JG/2019/38

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

19 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 11:00 fins a les 11:45 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

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

NO

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Eva María Menor Cantador:
Montserrat Jiménez Molina:

Una vegada verificada per la Secretària accidental 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
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Codi Validació: A6D5X4AHRQ5P7RZ92NH46G6PG | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 58

Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per
la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 12 de desembre de 2019.

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5025/2019, 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. 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
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
5025/2019)

d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

Per tot això,

S’ACORDA

Relació núm. O/2019/423 import 446.917,04 € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/452 import líquid 1.411,80 € (Factgures domiciliades)

Relació núm. P/2019/453 import líquid 444.325,93 €

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions amb reparament
(Expedient 5073/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5073/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions amb reparament.

II. Relació de Fets
Vist l’informe emès per la intervenció de data 05/12/2019 expedient relacionat núm.
5007/2019, en el qual s’exposa la manca de procediment legal de fiscalització prèvia de la
despesa anterior a la presentació de les factures, iniciades per l’Àrea d’entorn urbà i dret a la
ciutat.
Tot i la disponibilitat del crèdit, el resultat de la fiscalització és fiscalitzat amb reparament per
l’absència de procediment legal per a la seva tramitació.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2019-1417 del 10/12/2019 on és resol la discrepància
plantejada a favor del criteri exposat per l’Àrea de entorn urbà i dret a la ciutat
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Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
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Relació núm. D/2019/85 import 0,05 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització i comrpomís de despeses en fase (AD), de les següents
relacions:

S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos de les despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:

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 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/424 import 10.336,31 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/441 import líquid 10.336,31 €

Declaracions Responsables o Comunicacions d'Activitat. Comunicació prèvia de canvi
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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.
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

de titularitat de l’activitat comercial del local núm. 115. (Expedient 2994/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2994/2018, relatiu a la comunicació prèvia de canvi de titularitat de l’activitat
comercial del local núm. 115 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 12 (Bar-Cafeteria).

III. Fonaments de dret
1. 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 publicar al BOP de data 14 de novembre,
S'ACORDA
Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de l’activitat comercial del local núm. 115
ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 12 (Bar-Cafeteria).
Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2019, vigent al moment de la
resolució favorable del canvi de titularitat de l’activitat, núm. 15, article 6 quota tributària,
apartat 3, Activitats incloses a la Llei 16/2015, i que es trobin afectades pel Decret 112/2010,
del 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sots apartat 1 Bars-Restaurants: 1.304,23 €.
Tanmateix s’aprova la liquidació segons l’article 6 de la mateixa Ordenança, apartat 8,
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2. En data del 26 de Novembre del 2019 es realitza una inspecció al local, previ a la resolució
del present expedient, observant que la instal·lació s’adequa en general als requeriments
tècnics de seguretat, accessibilitat i protecció d’incendis. També s’indica l’obligatorietat de
passar una inspecció periòdica de Baixa Tensió, al tractar-se d’un local de pública
concurrència, cosa que resta pendent de fer. S’indica al senyor OSCAR DÍAZ LUCÍA, la
obligatorietat de lliurar la Declaració Responsable en matèria de salut alimentària, document
penjat a la pestanya de la FUE (Finestreta Única Empresarial) de la Seu Electrònica de la
pàgina web de l’Ajuntament de Badia del Vallès, la qual es sol·licita que faci en breu per
completar la tramitació del canvi de titularitat.
3. Un cop verificada la documentació, i segons l’informe realitzat per l’enginyer municipal que
forma part d’aquest expedient, s’informa FAVORABLAMENT respecte del canvi de titularitat
llicència d'activitat local 115, Av. Eivissa 12, per a funcionar com a BAR-CAFETERIA, i amb la
denominació comercial BAR LA TAVERNETA, a reserva de la potestat de comprovació que té
l’Ajuntament, segons s’indica a l’article 4 de la Llei 16/2015 de Simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
4. A més la present activitat és compatible amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent al
municipi de Badia del Vallès i a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
d’Ordenació Urbana. A més, atès l'art. 21.4 de la normativa del Text Refós de Modificació del
PGM relatiu al TM de Badia del Vallès, s'admet l'ús comercial a aquella zona, pel que es
considera activitat com a ADMISSIBLE.
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1. En data 11 de gener de 2019 el senyor Oscar Díaz Lucia com a titular del local comercial
núm. 115 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 12 presenta mitjançant registre d’entrada núm.
318/2019 documentació relativa al canvi de nom de l’activitat del local esmentat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Registre Sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1, Tramitació
inscripció al registre sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació: 118,75 €.
El final del mateix article 6, es contempla que en cas de canvi de titularitat, s’aplicarà un
coeficient reductor del 50%, per tant, la quota líquida a ingressar per part del senyor Oscar
Díaz Lucia serà de 711,49€

Cinquè. Notificar el present acord a la part interessada, a L'ORGT de la Diputació de
Barcelona i donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal perquè ordeni el cobrament
de la taxa corresponent.

Aprovació Contracte menor per l'elaboració de la 2a fase del mapa de l'amiant de Badia
del Vallès (Expedient 5077/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5077/2019, relatiu al contracte menor d’elaboració de la segona fase del
mapa de l'amiant de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal el cobrament de la taxa corresponent segons el que
s’indica en el punt tercer d’aquest acord i per import de 711,49€ (set-cents onze euros amb
quaranta-nou cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Requerir al senyor Oscar García Lucia la taxa corresponent per canvi de titularitat de
l’activitat per import de 711,49€ (set-cents onze euros amb quaranta-nou cèntims). La present
autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades en el termini
assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme
disposa l'article 118.3 del la LCSP.
c) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
disposar d’un estudi independent que permeti: conèixer, identificar, quantificar i avaluar
l’Estat de Conservació (E.C) dels edificis d’ús residencial de Badia del Vallès que
encara tenen amiant-ciment visible a les seves façanes
d) L’empresa que es proposa, ACM 2020 CONSULTORIA I DIAGNOSTICO DE
AMIANTO, S.L, ha estat la única consultada ja que degut a l’especificitat de l’objecte
del contracte només hi ha una empresa amb suficient material, experiència i solvència
tècnica capacitada de manera contrastada per a realitzar el servei que és necessita
per a elaborar el contracte.
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1. Per informe del servei gestor d’habitatge, de data 13/12/2019, s’acredita que:

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 1186/2019, de 12/11/19, que va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data e 10 d'octubre.

a) L’objecte d’aquesta contractació és disposar d’un estudi independent que permeti:
conèixer, identificar, quantificar i avaluar l’Estat de Conservació (E.C) dels edificis d’ús
residencial de Badia del Vallès que encara tenen amiant-ciment visible a les seves
façanes, amb codi CPV 90715000-2 Servicios de estudio de la contaminación.
b) Termini d’execució i vigència. Inici del contracte el mes de Desembre amb una
durada de tres setmanes
c) Preu del contracte. 7.751,00 euros nets, i 1.627,71 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures es
podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
f) Responsable del contracte. Daniel Serrano Serrat, Arquitecte municipal
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
9.378,71 euros, amb càrrec a l'aplicació 1601.1521.22706 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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Primer. Aprovar el contracte menor d’elaboració de la segona fase del mapa de l'amiant de
Badia del Vallès, amb l'empresa ACM 2020 CONSULTORIA I DIAGNOSTICO DE AMIANTO,
S.L

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

Reconeixement del cessament en el treball del funcionari Juan Pedro Cordero Galan
(Expedient 4727/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Vist l’ofici de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de data 30/08/2019 i referència
0-2019/915380-91 aportat per l'interessat, en la qual es reconeix que reuneix els requisits
necessaris per accedir a la jubilació anticipada a partir del 30 de setembre de 2019, d’acord
amb la legislació vigent actual.
4. Vist l'informe favorable de la tècnica de gestió de Recursos Humans.
Fonaments de dret
1r. 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.
2n. 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.
3r. 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.
4t. Altra legislació concordant d'aplicació.
5è. 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Reconèixer el cessament en el treball del funcionari senyor Juan Pedro Cordero Galan,
caporal de la policia local d'aquest Ajuntament, amb data d’efectes 31 de desembre de 2019.
Aquest reconeixement de cessament és portat a terme atenent l’ofici de l'Institut Nacional de la
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2. El 15 de novembre de 2019 presenta instancia amb número de registre 2019-E-RE-1689 en
la qual notifica la seva voluntat de jubilar-se amb data 31 de desembre 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.
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Relació de Fets
1. En data 28 de desembre de 2018, el funcionari senyor Juan Pedro Cordero Galan presenta
instancia amb numero 2018-E-RC-11215 informant la seva voluntat de jubilar-se a l’any 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 4727/2019, relatiu al reconeixement del cessament en el treball del
funcionari Juan Pedro Cordero Galan.

