Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/23

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

8 / de juliol / 2020

Durada

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

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

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

Codi Validació: 7TH3J5ZRY9NQHPCG4PWFNCWZ5 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 15

Tipus de convocatòria

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 15/07/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 15/07/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 1 de juliol de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2483/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

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

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

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

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

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.
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2483/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Per tot això,

Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic (Expedient
2211/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2211/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social de pagament a tercers.
II. Relació de fets
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'

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

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 88.416,37 euros de la següent relació: núm. P/2020/172.
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Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 88.766,99 € euros de la
següent relació: O/2020/163.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent
disset-mil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència
social”.

 Llei 38/2003, general de subvencions.
 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
 Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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. 2010-0188 de 10 de
febrer de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a continuació, el pagament de les quals s’ha efectuat directament a l’empresa
prestadora del servei, prèvia autorització a fer l’endós per part de la persona beneficiària:
EXPEDIE
BENEFICIARI
NT
446/2020 ROSSELY GAVARRETE
ROMERO

CONCEPT TERCER
IMPORT
E
allotjment HOSTAL
122,99 €
d'emergènci XARAU
a
200/2020 JAVIER LÁZARO BENDEZÚ enterrament FUNERÀRIA 1.590,07 €
TORRA
1109/2020 ROSSELY GAVARRETE
allotjament HOSTAL
285,49 €
ROMERO
d'emergènci XARAU
a
1399/202 PEDRO SANCHEZ
allotjament HOSTAL
450,99 €
0
MONTAÑEZ
d'emergènci XARAU
a

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

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

III. Fonaments de dret
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.

1535/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ
1632/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ
1661/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ
1688/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ
1742/202
0
1742/202
0

FRANCISCO TORRES
SANTIAGO
PEDRO SANCHEZ
MONTAÑEZ

1791/202 SAID EL HAIK
0

511,46 €

765,50 €

511,46 €

511,46 €

511,46 €

511,46 €

23,19 €
511,46 €

86,63 €

Justificació ajuts d'urgència social (Expedient 2434/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2434/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Ajuntament de Badia del Vallès
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1499/202 JOSE CARREIRA FUSTER
0

511,46 €
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1499/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ

allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
allotjament HOSTAL
d'emergènci FONDA
a
D’HUIX
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
medicació FARMÀCIA
BUDALLES
allotjament HOSTAL
d'emergènci XARAU
a
medicació FARMÀCIA
BUDALLES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1448/202 PEDRO SANCHEZ
0
MONTAÑEZ

La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent
disset-mil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència
social”.







Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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. 2010-0188 de 10 de
febrer de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències
que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès, així com en l’Annex 1, de condicions i requisits per la concessió de les
prestacions d’urgència social 2020.

Aprovació Conveni de col·laboració interadministratiu entre l'Ajuntament i l'Escola Les
Seguidilles (Expedient 2285/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2285/2020, relatiu al conveni de col·laboració administratiu amb l'Escola
Les Seguidillas per a la realització del Casal d’Estiu 2020.
.
II. Relació de Fets
L’objecte d’aquest conveni és la cessió de l’ús d’espais situats a l’escola Las Seguidillas i a

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració administratiu entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i l’escola Les Seguidillas per establir les bases de cessió d’ús d’espais per a la
realització del Casal d'Estiu 2020 al centre.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor del Tinent
d’Alcaldessa cinquè, senyor Iván Sanz Pérez, i notificar l'acord a l’escola Les Seguidillas.

Aprovació de despeses i comissions bancaries impagats març 2020 (Expedient
256/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 256/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancaries
d’impagats dels comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.

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

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

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. 2020-188, de data 10 de
febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
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III. Fonaments de dret
1r. Entre d’altra:
- 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.
- Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d´1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
- Art. 6 i concordants del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’escola La Muñeira, amb la finalitat de realitzar el Casal d’Estiu Municipal infantil 2020.
L’Ajuntament no té espais per a poder oferir aquests serveis. És per això que el Casal d’Estiu
Municipal es farà a l’edifici La Muñeira. Aquest edifici disposa, tal com s’especifica al conveni
annexat a aquest expedient, dels espais necessaris per donar resposta a les necessitats dels
infants i de les seves famílies.
L’Ajuntament vol garantir una oferta de lleure per als infants en edat d’escolarització durant
una part del període de vacances d’estiu, dinàmica i ajustada a les demandes socials i
econòmiques del moment i del territori.
L’Ajuntament considera que un Casal d’Estiu és una alternativa de lleure que ofereix un espai
de joc als infants a la vegada que es treballen actituds, valors i emocions, es fomenta la
participació i es propicien espais on els infants poden gaudir de l’estiu alhora que es relacionen
amb altres infants.
L’Ajuntament de Badia del Vallès realitzarà un Casal d’Estiu oferint un total de 90 places per a
infants de 3 a 12 anys, (de P3 a 6è), de l’1 al 31 de juliol de 2020, de 9 h a 13 h. L’horari dels i
les professionals serà de 8.30 h a 13.30 h.

