Llei 26/2006, de 17 de juliol de m
d’assegurances.

S’ACORDA

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8 de novembre i en
de les competències que han estat conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d
Ajuntament, mitjançant el decret número 0776/2019, de 28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la P
de Barcelona de data 12 de juliol de 2019.

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució adoptada per la M
Contractació a la sessió de data 7 d’octubre de 2019, adjudicar a l’empresa AFIS SABADELL CORR
D’ASSEGURANCES, SL, com a millor oferta presentada, el contracte privat de serveis de mediació d’asseg
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria per a l’adjudicació i formalització de co
d’assegurances privades, així com a la posterior assistència al tomador, assegurat o beneficiari de la gestió i exe
dits contractes, particularment en cas de sinistre, per l’import total anual de 6.800 euros, sense IVA.

Segon. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2020 i els successius amb la con
pressupostària adequada i suficient per a fer front els contractes expressats els quals resten sotmesos a aquesta
suspensiva prevista en la clàusula 4 i concordants del PCAP, d’acord amb el caràcter plurianual del contracte.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, la directora de l’àrea de serveis centrals.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
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Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicar-lo al perfil del contrac

1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del perfeccionament del cont
certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització, juntament amb el contracte, d’acord amb allò p
l’article 154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conform
l’article 346 de la LCSP.

Obres per part de SOREA de substitució del tram de canonada comprès entre l'av.
Mediterrania 36, fins la cuïlla de l'av. Via de la Plata amb Bética (Expedient 1723/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1723/2018, relatiu a la obra consistent en la renovació del tram de

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

canonada comprès entre l’avinguda Mediterrània núm. 36 fins a la cruïlla de l’avinguda de la
Via de la Plata amb el carrer Bètica de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò previst a las clàusules tercera, sisena i setena del contracte de
concessió signat en data 4 de setembre de 1990 i de la addenda al contracte de concessió
aprovada pel Ple el 19 de desembre de 2012.
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data del 10
d’Octubre del 2019.
Per tot això
S’ACORDA
Primer. Que s’executin, per part de SOREA, les obres de la renovació d’un tram de canonada
nou, comprès entre l’Avinguda Mediterrània núm. 36 fins a la cruïlla de l’avinguda de la Via de
la Plata amb el carrer Bètica de Badia del Vallès, d’acord amb la memòria valorada, estudi
bàsic de seguretat i salut i la documentació adjunta, aprovada per Junta de govern local de
data 21 de Setembre de 2018, per un import de 65.930,45 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
1404.1531.63900, corresponent al quadre d’inversions de l’any 2018, OBRES RENOVACIÓ
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA.
Segon. Notificar aquest acord a SOREA S.A. i donar trasllat als serveis econòmics municipals.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació reconeixement del cessament en el treball del
funcionari 1051 (Expedient 2756/2019)

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

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

3. En data del 25 d’Abril del 2018, SOREA va presentar a l’Ajuntament de Badia del Vallès, una
memòria valorada per a la renovació de la xarxa d’abastament al tram comprès entre el núm.
36 de l’avinguda Mediterrània fins a la cantonada de l’avinguda Via de la Plata amb el carrer
Bètica, amb un pressupost de 54.487,97€ + IVA. Cal destacar que es substituirà l’actual
canonada de fibrociment per un altre de fosa dúctil, la qual destaca per les seves notables
propietats mecàniques com resistència a la tracció i als cops, alt límit elàstic i gran allargament,
les quals impedeixen la fractura del material. La canonada que es muntarà anirà per sota de la
vorera, amb reconnexió a les escomeses existent i recol·locació d’hidrant existent. Cal també
afegir, que no serà necessari la presentació del projecte d’obres per a realitzar la present
actuació, tal com s’indica a l’article 72.1 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’Agost de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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2. Amb data del 10 d’agost del 2018, el Assessor de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat,
emet un informe indicant la necessitat de realitzar les obres de renovació integral del tram
comprès entre els números 36 de l’avinguda Mediterrània i la cruïlla de l’avinguda de la Via de
la Plata amb el carrer Bètica, al costat oposat a l’autopista, per trobar-se en un estat de
deteriorament significatiu la qual no s’ha modificat des de la creació del municipi, i sobretot
arran el suggeriment indicat per la empresa SOREA, de la possibilitat de finançar aquesta obra
a càrrec d’una subvenció provinent del Pla « Xarxa de Governs Locals», de la qual aquest
Ajuntament n’és beneficiari, per un import total de 60.000€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Per informe de l’Enginyer Municipal, de data 25 d’octubre de 2019, s’acredita la necessitat,
idoneïtat i eficiència per a realitzar, per part de la empresa SOREA, la renovació del tram de
canonada d’aigua, al tram comprès entre l’avinguda Mediterrània núm. 36 fins a la cruïlla de
l’avinguda de la Via de la Plata amb el carrer Bètica.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2756/2019, relatiu al reconeixement del cessament en el treball del
funcionari Joan Hidalgo Proia.

3. Vist l’ofici de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de data 4/06/2019 i referència
0-2019/905065-58 aportat per l'interessat, en la qual es reconeix que reuneix els requisits
necessaris per accedir a la jubilació anticipada amb data d'efecte del 17 de novembre 2019,
d’acord amb la legislació vigent actual.
4. Vist l'informe favorable de la tècnica de gestió de Recursos Humans.
Fonaments de dret
1. El Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel que s’estableix el coeficient reductor de
l’edat de jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració Local.
2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Número: 2019-0033 Data: 10/12/2019

2. El 14 d’agost de 2019 presenta instancia amb número de registre 2019-E-RE-543 en la qual
notifica la seva voluntat de jubilar-se amb data 17 de novembre de 2019 com a conseqüència
de la reducció de l’edat ordinària de jubilació per raó de l’activitat, emparada pel Reial Decret
1449/2018, de 14 de desembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació de Fets
1. En data 28 de desembre de 2018, el funcionari senyor Joan Hidalgo Proia presenta instancia
amb numero 2018-E-RC-11214 informant la seva voluntat de jubilar-se a l’any 2019.

4. Altra legislació concordant d'aplicació.
5. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les competències que
m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2019-1186 de data 10 d’octubre de 2019.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Reconèixer el cessament en el treball del funcionari senyor Joan Hidalgo Proia, agent
la policia local d'aquest Ajuntament, en data 17 de novembre 2019. Aquest reconeixement de
cessament és portat a terme atenent l’ofici de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
aportat per l'interessat, de data 4 de juny 2019 i amb número de referència 0-2019/905065-58,
en el qual es reconeix la condició de jubilat amb data d'efecte del 17/11/2019.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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3. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social.

Segon. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social i practicar la liquidació dels havers
corresponents.
Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions amb càrrec a les partides
pressupostàries que es detallen als informes annexos per un import total de la despesa
4.710,77 euros bruts.

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

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament per import líquid de 3.608,92 euros.
Cinquè. Notificar el present acord a les persones interessades, a l'àrea corresponent, al comitè
d'empresa, junta de personal i seccions sindicals.