Seguretat Social (INSS) aportat per l'interessat, de data 30 d’agost de 2019 i amb número de
referència 0-2019/915380-91, en el qual es reconeix la condició de jubilat a partir del 30 de
setembre de 2019.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social i practicar la liquidació dels havers
corresponents a la mensualitat de desembre de 2019.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5014/2019, relatiu al contracte menor de subministrament llibres per a la
Biblioteca Vicente Aleixandre.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de 14.1 REGISTRE CULTURA, de data 12 de desembre,
s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme
disposa l'article 118.3 del la LCSP.
c) la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
dotar a la Biblioteca Vicente Aleixandre de diferents llibres pels usuàris, amb la
subvenció rebuda per la Generalitat a travès de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural (OSIC, Exp. 3304/2019)
d) L’empresa que es proposa, Niu de Lletres, S.L, ha estat la única consultada ja que
la relació de llibres necessaris a adquirir es troben a aquesta llibreria.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 1186/2019, de 10 d’octubre, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2019.
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Contracte menor per al subministrament de llibres per la Biblioteca Vicente Aleixandre
amb l'empresa NIUDELLETRES, SL (Expedient 5014/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, a l'àrea corresponent, al comitè
d'empresa, junta de personal i seccions sindicals.

S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Subministraments de subministrament llibres per a la
Biblioteca Vicente Aleixandre, amb l'empresa NIUDELLETRES, S.L..
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan
competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi
DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
e) Responsable del contracte. Victòria Henderson Eguiluz, Responsable de l’Oficina
Tècnica de Serveis.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), pel
subministrament de llibres, per import de 3.000 euros amb càrrec a l'aplicació
0701.3301.22799 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Contracte menor de subministrament de llibres per a la Biblioteca Vicente Aleixandre
amb l'empresa ALIBRI LLIBRERIA ,SL (Expedient 5012/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5012/2019, relatiu al contracte menor de subministrament llibres per a la
Biblioteca Vicente Aleixandre.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

c) Preu del contracte. 2.884,62 € euros nets, i 4% euros d’IVA.
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b) Termini d’execució i vigència. Tot l’any

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte. subministrament llibres per a la Biblioteca Vicente Aleixandre, codi CPV
22113000-5.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de 14.1 REGISTRE CULTURA, de data 12 de desembre,
s’acredita que:

c) la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a dotar a la
Biblioteca Vicente Aleixandre de diferents llibres pels usuàris, amb la subvenció rebuda per la
Generalitat a travès de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC, exp. 3304/2019)
d) L’empresa que es proposa, Alibri Libreria, S.L, ha estat la única consultada ja que la relació
de llibres necessaris a adquirir es troben a aquesta llibreria.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 1186/2019, de 10 d’octubre, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2019. Ajuntament de Badia
del Vallès
S’ACORDA

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin
l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme disposa l'article
118.3 del la LCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi estat
fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. subministrament llibres per a la Biblioteca Vicente Aleixandre, codi
22113000-5.

CPV

b) Termini d’execució i vigència. Tot l’any
c) Preu del contracte. 2.884,62 € euros nets, i 4% euros d’IVA.
d) C ondicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, prèvia
recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures
s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de

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

Codi Validació: A6D5X4AHRQ5P7RZ92NH46G6PG | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 58

Primer. Aprovar el contracte menor de Subministraments de subministrament llibres per a la
Biblioteca Vicente Aleixandre, amb l'empresa Alibri Llibreria, S.L

desenvolupament.
e) Responsable del contracte. Victòria Henderson Eguiluz, Responsable de l’Oficina Tècnica
de Serveis.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), pel
subministrament de llibres, per import de 3.000 euros amb càrrec a l'aplicació
0701.3301.22799 del pressupost general vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5091/2019, relatiu a Liquidació de la carta de pagament pel
subministrament de llibres als Clubs de Lectura durant el 2019.
II. Relació de Fets
Havent rebut de la Diputació la carta de pagament pel subministrament dels llibres del club de
lectura per import de 579,00 euros, 1,50 euros per un total de 386 exemplars.
III. Fonaments de dret
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.
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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació liquidació de la carta de pagament pel subministrament de llibres als Clubs
de Lectura durant el 2019 (Expedient 5091/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Per tot això,
S’Acorda
Primer. Aprovar el document de despesa en fase ADO per import de 579,00 euros derivats del
subministrament de 386 exemplars de llibres pel Club de Lectura.
Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament líquid a travès de l’ordre de pagament:
Emissora: 088006 Referència: 184191344872 Identificació: 1084190040 Import: 579,00 EUR

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5000/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) agost 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Favorable

Codi Validació: A6D5X4AHRQ5P7RZ92NH46G6PG | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 58

Aprovació pagament del Servei Comarcal d'Atenció Domiciliària agost 2019 (Expedient
5000/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar l'acord a la Diputació.

el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.

 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
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. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 4,544,42€ (Quatre mil

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
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(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:

cinc-cents quaranta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes d’ agost 2019.
Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 22.546,46€ (Vint-i-dos mil cinc-cents
quaranta-sis euros amb quaranta-sis cèntims) i amb càrrec a la partida 0803.2312.46500
corresponent al SAD Dependència del mes d’ agost 2019.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5049/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) setembre 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
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Aprovació pagament del Servei Comarcal d'Atenció Domiciliària setembre 2019
(Expedient 5049/2019)
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Quart.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes d’ agost 2019 per import de
27.090,88€ (vint-i-set mil noranta euros amb vuitanta-vuit cèntims).

En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret

 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
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
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
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(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:

d’octubre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 4.803,34€ (quatre mil
vuit-cents tres euros amb trenta-quatre cèntims) i amb càrrec a al partida 0803.2312.46501
corresponent al SAD Social del mes de setembre 2019.

Quart.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Aprovació ajuts escolars Curs 2019/2020 Ajuts esportius - Xecs (Expedient 4351/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4351/2019, relatiu al pagament dels ajuts d´integració esportiva Badia del
Vallès 2019.
II. Relació de Fets

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes de setembre 2019 per import
de 27.225,40€ (vint-i-set mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims ).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 22.422,06€ (vint-i-dos mil quatre-cents
vint-i-dos euros amb sis cèntims) i amb càrrec a la partida 0803.2312.46500 corresponent al
SAD Dependència del mes de setembre 2019.

Un cop valorades les sol·licituds 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, es fa concessió d’ un total 118 ajuts esportius segons
l’ordre de puntuació obtinguda.
En aquest expedient s´adjunten en una graella la relació d´alumnes becats de cada esport i l
´import atorgat a cada menor.
Pels motius exposats , es proposa l´aprovació del pagament en fase (DO) d´aquesta despesa
a cada club esportiu segons graella adjunta que forma part d´aquest expedient, per un import
total de 3.135 € ( tres mil cent trenta-cinc euros ) amb càrrec a la partida 08 03 2317 48002 de
pressupost 2019.
III. Fonaments de dret
 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.
 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de
l’esport.

Ajuntament de Badia del Vallès
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En resolució d’alcaldia signada el 17 de juny de 2019, es van aprovar les bases per a la
concessió d´ajuts d´integració esportiva i va obrir termini per a la presentació de sol·licituds.

 Règim de concertació del Catàleg de Serveis de 2017 de la Diputació de Barcelona.

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:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5137/2019 relatiu al pagament del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la revisió
de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic.
II. Relació de fets
L’Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van signar un
conveni de col·laboració, per l’exercici 2019, per la revisió de la salut visual de persones amb
pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic.
Atès que des del Centre Integral de la visió de la UPC han justificat l’adequada realització de
l’activitat conveniada per al segon semestre de 2019, la qual s’ha adreçat a les persones
proposades pels serveis socials bàsics municipals i que consten en la relació adjunta a aquest
expedient.
Tenint en compte l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52,
53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 48 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens locals tenen la

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació pagament 2n sementre del Conveni signat amb la UPC 2019 (Expedient
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Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de la despesa de cada club esportiu, segons
graella adjunta, que forma part d´aquest expedient, per un import total de 3.135 € (tres mil cent
trenta-cinc euros) amb càrrec a la partida 08 03 2317 48002 de pressupost 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el pagament en fase (DO) de la despesa de cada club esportiu segons graella
adjunta que forma part d´aquest expedient, per un import total de 3.135 € (tres mil cent
trenta-cinc euros) amb càrrec a la partida 08 03 2317 48002 de pressupost 2019.

obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 2019-0776 de data 28/06/2019, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019 , en la Junta de Govern Local.

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 540,00€ (cinc-cents quaranta euros), corresponents al pagament del conveni signat amb la
Universitat Politècnica de Catalunya per l’exercici 2019 i amb càrrec a la partida
pressupostària 0803.2311.48002.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 540,00€.
Tercer. Notificar l’acord a les parts interessades.

Aprovació beques esportives corresponents al mes de desembre 2019 (Expedient
5134/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

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. 2019-1186, de
data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

II. Relació de fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases per
a la concessió d´ajuts d´integració esportiva i va obrir termini per a la presentació de
sol·licituds.
Un cop valorades les sol·licituds 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.
Pels motius exposats , es proposa l´aprovació del pagament en fase (DO) d´aquesta despesa
a cada club esportiu segons graella adjunta que forma part d´aquest expedient, per un import
total de 475,00 € ( quatre-cents setanta-cinc euros ) amb càrrec a la partida 08 03 2317 48002
de pressupost 2019.
III. Fonaments de dret
·
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.
·

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5134/2019 relatiu a les beques esportives corresponents al mes de
desembre.

l’esport.
·

Règim de concertació del Catàleg de Serveis de 2017 de la Diputació de Barcelona.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5132/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) octubre 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació pagament del Servei Comarcal d'Atenció Domiciliaria octubre 2019
(Expedient 5132/2019)
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Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 475,00€ (quatre-cents setanta-cinc cèntims), corresponent a les beques esportives del mes
de desembre 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 475,00€.