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancaries
relacionades amb els impagats del padró fiscal d’esports, el de lloguers dels locals comercials,
el de fraccionaments i el del pàrquing relatius al mes de març de 2020.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació d’operacions de l’annex adjunt amb un import total de 14,29€ en concepte de despeses
i comissions bancaries d’impagats relatives al mes de març de 2020.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la relació
d’operacions en fase P de l’annex adjunt amb un import total de 14,29€ en concepte de
despeses i comissions bancàries d’impagats relatives al mes de març de 2020.

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 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.
4. Article 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.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al
BOP de data 9 de març de 2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2453/2020, sol.licitud ampliació targetes del Programa targeta moneder d’impacte
social – Diputació de Barcelona.
II. Relació de fets
Davant a situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha
establert mesures urgents per garantir l’alimentació dels infants i joves del municipi que es
troben en situació de vulnerabilitat social.
En la sessió de 27 de novembre de 2019, el Ple municipal va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, el qual estableix
diferents modalitats d’ajudes d’urgència social i emergència, així com els requisits per accedir
a les mateixes.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Sol.licitud ampliació targetes del Programa targeta moneder d’impacte social –
Diputació de Barcelona (Expedient 2453/2020)

per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000 per
l’exercici 2020, així com les condicions i requisits per a les prestacions d’urgència social.

Tenint en compte les conseqüències de la crisi sanitària, que ha derivat en un increment de les
desigualtats socials i en l’augment exponencial de la demanda d’ajuts econòmics a serveis
socials, es fa necessària l’ampliació del Programa de targetes moneder d’impacte social.
Atès l’informe tècnic adjunt, emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
. Articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

Ateses les circumstàncies d’emergència, la Diputació va acordar un circuit d'urgència per a la
demanda i lliurament de Targetes Moneder als ens locals de la província de Barcelona. En el
cas de Badia del Vallès, la Diputació de Barcelona va facilitar 100 unitats de targetes moneder,
per tal de donar resposta a les necessitats d’alimentació dels infants amb beca de menjador
escolar concedida per l’ajuntament, així com d’altres famílies en situació de greu precarietat
econòmica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Entre les mesures per minimitzar l’impacte del COVID-19, la Gerència de Serveis de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona ha reforçat el programa de Targeta Moneder d’Impacte
Social, al qual l’ajuntament de Badia del Vallès està adherit des de l’any 2016, per fer arribar a
les famílies amb risc d’exclusió social la Targeta que serveix per adquirir aliments i productes
de necessitats bàsiques.

. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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. 2020-0188 de data 10 de
febrer de 2020, publicat al BOP en data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la sol.licitud d’un total de 130 targetes moneder del Programa de Targetes
Moneder d’Impacte Social de la Diputació de Barcelona, via Portal Municipal de Tramitació
(PMT) de Diputació de Barcelona, de les quals l’ajuntament n’ha rebut 100 pel circuit
d'urgència establert com a mesura per minimitzar l’impacte del COVID-19.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
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. Llei 38/2003, general de subvencions.

Subvencions Sol·licitades a la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de serveis
2020 del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».(Comerç). Expedient 318/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, en l’exercici de les meves competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0188 de
data 10 de febrer.
S'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per finançar l’aportació de 5.747,50 euros, que es correspon amb
el 50% del cost de l’actuació «Estudi del Mercat Municipal de Badia del Vallès», en el marc del
règim regulador del catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb la següent
disponibilitat:
Any
Import
Aplicació pressupostària
2020
5.747,50 €
1604431222799
Segon. Aprovar una reserva de crèdit de 5.747,50 € a la partida 1604431222799 per fer front a
la part del 50% del cost total de l’actuació referenciada.
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant la tramesa de les
sol·licituds degudament complimentades pel Portal de Tràmits dels Ens locals.