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. 2019-1186, de
data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.

L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació “global” dels serveis socials.
La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien
com a pròpies del municipi en aquesta matèria.
L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat
que les Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis
socials al municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
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(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:

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:

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes d’octubre 2019 per import de
32.021,93€ (Trenta-dos mil vint-i-un euros amb noranta-tres cèntims).
Quart.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Aprovació pagament Conveni Marc amb la Creu Roja corresponent al 80% de l'import
total (Expedient 5107/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I.Identificació de l'expedient

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 27.000,75€ (Vint-i-set mil euros amb
setanta-cinc cèntims) i amb càrrec a la partida 0803.2312.46500 corresponent al SAD
Dependència del mes d’octubre 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 5.021,18€ (Cinc mil
vint-i-un euros amb divuit cèntims) i amb càrrec a al partida 0803.2312.46501 corresponent al
SAD Social del mes d’octubre 2019.

II.Relació de fets
El conveni marc signat entre l’ajuntament de Badia del Vallès i la Creu Roja recull diferents
addendes per la col.laboració en matèria d’acció social, comunitària i socio-sanitària entre
ambues parts durant l’exercici 2019.
En les addendes l Targetes d’alimentació infantil i II Kits de suport social del conveni,
s’estableix que l’ajuntament abonarà el 80% un cop signat el conveni i s’acrediti que les
activitats corresponents al programa s’estan desenvolupant segons el què s’havia previst i el
20% restant, en el moment que la Creu Roja presenti la certificació acreditativa d’haver
realitzat la programació objecte d’aquest conveni, per l’import previst i dins el termini establert,
i s’hagi rebut de l’entitat una memòria de les actuacions durant aquest període de conveni.
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.
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Expedient número Número 3170//2019 Pagament conveni marc Creu Roja Sabadell.

III. Fonaments de dret

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.- Aprovar en fase ADO la 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.
Segon.- Aprovar el pagament de l’import de 28.000 euros (vint-i-vuit mil euros) correponents al
80 % de l’import del conveni marc signat entre l’ajuntament de Badia del Vallès i la Creu Roja
Sabadell per l’exercici 2019, en materia d’acció social, comunitària i socio-sanitària.

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que estableix com a funció dels serveis socials
bàsics i competència dels municipis gestionar prestacions d’urgència social.

Quart..- Notificar l’acord als interessats.

Aprovació ajuts d'urgència social corresponents al mes de desebre de 2019 (Expedient
5102/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5102/2019, relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de
desembre.
II. Relació de Fets
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
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Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament.

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.

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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
6.346,99,€ (tres mil tres-cents quaranta-sis euros amb noranta-nou cèntims), corresponent als
ajuts d’urgència social del mes de desembre 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 6.346,99€.

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 5158/2019 relatiu a l’aprovació de les targetes moneder corresponents al
mes de desembre.
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.
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
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Aprovació ajuts d'urgència social targeta moneder corresponents al mes de desembre
(Expedient 5158/2019)

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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient número 3013/2019, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al mes de desembre de 2019
II. Relació de Fets
Que en data 03 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar l´aportació als grups municipals
de la Corporació, amb l´establiment d´una assignació amb un component fix i un altre variable
en funció del número de membres de cada grup.
Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0101.9121.48903
amb un import de 44.760,00 euros per l´any 2019, per a la concessió d´aportacions als grups
polítics municipals, per import de 890,00 euros mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals
(part variable) per regidor integrant del grup.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 03 de juliol de 2019.
3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució del
Pressupost General vigent pel 2019.
4t. 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
S´ACORDA
PRIMER. Aprovar l'autorització, disposició i obligació, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121
48903 del pressupost de despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de desembre de 2019.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de desembre de 2019 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), l’aportació per al seu finançament, la quantia del qual
ascendeix a 910 € corresponent al mes de desembre de 2019.
- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), l’aportació per al seu finançament, la
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Aprovació aportacions als Grups Polítics Municipals corresponents al mes de desembre
de 2019 (Expedient 3013/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 100,00€ (cent euros), corresponent a les recàrregues de les targetes moneder del mes de
desembre 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 100,00€.

quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de desembre de 2019.
SEGON. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions ressenyades en el
punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte facilitat per cadascun dels
grup polítics municipals en el seu moment.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5076/2019, relatiu a l’aprovació del calendari de dies d’obertura i festes
laborals per a l’any 2020 del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. En data 7 de juny de 2019 es va publicar l’ordre TSF/116/2019, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020.
2. En data 24 de juliol de 2019 segons acord de Ple es va aprovar les dues festes locals de
Badia del Vallès pel proper any 2020, fixant-se pels dies 14 d’abril i 2 de novembre de 2020.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que desprès de les consultats realitzades per aquest departament als
representats del concessionaris del mercat, mitjançant proposta de calendari comercial
per a l'any 2020 i havent arribat a un consens respecte al dies d'obertura i de festes
laborals.
2n. Vistos els informes del responsable del Mercat i de la Tècnica del departament de
Promoció Econòmica i Comerç.
3è. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de
10 d’octubre publicat al BOP de data 14 de novembre.
S’ACORDA
Primer- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any 2020,
segons el quadre que s’adjunta a aquesta proposta d’acord.
Segon- Exposar el calendari pel 2020 en el taulell d’anuncis del Mercat Municipal
perquè s’assabentin tots els concessionaris del Mercat i, fer-los arribar un a cadascun
dels titulars de les concessions.
Tercer- Notificar aquest acord al responsable del Mercat, a la Junta de Concessionaris
del Mercat, a la Policia Local i al departament d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat quant a la
previsió del servei de recollida de residus del Mercat per als dies que no siguin laborals i
que no estigui contractat aquest servei.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l'any 2020 (Expedient
5076/2019)

Aprovació traspàs local comercial núm. 115 novat (Expedient 5015/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5015/2019, relatiu al traspàs del local comercial núm. 115, situat a
l’avinguda d’Eivissa, núm. 12 de Badia del Vallès.

1r. Atès les condicions de l’acord de novació del contracte d’arrendament del local comercial
núm. 115 formalitzat a l’empara del text refós del Pla de dinamització del comerç local aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2019 i signat en data 1 de desembre de 2019.
2n. Atès l’informe per part del departament d’Hisenda de data 9 de desembre de 2019
conforme hi ha deutes pendents amb aquest Ajuntament per la taxa d’ocupació de la via
pública, pel qual te un fraccionament a l’ORGT del qual es troba al corrent de pagament.
3r. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat
de data 10 de desembre de 2019 quant a l’estat del local en el moment de la inspecció i, al
retorn de la fiança dipositada en el seu dia en aquest Ajuntament.
4t. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de
10 d’octubre publicar al BOP de data 14 de novembre,
S'ACORDA
Primer. Autoritzar al senyor Oscar Díaz Lucia, el traspàs del local comercial núm. 115 a favor
del senyor Jianzhong Shi per desenvolupar la mateixa activitat de “Bar” i en les condicions
contractuals novades que s’indiquen en el contracte d’arrendament signat amb aquest
Ajuntament en data 1 de desembre de 2019, l’arrendatari sortint haurà d’abonar la quantitat
de 1.740,00€ en concepte de participació en el preu de traspàs (corresponent a 10
mensualitats segons el pacte 3 b) del seu contracte novat) i 365,40€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 348,00€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 348,00€ en concepte
d’obertura de negoci, no retornables.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades al
punt primer i segon d’aquest acord en aquest Ajuntament pel dos interessats, formalitzi amb el
nou arrendatari el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb el Text Refós del Pla de
Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de
març de 2019, pel període de fins al 30 de desembre de 2029 més 5 anys de pròrroga, amb un
termini fins al 30 de desembre de 2034, data a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una
vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
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III. Fonaments de dret
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1. Per instància número 2019-E-RC-9576 de data 5 de desembre de 2019 el senyor Oscar
Díaz Lucia, com a arrendatari del local comercial núm. 115, destinat a l'activitat de bar,
manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del senyor Jianzhong Shi
per desenvolupar la mateixa activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant,
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim
de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Aprovació traspàs local comercial número 17 novat (Expedient 4869/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4869/2019, relatiu al traspàs del local comercial núm. 17, situat al carrer
Porto, núm. 11 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància de data 25 de novembre de 2019 la senyora Carmen Sánchez Castellón, com
arrendatària del local comercial núm. 17, destinat a l'activitat de “Reparació de Calçat”,
manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor de la senyora Susana Pérez
Digon i per desenvolupar l’activitat de “Perruqueria”.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 27 de març de 2019 aquesta petició es formula dins del marc
del Text Refós del Pla de dinamització comercial de Badia del Vallès.
2n. Vist que en data 21 de novembre de 2019 es va signar el contracte d’arrendament del local
comercial adaptat al text refós del Pla de Dinamització comercial de Badia del Vallès
3r. En data 26 de novembre de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament en el qual NO apareixen deutes amb aquest Ajuntament.
4t Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de
10 d’octubre, publicat al BOP de data 14 de novembre.
S'ACORDA
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Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
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Cinquè.- Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució per import de 348,00€ en concepte de
fiança així com 348,00€ en concepte de garantia addicional referent a aquest local comercial,
al senyor Oscar Díaz Lucia, i que te dipositada a la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè el doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 de
gener de 2020.

Primer. Autoritzar a la senyora Carmen Sánchez Castellón, el traspàs del local comercial núm.
17 a favor de la senyora Susana Pérez Digon i per desenvolupar l’activitat de “Perruqueria” en
les condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern
Local en data 13 de novembre de 2019, l’arrendatària sortint haurà d’abonar la quantitat de
1.412,64€ en concepte de participació en el preu de traspàs (corresponent a 6 mensualitats
segons la clàusula 7.3 del seu contracte novat) i de 296,65€ en concepte de IVA.

Cinquè.- Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució per import de 464,00€ en concepte de
garantia addicional referent a aquest local comercial, a la senyora Carmen Sánchez Castellón i
que te dipositada a la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament així com tramitar la petició a
l’INCASOL de devolució respecte a la fiança que va dipositar en el seu dia la senyora Carmen
Sánchez Castellón a la Tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 464,00€ i ingressada a
l’INCASOL d’acord a la legislació a l’Institut Català del Sòl i i per a la seva posterior devolució
al tercer.
Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Contractacions Patrimonials. Adjudicació i formalització del contracte d’arrendament dels
locals comercials núm. 97-98. (Expedient 4883/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4883/2019, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte d’arrendament
dels locals comercials núm. 97-98 ubicats al carrer de la Manxa, núm. 13 a Badia del Vallès.
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Quart.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 de gener
de 2020.
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Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades al
punt primer i segon d’aquest acord en aquest Ajuntament pel dos interessats, formalitzi amb el
nou arrendatari el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb el Text Refós del Pla de
Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de
març de 2019, pel període de fins al 30 de desembre de 2029 més 5 anys de pròrroga, amb un
termini fins al 30 de desembre de 2034, data a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una
vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant,
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim
de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Requerir a la nova arrendatària perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 470,88€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 470,88€ en concepte
d’obertura de negoci, no retornables.

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

III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i el Plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que regeix el procediment.
2n. 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, 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 publicat al BOP en data 14 de novembre de 2019.
S’ACORDA
Primer. Adjudicar al senyor Francisco Gil Espada el contracte d’arrendament del locals
comercials, propietat de l’Ajuntament, que a continuació es descriuen, amb les condicions
establertes al Plec de Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix
el procediment, i les oferides a la proposició de l’interessat:
Local

Renda mensual,
Adreça

Activitat

Duració

núm.
97-98

sense IVA
Magatzem
per
C. de la Manxa núm. 13
revestiments.

a

199,92€

01/01/2035

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 4314.54100 els derivats d’aquest
contracte d’arrendament, donar compte als serveis d’economia municipal i designar com a
responsable del contracte a l’Alcaldia d’aquest Consistori.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-la per a la formalització del contracte dins
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4. En data 11 de desembre de 2019 l’interessat ha complimentat les obligacions d'ingressos i
documentals previstes.
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3. En data 21 de novembre de 2019, es va presentar la proposició del senyor Francisco Gil
Espada per a l'adjudicació directa de l'arrendament dels locals comercials números 97-98,
ubicats al carrer de la Manxa, núm. 13. Aquesta proposició ha estat informada favorablement
segons informe del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament, en data 5 de
desembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Aquest expedient, juntament amb el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars que regiran el procediment, la convocatòria de la licitació i la publicació al
perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va ser aprovat per acord de
Junta de Govern Local en data 31 de juliol de 2019.

del termini de 15 dies des de la notificació del present acord, així com al departament de
Tresoreria d’aquest Ajuntament , a l’àrea d’Entorn Urbà i dret a la Ciutat respecte a la llicència
d’obertura i activitat i a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Aprovació del francionament del deute del local comercial núm. 80 (Expedient
5133/2019)

II. Relació de Fets
1. Atès que, en data 2 de desembre de 2019, la senyora Begoña Mañas Segura presenta una
instància al registre de l’Ajuntament (2019-E-RC-9487) sol·licitant el fraccionament del deute
en 6 quotes mensuals.
2. Atès que, la seva situació econòmica actual no li permet realitzar el pagament total del deute
que, a data d’avui, l’import ascendeix a 539,88€ més 113,37€ en concepte d’IVA, corresponen
a l’import de la novació.
3. Atès que, en data 17 d’octubre, s’emet informe favorable d’Intervenció.
III. Fonaments de dret
1er. Vist el que disposen els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació,
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, en relació amb els articles 65 i 82 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, així com els articles 10 i 14 de Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2on. En virtut del que disposen l´article 84.3 de la Ordenança General de Gestió i Recaptació
de l´ORGT i l´article 35.1 de la Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipal de l´Ajuntament de Badia del Vallès.
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 número 2019-1186
de data 10 d’octubre de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
14 de novembre de 2019
S’ACORDA
Primer. Aprovar el fraccionament del deute a 6 quotes mensuals que, a dia d’avui, l’import
ascendeix a 539,88€ més 113,37€ en concepte d’IVA, corresponent a la novació del contracte
Segon. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l´Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària.

Contractacions Patrimonials. Novació del contracte d’arrendament del local comercial
número 80. (Expedient 4862/2019)
Favorable

Tipus de votació:
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5133/2019, relatiu al fraccionament del deute del contracte del local
comercial número 80, titularitat de la senyora Begoña Mañas Segura, generat per la novació
del contracte.

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Unanimitat/Assentiment

3.Vist que amb data 2 de desembre de 2019 la senyora Begoña Mañas va sol·licitar al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament, el fraccionament de la compensació
econòmica que ha d’abonar previ a l’acord de novació del contracte d’arrendament
segon el fraccionament del Punt 9 del Text Refós del Pla d’Acció Comercial de Badia del
Vallès, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de març de 2019 per import de
539,88€ (en concepte d’adequació del lloguer del local) més 113,37€ en concepte d’IVA i
pel període de gener a desembre de 2019.
4. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 16 de
desembre de 2019 i l’informe de secretaria de data 17 de desembre de 2019.
5. Atès que el servei d’Hisenda d’aquest Ajuntament ha impulsat l’expedient núm.
5133/2019 per aprovar el fraccionament de la quantitat a abonar per l’arrendatària, en
concepte de compensació econòmica per a la novació del contracte.
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 publicat al BOP en data 14 de novembre de 2019.
S’ACORDA:
Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l'arrendatària 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 1 de gener de 2020 i amb les obligacions bàsiques, objecte de novació,
següents:
- Renda mensual (sense IVA): 200,20 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 al 31 de desembre de 2029 (prorrogables per períodes
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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.
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II. Relació de Fets
1. En data 21 de novembre de 2019 mitjançant instància núm. 9261/2019, la senyora
Begoña Mañas Segura va promoure com a actual arrendatària, l’expedient per a la novació
del contracte d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 80, ubicat a
l’avinguda del Cantàbric, núm. 1, destinat a l’activitat comercial de “Consulta veterinària”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4862/2019, relatiu al procediment de novació del contracte
d’arrendament del local comercial número 80, ubicat a l’avinguda del Cantàbric, núm. 1, de
Badia del Vallès.

anuals fins a la data màxima de 31 de desembre de 2034.
Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà
eficàcia plena i efectes.
Tercer. El presenta acord restarà condicionat a la liquidació de la quantitat a abonar en
concepte de compensació econòmica per a la novació del contracte d’arrendament pel període
que s’estipuli, cosa que d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5161/2019, relatiu al fraccionament del deute de la senyora Francisca
Cortés Maya gestionat per l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària.
II. Relació de Fets
1. Atès que, en data 8 d’octubre de 2019, la senyora Francisca Cortés Maya Fernández
presenta una instància al registre de l’Ajuntament (2019-E-RC-8154) sol·licitant el
fraccionament del deute pendent amb l’ORGT.
2. Atès que, la seva situació econòmica actual no li permet realitzar el pagament total del deute
que, a data d’avui, l’import principal ascendeix a 1.998,49€ més els recàrrecs, els interessos
de demora meritats i les costes corresponents a varis objectes tributaris, conceptes i quanties.
3. Atès que, en data 17 d’octubre de 2019, s’emet informe favorable d’Intervenció.
III. Fonaments de dret
1er. Vist el que disposen els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació,
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, en relació amb els articles 65 i 82 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, així com els articles 10 i 14 de Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2on. En virtut del que disposen l´article 84.3 de la Ordenança General de Gestió i Recaptació
de l´ORGT i l´article 35.1 de la Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipal de l´Ajuntament de Badia del Vallès.
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 número 2019-1186
de data 10 d’octubre de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
14 de novembre de 2019.
S’ACORDA
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Favorable
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Aprovació fraccionament del deute tributari senyora FCM (Expedient 5161/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Primer. Aprovar el fraccionament del deute a un màxim de 60 quotes mensuals que, a data
d’avui, l’import principal ascendeix a 1.998,49€ més els recàrrecs, els interessos de demora
meritats i les costes corresponents a varis objectes tributaris, conceptes i quanties.
Segon. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l´Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4983/2019, relatiu al traspàs del local comercial núm. 68, situat al carrer
Saragossa, núm. 2 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 2019-E-RC-9517 de data 4 de desembre de 2019 la senyora Zahra
Amellal, com a arrendatària del local comercial núm. 68, destinat a l'activitat : “Alimentació”,
manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del senyor Ali Arshad per
desenvolupar la mateixa activitat.
III. Fonaments de dret
1r. Atès les condicions de l’acord de novació del contracte d’arrendament del local comercial
núm. 68 formalitzat a l’empara del Text Refós del Pla de dinamització del comerç local aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2019 i signat en data 1 de desembre de 2019.
2n. Atès l’informe per part del departament d’Hisenda de data 4 de desembre de 2019
conforme NO hi ha deutes pendents amb aquest Ajuntament.