Procediment de Contractació. Aprovació del document comptable NEGATIU, SACYR,
Facilities, S.A. (Expedient 1529/2018).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0022 Data: 15/07/2020

III. Fonaments de dret
- Catàleg de Serveis de l’any 2020 del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
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II. Relació de Fets
1r. El Ple de Diputació de Barcelona, celebrat el 28 de novembre de 2019 va aprovar la
pròrroga del Protocol general del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de forma
transitòria fins a l’aprovació de l’instrument que el derogui expressament.
2n. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2020 i el seu règim regulador, que conté els recursos
que es convoquen.
3r. L’Ajuntament va sol·licitar una subvenció per a la realització d’un estudi sobre el mercat
municipal de Badia del Vallès amb les condicions de concertació del recurs.
4r. Valorat l’estudi sol·licitat per part de la Diputació de Barcelona el cost d’aquest estudi
s’estima en 11.495 euros dels quals la Diputació de Barcelona subvencionarà amb 5.747,50
euros (el 50% de l’import total) i, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha d’aportar 5.747,50 euros
(el 50% de l’import total).
5è. Per iniciar el procediment administratiu de concessió del recurs és necessària l’aprovació
de la despesa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 318/2020, relatiu a la Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona
en el marc del catàleg de serveis 2020 del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

I.Identificació de l'expedient
Expedient número 1529/2018, relatiu al contracte administratiu de serveis de neteja de les
dependències municipals per tramitació ordinària, procediment obert de regulació
harmonitzada.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, de data 26.07.2018, d'acord amb
l'informe del servei de Territori, de data 26.07.2018.

4. Per acord de Ple municipal de 4.10.2019, s’adjudica el contracte administratiu de serveis de
neteja de les dependències municipals a l’empresa SACYR Facilities, S.A., com a segona
classificada del procés de licitació, per l’import total de 1.070.247,00 euros, IVA exclòs, i
224.751,87 € d’IVA per la duració inicial de dos anys del contracte i s’aprova el document
comptable annex d’autorització i de disposició de la despesa per a la part del contracte a
executar dins l’exercici 2020, si l’inici del mateix és l’1.04.2020, per import de 469.744,65 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1404 9208 22700 i per import de 15.879,96 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1604 4312 22700.

5. Davant la situació provocada pel Coronavirus, l’inici del contracte previst per l’1 d’abril no es
va poder complir i el servei l’ha continuat prestant l’empresa La Bruixa fins al 30 de juny de
2020.

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 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat segon, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre.
3r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 188/2020, de
data 10 de febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
S’ACORDA
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“Havent vist tots els antecedents, donada la atipicitat del cas i fent prevaldre els principis
generals del dret administratiu d’interès general, eficàcia i economia, aquesta secretaria emet
informe favorable amb la reserva del que dictamini l’informe que emeti intervenció amb
posterioritat, a que l’òrgan de contractació, en aquest cas, el ple de la corporació, pugui optar
per la via d’adjudicar el contracte al segon classificat millor posicionat, en aquest cas
l’empresa Valoriza Facilities, S.A.U, avui en dia SACYR Facilities SAU després del canvi de
denominació social aportada a l’expedient mitjançant escriptura pública.”
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3. Segons l’informe del secretari de data 11.02.2020, que conclou entre d’altres que:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per acord de Ple municipal de 24.10.2018, s’aprova l'expedient de contractació, sotmès a
regulació harmonitzada, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, amb un valor estimat de 2.962.327,42 € euros, sense IVA, per a la seva vigència
màxima de 5 anys, tres possibles pròrrogues incloses.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 837/2020, relatiu al contracte administratiu de subministrament mitjançant
rènting de dos vehicles policials.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de Tinent d’alcaldessa primer, de 2 de març
de 2020.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor de la Policia Local de l’Àrea de Presidència, de data
5 de març, s’acredita:
a) La necessitat, idoneïtat i eficiència d’aquesta contractació de subministrament, en règim
d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període de 4 anys, de dos vehicles
automòbils pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, per atendre la
finalitat pública de renovar el parc mòbil del servei de Policia Local per envelliment i
obsolescència dels vehicles afectes al servei.
D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és necessària per a
complir els fins institucionals, de donar resposta adequada a les competències legals de
policia local i protecció civil previstes a l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que el servei de Policia Local constitueix un actor clau en seguretat al municipi, a més de
donar resposta immediata a serveis de caire assistencials i davant d’emergències, resulta
fonamental disposar d’un parc mòbil que estigui en condicions de donar la resposta adequada
als serveis que són demandats per part del ciutadà o davant d’urgències.
Per aquest motiu, el Cos de la Policia Local de Badia del Vallès necessita adquirir dos vehicles
patrulla als efectes de poder donar resposta als serveis que presta a la ciutadania, i és
totalment imprescindible comptar almenys amb dos vehicles patrulla, un d’ells amb kit
mampara de detinguts per a poder efectuar el trasllat de detinguts a seu policial i/o judicial.
3. Per acord de Junta de Govern de data 11 de març de 2020 es va aprovar l'expedient
d’aquesta contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, amb un
pressupost de licitació de 80,000 euros, sense IVA.
4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data
23/06/2020, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa Andacar 2020 S.A, per
considerar-la millor l'oferta presentada.
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Favorable
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Adjudicació del contracte administratiu de subministrament mitjançant rènting de dos
vehicles policials (Expedient 837/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el document comptable annex NEGATIU de disposició de la despesa per a la
part del contracte executat dins l’exercici de 2020, per l’import de 130.000 € euros, IVA inclòs,
de l’AD, núm. d’operació 220200009927 per import de 469.744,65 €, del programa 1404 9208
22700, de SACYR Facilities, S.A. de data 10 de juny de 2020, ja que l’inici del seu contracte es
va preveure per l’1 d’abril de 2020, i finalment ha estat l’1 de juliol de 2020, i així poder fer front
al pagament de les factures dels mesos d’abril, maig i juny de l’empresa que ha prestat el
servei fins al 30 de juny de 2020.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva.