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació traspàs local comercial núm. 68 novat (Expedient 4983/2019)

4t. Vista la instància presentada pel nou arrendatari respecte a que es coneixedor dels
desperfectes del local i que assumeix les reparacions futures, així com l’adequació del local
per al seu ús com a botiga d’alimentació.
5è. 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 publicar al BOP de data 14 de novembre,
S'ACORDA
Primer. Autoritzar a la senyora Zahra Amellal, el traspàs del local comercial núm. 68 a favor
del senyor Ali Arshad per desenvolupar la mateixa activitat: “Alimentació” i en les condicions
contractuals novades que s’indiquen en el contracte d’arrendament signat amb aquest
Ajuntament en data 1 de desembre de 2019, l’arrendatari sortint haurà d’abonar la quantitat
de 1.310’52€ en concepte de participació en el preu de traspàs (corresponent a 6 mensualitats
segons el pacte 3 b) del seu contracte novat i 275,21€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositi la quantitat
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3r. Vist l’informe tècnic desfavorable dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la
Ciutat de data 10 de desembre de 2019 quant a l’estat del local en el moment de la inspecció.

Cinquè.- Tramitar la petició a l’INCASOL de devolució respecte a la fiança que va dipositar en
el seu dia la senyora Zahra Amellal a la Tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 550,80 €
i ingressades a l’INCASOL d’acord a la legislació a l'Institut Català del Sòl i per a la seva
posterior devolució al tercer.
Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Contractacions Patrimonials. Alta de la cambra comuna de carn núm. 13 del Mercat
municipal.(Expedient 4882/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4882/2019, relatiu a l’alta de la cambra comuna de carn núm. 13 del Mercat
municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’Ajuntament de Badia del Vallès presentada en data 21 de novembre de
2019 per la senyora Raquel Cáceres Fernández com a concessionària de les parades del
Mercat Municipal núm. 39-40 destinades a l’activitat de “Polleria”, ha sol·licitat l’alta de la
cambra de carn núm. 13 de 4,05m3 de superfície i amb efectes del 1 de desembre al 31 de
desembre de 2019.
2. En data 25 de novembre de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat
conforme li atorga l’ús de la cambra sol·licitada.
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Quart.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè el doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 de
gener de 2020.
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Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades al
punt primer i segon d’aquest acord en aquest Ajuntament pel dos interessats, formalitzi amb el
nou arrendatari el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb el Text Refós del Pla de
Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de
març de 2019, pel període de fins al 31 de desembre de 2029 més 5 anys de pròrroga, amb un
termini fins al 31 de desembre de 2034, data a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una
vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant això,
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim
de tres mesos. Si per circumstàncies imputables a l’arrendatari, aquest no obtingues la
llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de 436,84€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 436,84€ en concepte d’obertura
de negoci, no retornables.

3. En data 27 de novembre de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament en el qual té deutes amb aquest Ajuntament i que estan en tràmit amb
l’organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.
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. 1186/2019, de
10 d’octubre, publicat al BOP de data 14 de novembre.

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

Contractacions Patrimonials. l’alta de 1’08 m3 en la utilització a la cambra de congelats
del Mercat municipal. (Expedient 4852/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedientExpedient número 4852/2019, relatiu a l’alta de 1’08 m3 en la
utilització a la cambra de congelats del Mercat municipal per part de la senyora Raquel
Cáceres Fernández.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’Ajuntament de Badia del Vallès en data 21 de novembre de 2019 per part
de la senyora Raquel Cáceres Fernández com concessionària de les parades del Mercat
municipal núm. 39-40 destinades a l’activitat de Polleria, ha sol·licitat l’alta de 1’08m3 en l’
utilització de la cambra de congelats del mercat municipal i amb efectes de l’1 de desembre de
2019.
2. En data 25 de novembre de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat
mitjançant el qual comunica que, des del dia 22 de novembre de 2019 aquesta concessionària
està utilitzant la cambra sol·licitada.
3. En data 27 de novembre de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament en el qual té deutes amb aquest Ajuntament i que estan en tràmit amb
l’organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.
III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
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Segon.- Comunicar a la concessionària que l’incompliment de les obligacions pendents
d’abonament amb aquest Ajuntament, comportaran la no autorització en futures peticions de
serveis auxiliars del mercat municipal.
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Primer. Donar d’alta la cambra de carn núm. 13 amb una superfície 4,05 m3 a favor de la
senyora Raquel Cáceres Fernández que consta com a concessionària de les parades del
mercat núm. 39-40 en el padró de les càmeres comunes amb, efectes de l’1 al 31 de
desembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de
10 d’octubre, publicat al BOP de data 14 de novembre.
S’ACORDA
Primer. Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en el padró
de les càmeres comunes de congelats a la senyora Raquel Cáceres Fernández a partir de l'1
de desembre de 2019.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2973/2018, relatiu a la comunicació prèvia de canvi de titularitat de l’activitat
activitat econòmica innòcua per a Perruqueria al comercial del local núm. 19 ubicat al carrer
Porto, 15.
II. Relació de Fets
1. En data 13 de novembre de 2018 la senyora Saray Moreno Sopesen com a titular del local
comercial núm. 19 ubicat al carrer Porto, núm. 15 presenta mitjançant registre d’entrada núm.
9762/2018 documentació relativa al canvi de nom de l’activitat del local esmentat.
2. En data del 13 de desembre de 2019 es realitza una inspecció al local, previ a la resolució
del present expedient, observant que una sèrie de defectes, els quals s’adjunten a l’acta
d’inspecció a l’expedient dels quals s’informa a la interessada i es lliura a la titular l’acta
d’inspecció del local. amb qualificació de FAVORABLE AMB INCIDÈNCIES.
3. Un cop verificada la documentació, i segons l’informe realitzat per l’enginyer municipal que
forma part d’aquest expedient, s’informa FAVORABLAMENT respecte del canvi de titularitat
llicència d'activitat local 19, ubicat al carrer Porto, núm. 15, per a funcionar com a
PERRUQUERIA, recomanant esmenar tots els defectes indicats a l’acta d’inspecció, a reserva
de la potestat de comprovació que té l’Ajuntament, segons s’indica a l’article 4 de la Llei
16/2015 de Simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, concretament al seu Annex I,
epígraf 960 es parla de « Altres activitats de serveis personals, Perruqueria i altres
tractaments de bellesa, si la superfície construïda és ≤ 120 m 2 »; segons l'article 12, aquestes
activitats són considerades innòcues i es troben subjectes a declaració responsable.
4. A més la present activitat és compatible amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent al
municipi de Badia del Vallès i a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
d’Ordenació Urbana. A més, atès l'art. 21.4 de la normativa del Text Refós de Modificació del
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Declaracions Responsables o Comunicacions d'Activitat. Comunicació prèvia de canvi
de titularitat de l’activitat comercial del local núm. 19 (Expedient 2973/2018)
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Tercer. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat i
a l'Organisme de Recaptació Municipal.
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Segon.- Comunicar a la concessionària que l’incompliment de les obligacions pendents
d’abonament amb aquest Ajuntament, comportaran la no autorització en futures peticions de
serveis auxiliars del mercat municipal.

PGM relatiu al TM de Badia del Vallès, s'admet l'ús comercial a aquella zona, pel que es
considera activitat com a ADMISSIBLE.
III. Fonaments de dret
1. 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 publicar al BOP de data 14 de novembre,

La quota líquida resultant a ingressar, per part de la senyora SARAY MORENO SOPESEN,
serà de 163,03 €.
Tercer. Requerir a la senyora Saray Moreno Sopesen la taxa corresponent per canvi de
titularitat de l’activitat per import de La present autorització resta condicionada a la liquidació
de les quantitats esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense
efecte el present acord.
Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal el cobrament de la taxa corresponent segons el que
s’indica en el punt tercer d’aquest acord i per import de 163,03€ (cent seixanta-tres euros amb
tres cèntims).
Cinquè. Notificar el present acord a la part interessada, a L'ORGT de la Diputació de
Barcelona i donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal perquè ordeni el cobrament
de la taxa corresponent.

Contracte menor de Serveis de recollida i acollida d'animals de companyia durant l'any
2020 (Expedient 4291/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 4291/2019, relatiu al contracte menor de Servei de recollida i acollida
d'animals de companyia durant l'any 2020.
Relació de Fets
Per informe del servei gestor de la responsable de l’Oficina Tècnica de l’Àrea d’entorn urbà i
dret a la ciutat, de data 16 de desembre de 2019, s’acredita que:
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Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2019, vigent al moment de la
resolució favorable del canvi de titularitat de l’activitat, núm. 15, article 6 quota tributària, 2.1
Activitats incloses a l’Annex I (de la Llei 16/2015), subjectes a Declaració Responsable: 326,06
€.
Segons l’esmentat article de la mateixa ordenança, en cas de canvi de titularitat, sense canviar
l’activitat, s’aplicarà un coeficient reductor del 50%.
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Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de l’activitat innòcua local núm. 19, ubicat al
carrer Porto, núm. 15 (Perruqueria).
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S'ACORDA

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per
a evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.

Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències 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 publicat al BOP de data 14
de novembre de 2019.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Servei de recollida i acollida d'animals de companyia
durant l'any 2020, amb l’empresa Centre d’acollida Help Guau, S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de recollida i acollida d'animals de companyia durant l'any 2020,
codi CPV 85210000-3.
b) Termini d’execució i vigència. La prestació del servei serà des del dia 1 de gener
fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
c) Preu del contracte. El preu màxim del contracte serà de 11.760 euros nets i
2.469,60 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
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d) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres a contractistes
amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada, d’acord amb les
consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta execució i
amb les condicions especial d’execució de contractació pública responsable que hi
consten en les consultes realitzades i la proposició rebuda.
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c) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
la inexistència d’un servei propi municipal al Servei de Sanitat Ambiental de l'àrea, fa
necessària aquesta contractació menor de serveis de recollida i acollida d'animals de
companyia per a complir les obligacions legals de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de
protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya.
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b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o
conjuntament superin l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de
contracte, conforme disposa l'article 118.3 de la LCSP.

prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Tercer. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2020, amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front, a la contractació del contracte administratiu
del Serveis de recollida i acollida d'animals de companyia, per l’objecte i import assenyalats,
amb càrrec a l’aplicació 1204.3111.22799 del pressupost municipal de crèdit suficient, adequat
i disponible per a l’exercici 2020.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar trasllat als serveis econòmics
municipals.

Adjudicació contracte de serceis d'assegurances Lot.8 ( (Vehicles) (Expedient
4094/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4094/2019, 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, respecte els lots vacants
7 i 8, per manca de proposicions a l’expedient de contractació 2952/2019 acordat per la Junta
de Govern Local de 31 de juliol de 2019.
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.
2. Per l'informe-memòria dels servei generals de l’Àrea de Serveis Centrals, de data 16
d’octubre de 2019, 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
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g) Responsable del contracte: El responsable del contracte al que correspondrà la
supervisió de l’execució, d’acord amb allò previst a l’article 62 de la LCSP serà la
Responsable d’Oficina Tècnica.
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f) Obligacions essencials i règim jurídic. Per la naturalesa administrativa d’aquest
contracte menor, en tot allò no previst serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.
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e) Condicions especials d’execució. Les definides a l'oferta presentada pel contractista
i a l'informe del servei gestor, en tot allò que no s’oposi al règim jurídic d’aquest
contracte menor.

(en endavant LCSP).

6. Altrament, per acord de Junta de Govern de data 20 de novembre, davant la manca de
proposicions sobre el lot 7 (Cobertura de responsabilitat civil de les autoritats i el personal de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres electes de
la Corporació. Codi CPV 66516000-0), es va aprovar una nova i excepcional convocatòria i
licitació, exclusivament per aquest lot 7 mitjançant tramitació urgent, procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 26, 63,
140, 150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en
relació a la Llei 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, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 1186/2019, de 10 d’octubre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2019.
S’ACORDA
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 21/11/2019, adjudicar a l’empresa
REALE SEGUROS el contracte d’assegurances corresponent al LOT 8 de obertura de
vehicles propietat de l’Ajuntament, que es detallen a l’Annex II del PPT. Codi CPV 66514110-0
(serveis d’assegurances de vehicles); per import total anual de 4.280 euros nets/anuals,
d’acord amb els preus unitaris oferts per a cada tipus de vehicle.
Segon. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2020 i els successius amb
la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front els contractes expressats els
quals resten sotmesos a aquesta condició suspensiva prevista en la clàusula 4 i concordants
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5. Requerit l’adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 12 de
desembre de 2019.
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4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data de data
21 de novembre de 2019 , va formular la següent proposta perquè s’adjudiqui el contracte del
LOT 8 de «cobertura de vehicles propietat de l’Ajuntament, que es detallen a l’Annex II del
PPT. Codi CPV 66514110-0 (serveis d’assegurances de vehicles)» a l’empresa REALE
SEGURO, per import de total 4.280 euros nets/anuals, d’acord amb els preus unitaris oferts
per a cada tipus de vehicle.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Per acord de Junta de Govern de 23 d’octubre de 2019 es va declarar deserta la
contractació dels lots 7 i 8 de l’expedient administratiu 2952/2019 per manca de presentació de
proposicions i aprovar un nou expedient de contractació, mitjançant tramitació urgent,
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. Igualment, per aquest acord es van aprovar
els Plecs reguladors de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran aquesta contractació i es va convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de
contractant municipal, perquè es presentin proposicions dins del termini de 10 dies naturals, a
comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant
municipal.

del PCAP, d’acord amb el caràcter plurianual del contracte.
Tercer. Designar com a responsable del contracte la direcció de l’àrea de serveis centrals.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i publicar-lo al perfil del contractant.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

1. 1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del

Aprovació justificació econòmica de la subvenció del programa FOAP 2018 (Expedient
3706/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3706/2019 , relatiu a la Justificació econòmica de la subvenció del
programa FOAP 2018
II. Relació de Fets
1. En data 26 d'octubre de 2018, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2463/2018, de
17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la
realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,
(FOAP 2018) (ref. BDNS 420529).
2. En data 13 de desembre de 2018 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), RESOLUCIÓ d'atorgament
de les accions corresponents a la convocatòria de subvencions FOAP 2018, d'acord amb la
Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del
Vallès, la quantitat de 165.514,50 €, per la realització de la totalitat de les accions formatives
sol·licitades.
2. En data 18/12/2018 per Resolució d’Alcaldia (Decret 2018-1171) es va acceptar aquesta
subvenció atorgada pel SOC referent a la sol·licitud presentada dins la convocatòria FOAP
2018 , resolució de la convocatòria de subvencions FOAP 2018, d’acord amb la resolució
TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, i amb codi d’expedient assignat pel SOC SOC037/18/00038 i
amb codi d’expedient del GIA núm: 18/FOAP/413/0155611, , per a la realització dels 3
certificats de professionalitat.
3. Des del 07/01/2019 fins al 18/10/2019 ha estat el període de realització de les accions
formatives atorgades. I un cop finalitzat s’ha procedit al tancament dels cursos i la seva
justificació econòmica. El còmput d’alumnes justificables està relacionat per cada acció
formativa en el propi expedient i conjuntament al document: “Càlcul justificat i renúncia

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.
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2.
3. 2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
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perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la
formalització, juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la
LCSP.

FOAP-2018” que s’adjunta a aquest expedient.

3r. 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del programa FOAP 2018, per un
import imputat de 110.419,50 €, segons el Precàlcul de la subvenció segons les dades d'hores
de formació executades que consten a GIA i d'acord amb les bases reguladores que figuren en
l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
Segon. Aprovar i presentar junt amb la sol·licitud de l’acceptació de la justificació, la renúncia
per un total 55.095,00 euros en concepte de reducció de nombre d’alumnes justificats
degudament, tal i com estableix la pròpia normativa.
Tercer. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i la presentació de
tota la documentació referent a la justificació tècnica i econòmica de la convocatòria FOAP
2018 serà lliurada al SOC mitjançant l'extranet de les administracions catalanes, EACAT.

Aprovació pagament 20% restant subvneció a favor de la FEC (Expedient 3293/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3293/2019, relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa a la
Federació d’Entitats Culturals, per a les Jornades Associatives.
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
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2n. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la
pròpia convocatòria, l’ORDRE TSF/2463/2018.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que estableix l’ORDRE TSF/2463/2018, de 17 d'octubre. I la base 21 de
I’ORDRE TSF/170/2018, de 8 d’octubre. Seguint les instruccions de la Guia per a la gestió i
justificació d’accions de formació per a l’ocupació FOAP 2018 d’octubre de 2018 i la Nota
informativa: “Justificació de les convocatòries FOAP, FCC i F&I de 2018. apèndix a la guia per
a la gestió i justificació d’accions de formació professional per a l’ocupació”. S’ha procedit a la
justificació de la realització de les actuacions subvencionables i l’aplicació correcte dels fons
percebuts.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Com a resultat de les baixes produïdes en les diferents accions formatives, s’ha reduït el
nombre d’alumnes a justificar, per aquest motiu es presenta en la sol·licitud d’acceptació a la
justificació, la renúncia de 55.095,00 euros del total de la quantitat atorgada (165.514,50
euros) de la subvenció del programa FOAP 2018 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Culturals de Badia del Vallès (FEC) 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

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.

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

forma les accions regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució
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duran a terme en les dates previstes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i

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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar el pagament del 20% restant de la subvenció nominativa a favor de la
Federació d’Entitats Culturals per a les despeses de les activitats de les Jornades Associatives
2019, amb càrrec a la partida 0701.3341.48104 del pressupost vigent.
Segon. Notificar el present acord als interessats.