Tercer. Designar com a responsable del contracte, Òscar Manuel Chamorro Chamorro,
Inspector Cap de la Policia Local.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicar-lo
al perfil del contractant.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
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.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

Resolució del contracte de Rènting de vehicle policial amb l'empresa Alphabet España
Fleet Managment S.A (Expedient 1559/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1559/2020, relatiu a la pròrroga del contracte administratiu de
Subministraments de rènting de vehicle policial a partir del mes de maig fins al mes d'agost
atès que al venciment del contracte no s'ha pogut formalitzar el nou contracte que garanteixi la
continuitat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels procediments de
contractació derivada del que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
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Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici de
2020, per l’import de 13710,81 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1501.1321.20401, i
amb el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis successius amb la
consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació.
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2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest òrgan en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número
188, de 2020.
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 23/06/2020, adjudicar a l’empresa
Andacar 2020 S.A, com a millor oferta presentada, el contracte administratiu de
subministrament mitjançant rènting de dos vehicles policials, per l’import total anual de 19425
euros, sense IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, i no es pot formalitzar el corresponent nou contracte, i es pot aplicar el que preveu
l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector
Públic.
II. Relació de Fets.
1. Per Acord de Junta de Govern de data 29 d’abril de 2020 es va acordar la pròrroga del
contracte de rènting de vehicle policial amb l’empresa Albhabet España S.A.

S’ACORDA:
Primer. Resoldre la pròrroga del contracte de subministrament indicat en els antecedents amb
l’empresa Alphabet España Fleet Managment S.A a causa de la a la concurrència de la
següent causa de resolució: Adjudicació del nou contracte de rènting de dos vehicles policials
a l’empresa Andacar 2.000 S.A.
Segon. Comunicar el present acord a l’empresa Alphabet España Fleet Managment S.A.
Tercer. Publicar el present acord al Registre Públic de contractes (RPC)

Acabats els temes de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Prestacions Econòmiques de Serveis Socials relatius als ajuts
d'urgència social juliol 2020 (Expedient 2424/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2424/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Juliol de 2020.
II. Relació de fets
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
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4. Atès que amb data 8 de juliol es preveu que la Junta de Govern Local adjudiqui el nou
contracte de subministrament de dos vehicles policials en modalitat de rènting a l’empresa
Andacar S.A, empresa proposada per la Junta de contractació i guanyadora del procés de
licitació.
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3. Aquesta pròrroga es va acordar en virtud del Real Decret que delcarava l’estat d’alarma per
la situació excepcional de la Covid 19 fins a l’Adjudicació del nou contracte de rènting amb un
període màxim de 9 mesos de durada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. La formalització de la pròrroga es va realitzar amb data 4 de maig de 2020.

l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.

III. Fonaments de dret






Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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. 2010-0188 de 10 de
febrer de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en l’alimentació i
necessitats bàsiques, per import total de 3.633,09€ (tres mil sis-cents trenta-tres euros amb
nou cèntims), que es facilitaran en transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals
es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes d’urgència
social del pressupost vigent.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 3.633,09€ (tres mil sis-cents
trenta-tres euros amb nou cèntims).

Document signat electrònicament
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
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La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000,
així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència social per
l’exercici 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.