Aprovació devolució d'ingrés liquidació taxa per l'ampliació de la parada núm. 42 del
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- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de

Mercat Ambulant (Expedient 3254/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la devolució d’ingrés de la quantitat total de 64€ al Sr. Antonio M. Cortés, titular
de l’autorització administrativa corresponent a la parada de venda núm. 42 del mercat venda
no sedentària de Badia del Vallès, corresponent al període del 5 de setembre al 31 de
desembre de 2019.
Segon. Aquesta aprovació no modifica el padró vigent i es mantindran autoritzats els 7 metres
lineals aprovats a la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2019.
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord a la persona interessada, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la tresoreria municipal.

Aprovació pagament 20% restant subvenció a favor de la Llar del Jubilat i el Pensionista
(Expedient 1108/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1108/2019, relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa a la Llar del
Jubilat i Pensionista, per a les activitats organitzades al llarg de l’any.
II. Relació de Fets
En data 10 de maig 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 l’Associació Lar del Jubilat i
Pensionista de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
D’acord amb el reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès. De
conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de 6 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
1. Per la Junta de Govern Local en data 2 de setembre de 2019 es va aprovar l’ampliació de la
parada de venda núm. 42 del mercat ambulant, de 5metres lineals a 7 metres lineals. Així
mateix també es va aprovar la liquidació de la taxa corresponent al període del 5 de setembre
al 31 de desembre de 2019 per import de 64 euros.
2. Atès l’informe de l’encarregat del mercat de data 28 de novembre de 2019 en el qual
expressa que aquest titular no ha pogut utilitzar l’espai ampliat per problemes d’organització
que hi són aliens.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3254/2019, relatiu a la sol·licitud canvi d’activitat de la parada núm. 48 de
les parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès de data 21 de
febrer de 2019.

L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

L’Associació ha presentat la justificació en temps i forma tal i com s’estableixen a les a les
bases d’execució del pressupost, amb la presentació d’una relació de les factures generades
per les activitats realitzades, les factures generades i una memòria de les activitats dutes a
terme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«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»

l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova

- 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar el pagament del 20% restant de la subvenció nominativa a favor de la Llar del
Jubilat i el Pensionista per a les despeses de les activitats organitzades al llarg de l’any, amb
càrrec a la partida 0803.2319.48901 del pressupost vigent.
Segon. Notificar el present acord als interessats.

Aprovació atorgament subvencions entitats i pagament del 80% de l'import atorgat
(Expedient 4958/2019)

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist la presentació de les sol·licituds de les subvencions per part de les entitats i les
valoracions generals de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Badia del Vallès (exp.
2047/2019)
Vist l’informe de la tècnica d’Acció Comunitària Inclusiva, respecte a la renúncia de la
sol·licitud de subvenció per part de l’Associació Botiga Social l’Olivera per manca de recursos
econòmics per a poder justificar-la.
Vist l’informe de la tècnica de Comerç, respecta a la denegació de la subvenció demanada per
l’Associació de comerciants, per al projecte Firal de Nadal, ja que finalment aquesta activitat,
objecte de la sol·licitud de la subvenció no es durà a terme.
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.
- D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen part d'aquesta

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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L’import destinat a les subvencions, segons els pressupostos aprovats pel Ple de la corporació
en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2018, és de 25.000 euros a càrrec de la
partida 0701.3301.48111
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II. Relació de Fets
En data 24 de Juliol de 2019 es van aprovar les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a entitats, associacions i
grups no formals, sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats i Associacions de Badia
del Vallès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4958/2019, relatiu a l’atorgament de les subvencions concedides a les
entitats municipals 2019.

proposta, així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a aquest expedient.
- 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 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les següents entitats per import de (veure
document graella imports entitats)

Tercer. Notificar l'acord a les entitats i associacions interessades, incloses a aquelles que no
s’hagi atorgat subvenció.

Extinció del Conveni amb la comunitat de Propietaris de l'av. Costa Brava 18 (Expedient
5083/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 5083/2019, relatiu a l’extinció del Conveni signat entre l’Ajuntament i la
Comunitat de Propietaris d’Av. Costa Brava 18.
II. Relació de Fets
1r. Vist el conveni signat entre l'Ajuntament i la Comunitat de Propietaris en data 15 de març
de 2011, en el qual es va arribar a l'acord d'instal·lar al terrat de l'edifici de la comunitat, un
dispositiu per a la interconnexió sense fils dels edificis públics.
2n. Vista la clàusula quarta del conveni, on es fa constar l'obligació de l'Ajuntament d'abonar
cada any la quota per mantenir aquest dispositiu, la qual és de 2.500,00 € (DOS MIL
CINC-CENTS EUROS).
3r. Vist que no s’han fet efectives les quotes pendents corresponents als anys 2018 i 2019 en
no haver-se dotat pressupostàriament.
4t. Vist l’informe del Tècnic Informàtic de l’Ajuntament.
III. Fonaments de dret
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques.
— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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«El primer 80% un cop valorada la subvenció, en virtut d’allò establert a les Bases d’Execució
del pressupost general de l’exercici econòmic 2019, i el 20% restant, un cop es presenti la
justificació»
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 80% de l’import atorgat a les
diferents entitats i associacions tal i com estableixen les bases de subvencions en el seu punt
23:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar els documents comptables en fase ADO que formen part de l’expedient.

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució d'Alcaldia
núm. 1186/2019 de 10 d’octubre i publicada al BOP de data 14 de novembre de 2019.

Contracte menor de subministrament de sistema de micròfons per l'automatització del
registre de les intervencions al sistema de Video Acta (Expedient 5062/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5062/2019, relatiu al contracte menor de sistema de micròfons per
l’automatització del registre de les intervencions al sistema de Vídeo Acta.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d'Informàtica i Noves Tecnologies de data 16 de desembre de
2019, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme
disposa l'article 118.3 del la LCSP.
c) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
que els micròfons actualment instal·lats a la Sala de Plens i que estan connectats al
sistema de gravació dels Plens municipals en format vídeo tenen una antiguitat de
més de 10 anys i no tenen la capacitat de poder alimentar el software gestor de les
gravacions dels Plens, de tal manera que és necessària la intervenció d’una persona
permanentment per fer la realització del Ple en temps real i assignar la càmera
corresponent als diversos oradors mentre fan les seves intervencions. A més, no es
disposa d’un micròfon per orador. La substitució dels micròfons actuals per uns que
puguin connectar-se al sistema de gravació i automatitzar la realització, a més de
poder disposar d’un micròfon per orador, permetria la possibilitat de no haver 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 la present resolució a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda Costa Brava,
18 de Badia del Vallès.
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Primer. Donar per extingit el conveni de manera efectiva des de l’1 de gener de 2020, fent ús
de la clàusula setena del mateix.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

necessitar d’una persona per fer-la i només s’hauria d’iniciar i apagar el programa.
d) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres empreses amb
solvència econòmica, tècnica i professional adequada. S’han demanat ofertes a les
empreses Spica, S.L., Ambiser Innovaciones, S.L. i Servicios Microinformàtica, S.A.,
sent Spica, S.L. i Servicios Microinformática, S.A. les que han enviat l’oferta
corresponent.
e) Les ofertes formen part de l’expedient.

Primer. Aprovar el contracte menor de sistema de micròfons per l’automatització del registre de
les intervencions al sistema de VideoActa, amb l'empresa Spica, S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: i
a) Objecte. Sistema de microfonia per actualitzar instal·lació existent, codi CPV
32340000-8.
b) Termini d’execució i vigència. Un cop aprovat el pressupost i feta la comanda
efectiva s’estima un plaç de quinze dies per al subministrament a comptar des de la
data de la comanda, i dos dies més per al muntatge dels equips a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
c) Preu del contracte. 10.102,25€ nets, i 2.121,47€ d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan
competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi
DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. No hi han.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Per tot això, s'acorda:
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D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 1186/2019, de 10 d'octubre,que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Agustín Collado García, Tècnic Informàtic de
l’Ajuntament.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
12.223,72€, amb càrrec a l'aplicació 1701.9261.64100 del pressupost general vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5022/2019, relatiu al contracte menor de subministrament de 12 ordinadors
de sobretaula amb monitor.
II. Relació de Fets
1. En data 8 de juliol de 2016 es va formalitzar l'Acord Marc del subministrament d’equipament
informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament,
amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que havia
estat promogut per Localret, l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català de
Desenvolupament Local (codi 2014.05)
2. En la condició d'entitat local integrada al Consorci Localret, la Junta de Govern Local, en
data 16 de setembre de 2016 va adoptar l'acord de adhesió formal de l'Ajuntament a la compra
agregada dins d'aquest Acord Marc i s'ha instruït el present expedient conforme les necessitats
acreditades a l'informe de contractació del servei gestor d'Informàtica i Noves Tecnologies,
emès en data 17 de desembre de 2019, on es justifica la necessitat d’adquisició de 12
ordinadors de sobretaula per la substitució d’ordinadors de sobretaula que tenen sistema
operatiu Windows 7, del qual Microsoft deixarà d’oferir suport al gener de 2020, i cobrir
possibles incorporacions.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa l'Acord Marc del subministrament d’equipament informàtic i
els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense
opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya formalitzat (codi 2014.05) i
el que es disposa a l'article 198.4 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, a més la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públics concordants.
2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Contracte menor de subministrament de 12 ordinadors de sobretaula amb monitor
(Expedient 5022/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

mitjançant el decret número 1186/2019 de 10 d’octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de subministrament de 12 ordinadors de sobretaula, amb
l'empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U., dins de l'Acord Marc promogut per Localret, l´Associació
Catalana de Municipis i el Consorci Català de Desenvolupament Local (codi 2014.05).

b) Termini d’execució i vigència. El termini de lliurament dels equips vindrà donat pel
número d’equips que composa el contracte, sent d’un màxim de 15 dies naturals en el
cas de que el número d’equips sigui més petit o igual a 10, i de 30 dies si el número és
més gran, comptant a partir de la data de la seva formalització, segons el propi Acord
Marc.
c) Preu del contracte. 6.766,44€ nets, i 1.420,95€ d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan
competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi
DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

a) Objecte. Subministrament de 12 ordinadors de sobretaula amb monitor, codis CPV
30213000-5 i 30231310-3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

f) Obligacions essencials i règim jurídic. [Determinar]
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Agustín Collado García, Tècnic Informàtic de
l’Ajuntament.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
8.187,95€, amb càrrec a l'aplicació 1701.9261.64100 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Autorització cessió dret d'ús privatiu plaça pàrquing 112 del subsòl Av. Burgos

Ajuntament de Badia del Vallès
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e) Condicions especials d’execució. [Determinar]

(Expedient 4912/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Mitjançant resolució d’Alcaldia de 26 de setembre de 2011, es va adjudicar en règim de
concessió la plaça de pàrquing número 112 a favor del Sr. José Maria Pachón i la Sra. Yolanda
Cortés Ojados,
4. En data, 18 d’octubre de 2019, la Sra. Yolanda Cortés Ojados, presenta instància demanant
el traspàs de la plaça de pàrquing número 112, a favor de la Sra. Silvia Rodríguez Escribano.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcadía d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 112 a
favor de la Sra. Yolanda Cortés Ojados. fins al 16 de gener de 2056 de la plaça d’aparcament
núm. 112, pel preu de 9.500,00 €.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Agència Tributària de
Catalunya, i a interessades.

Justificació subvenció certificació obres canvi ús local per habitatge (Expedient
5130/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

2. En data, 23 de desembre de 2011, el Sr Miguel Angel Jimeno Saez i la Sra. Olga Pérez
Navarro, presenta instància demanat el traspàs de la placa de pàrquing núm. 112, a favor del
Sr. José Maria Pachón i la Sra. Yolanda Cortès Ojados.
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II. Relació de Fets
1. Mitjançant resolució d’Alcaldia de 27 de desembre de 2005, es va adjudicar en règim de
concessió la plaça de pàrquing número 112 a favor de la Sr. Miguel Angel Jimeno Saez i la
Sra.Olga Pérez Navarro i el contracte es va subscriure amb data 16 de gener de 2006.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4912/2019, relatiu al traspàs de la concessió de la plaça de pàrquing núm.
112 de la avinguda de Burgos.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5130/2019, Justificació subvenció obres per a canvi d'us del local comercial
a habitatge adaptat a Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a
l’article 22.2 de la LGS.
4. Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció per concessió directa, ja que aquesta es troba consignada nominativament en el
Pressupost general de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.
5. Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la
concessió, a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el
termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, així com la
compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
6. Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS, així
com a l’article 4 de 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 (publicada al BOE núm. 299,
de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
7. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
8. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.3.i), del decret de la
Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació
de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels decrets de la
Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

El consistori utilitza un total de 39.900,01 euros de l’ajut per a les obres per a canvi d'us del
local comercial a habitatge adaptat.
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La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 19/11/2019, dicta un decret amb número
de registre 13162 sobre aprovar la subvenció nominativa prevista al Pressupost de la
Diputació de Barcelona 2019 a l'Ajuntament de Badia del Vallès, destinada a finançar les
despeses derivades del projecte "Creació d'habitatges adaptats", promoguda per la Gerència
de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 4 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès presenta una sol·licitud per tal
que li sigui concedida una subvenció de 60.000,00 EUR, per col·laborar en el finançament de
les despeses derivades del projecte “Creació d’habitatges adaptats”.

de 2019 i número 9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de 18 de
setembre de 2019, i de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número
126/2019, de data 31 d’octubre de 2019
9. La subvenció atorgada es justifica mitjançant la presentació de la documentació requerida a
les bases de la mateixa.

Justificació despeses segona part programa complementàri obres reubicació horts
urbans (Expedient 4343/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4343/2019, relatiu a la Justificació parcial de les subvencions dins del
programa complementari de suport integral al desenvolupament local de la Diputació de
Barcelona per l’actuació re-ubicació d’horts urbans de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

Primer. Justificar les despeses corresponents a la certificació de les obres per a canvi d'us del
local comercial a habitatge adaptat a Badia del Vallès per un valor de 39.900,01 euros, de
conformitat amb l’establert a les bases reguladores de la subvenció.
Segon. Facultar a l’interventor municipal perquè presenti les corresponents justificacions en els
termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament del ajut i
la seva tramitació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

S’ha publicat l'extracte de la convocatòria de subvencions para nova inversió en equipaments
per a prestació de serveis que afavoreixin la cohesió i la integració social, el desenvolupament
equilibrat i sostenible del municipi.
Vist que de conformitat amb l'establert amb el Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, s’atorga la quantitat de 184.218,36 euros, Codi XGL, 18/X/259038,
corresponents a 41.234,10 euros per l’anualitat 2018 i 142.984,26 per l’anualitat 2019.
L’Ajuntament de Badia del Vallès està interessat en la re-ubicació d’horts urbans de la zona del
Riu Sec a una zona propera amb motiu de l’enderroc dels actuals per a l’ampliació de dos
carrils a la C-58-enllaç amb l’AP7. Projecte que dona cobertura a la prestació integral i
adequada d’aquest servei públic que afavoreix la cohesió i la integració social al municipi.
Atenent que l’Ajuntament va acceptar, amb els requisits establerts a les Bases Reguladores

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist que en sessió de data 14 de juny de 2018, la junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va aprovar el Programa complementari de suport integral al desenvolupament
local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu règim regulador.

per a l'atorgament de les subvencions dins del programa complementari de suport integral al
desenvolupament local de la Diputació de Barcelona, subvenció per quantia de 184.218,36
euros a l'efecte de l’actuació «Projecte de re-ubicació d’horts urbans, amb un pressupost de
280.847,98 euros Iva inclòs» segons resolució d’alcaldia 2018/0944, de 24 d’octubre.

Per resolució d’alcaldia de data 13 de setembre de 2019, es sol·licita una ampliació dels
terminis d’execució i justificació de l’actuació inclosa en el programa complementari de suport
integral al desenvolupament local per a l’execució del Projecte de re-ubicació d’horts urbans,
amb un pressupost de 280.847,98 euros Iva inclòs, no excedint de la meitat del termini inicial
previst per a l’execució i justificació.
El 6 de Novembre de 2019 es va acordar per Junta de Govern justificar les despeses
corresponents a la primera certificació de les obres de re-ubicació d’horts urbans, per un valor
de 105.923,70 euros, de conformitat amb l’establert a les bases reguladores de la subvenció.
Dita justificació era errònia, ja que la part a justificar era de 41.234,10€ i els imports descrits de
la subvenció no eren els correctes.
Posteriorment es va justificar la part corresponent a l’import concedit disponible corresponent
al 2018 abans de l’acceptació de la pròrroga. Dit import era d’un total de 41.234,10 euros.
Finalment, s’han justificat les despeses corresponents de la segona part del programa
complementari de suport integral al desenvolupament local de les obres de re-ubicació d’horts
urbans. Dita justificació té un valor total de 142.984,26 euros, de conformitat amb l’establert a
les bases reguladores de la subvenció. Així doncs, s’han justificat 64.689,6 euros de la primera
certificació (que era de un total de 105.923,70 euros) i 78.294,66 euros de la segona
certificació. Sent un total de 142.984,26 euros.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb el Programa complementari de suport integral al desenvolupament local,
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu règim regulador.
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.

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

Número: 2019-0037 Data: 20/01/2020

En data 9 d’octubre de 2019, l’empresa adjudicatària, entrega factura corresponent a la
primera certificació d’obra, nº registre 2019-E-RC-8195, pel valor de 105.923,70 euros i es
signa l’acta de conformitat de la factura FACT-2019-2513, en data 15 d’octubre de 2019.
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Les obres s’inicien en data 30 de setembre de 2019, segons l’Acta de comprovació del
replanteig i d’inici d’obres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’aprova definitivament, el projecte amb la rectificació d’errors materials en junta de govern
local de data 14 de desembre de 2018. expedient 3196/2018. I s’adjudiquen les obres en junta
de govern local de data 15 de febrer de 2019, a l’empresa Artea Mediambient, SL.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar les despeses corresponents de la segona part del programa complementari
de suport integral al desenvolupament local de les obres de re-ubicació d’horts urbans.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon. Facultar a l’interventor accidental municipal perquè presenti les corresponents
justificacions en els termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a
l'atorgament del ajut i tramitar-la pel Portal de Tramitació PMT.
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Així doncs, es justifiquen 64.689,6 euros de la primera certificació (que era de un total de
105.923,70 euros) i 78.294,66 euros de la segona certificació. Sent un total de 142.984,26
euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dita justificació té un valor total de 142.984,26 euros, de conformitat amb l’establert a les
bases reguladores de la subvenció.
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