Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/6

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

12 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 10:15 fins a les 10:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

NO

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

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

A) PART RESOLUTIVA

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

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 19/02/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 19/02/2020
HASH: 19ec4b2a2a14544383338750b57f169b

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 5 de febrer de
2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
560/2020)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 560/2020, 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.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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/2020/14 import 53.619,13 €
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2020/20 import líquid 53.504,38 €

Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits operacions pendents d'aplicar al
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

pressupost 2020 (Expedient 608/2020)
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.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s'assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al president de
l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de
despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a l'Alcaldia el reconeixement
extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de despeses adquirides conforme a Dret,
sempre que existeixi consignació pressupostària

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 608/2020, relatiu a l’aprovació Reconeixement d’operacions pendents
d’aplicar al Pressupost 2020.

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. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d’obligacions que disposaven de
crèdit suficient al 2019 de les relacions següents:
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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.

Relació núm. E/2019/7 import 7.922,82 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/18 import 7.922,82 € (OPAS relació E/2019/7)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 557/2020, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicar de l’exercici
2019 al Pressupost del 2020 que no disposaven de crèdit al any 2019,
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
L’article 60 del Reial decret 500/1900, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al cual corresponíen, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s’assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d’exercicis anterios al
pressupost vigent.
Atès que en sessió del Ple del 29 de gener de 2020 expedient 154/2020 es va aprovar el
Reconeixement Extrajudicial de crèdits de les relacions:
Relació núm. E/2019/2 import 27.724,18 €.
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.
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Favorable
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Aprovació aplicació al Pressupost del 2020 d'operacions pendents d'aplicar al
Pressupost del 2019 (Expedient 557/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2020/21import líquid 7922,82 € (OPAS relació E/2019/7).

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

Relació núm. O/2020/13 import 27.724,18 €
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2020/16 import líquid 27.724,18 €

Aprovació Convocatòria i Bases de les prestacions socials pobresa energètica 2020
(Expedient 23/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I.Identificació de l'expedient
Expedient número 23/2020, relatiu a la convocatòria de prestacions socials per a pobresa
energètica del pimer semestre de 2020.

II.Relació de fets
L’ajuntament ha previst un conjunt d’ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
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.
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.
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Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendents d’aplicar del Pressupost del 2019
(OPAS sense crèdit) en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO
de les següents relacions:
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

L’ajuntament compta per a l’exercici 2020 amb diferents dotacions pressupostàries per les
modalitats de prestació social de caràcter econòmic establertes en el reglament de prestacions
esmentat anteriorment, entre les quals hi ha una dotació adreçada a ajuts per a prevenir la
pobresa energètica.
Atesa la necessitat de regular la convocatòria de prestacions socials per garantir els
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la responsable de l’Oficina
Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

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 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de les prestacions
socials per pobresa energètica, així com els models que es detallen per accedir a la
convocatòria, que s' adjunten i formen part d' aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic establint el
següent calendari:
Del 17 de febrer al 30 de juny de 2020.
Les sol.licituds es presentaran a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació
requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit de les prestacions socials de
carácter econòmic, per import de 7.865 € (set mil vuit-cents seixanta-cinc euros) a imputar en
la partida “0803 2311 48003 d’Ajuts d’urgència social - Pobresa energètica.”
Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal i les bases restaran a
disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament, així com a la
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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.
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en
l’article 25.2.e.
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.
Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions en
els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia del Vallès
publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix la Llei
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

I.Identificació de l'expedient
Expedient número 24/2020, relatiu a la convocatòria de prestacions socials per a la integració
d’infants i adolescents.

II.Relació de fets

L’ajuntament compta per a l’exercici 2020 amb diferents dotacions pressupostàries adreçades
a les modalitats de prestació social de caràcter econòmic establertes en el reglament de
prestacions aprovat pel Ple de 27 de novembre de 2019.

Una de les prioritats de l’ajuntament és l’atenció als infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat o risc social, motiu pel qual en el pressupost per al 2020 es contemplen
prestacions econòmiques per la integració de menors, amb l’objectiu de facilitar el seu accés a
activitats i serveis socioeducatius complementaris als centres escolars, per tal d’afavorir el seu
desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges per prevenir les
situacions de risc o compensar les mancances socioeducatives.
Davant la necessitat de regular les condicions i procediments per atorgar les subvencions
mitjançant unes bases que regulin la concessió d’ajuts adreçats a la prevenció del risc
d’exclusió social i a la promoció d’activitats de lleure i integració d’acord amb els principis
d’igualtat.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la responsable de l’Oficina
Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

III. Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en
l’article 25.2.e.
Llei 38/2003, general de subvencions.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació Convocatòria i Bases de les prestacions per la integració d'infància i
adolescència 2020 (Expedient 24/2020)

Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.
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. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019

Del 17 de febrer al 30 de juny de 2020.
Les sol.licituds es presentaran a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació
requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit de les prestacions socials de
carácter econòmic, per import de 4.500 € (quatre mil cinc-cents euros) a imputar en la partida
“0803 2317 48003 d’Ajuts d’urgència social a menors.”
Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal i les bases restaran a
disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament, així com a la
pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions en
els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia del Vallès
publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix la Llei
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

Aprovació proposta de despesa pel Servei d'Atenció Domiciliària (Expedient 644/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Exp.número: 644/2020, relatiu al Servei Comarcal d’Atenció Domiciliaria (en endavant SAD)
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Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Segon. Obrir termini de sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per integració
de menors establint el següent calendari:
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Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de les prestacions
socials per la integració de la infància i l'adolescència, adjuntes a aquest expedient, així com
els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s' adjunten i formen part d'
aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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.

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
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
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents
de les pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis
socials i només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix
com a servei mínim i obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació
de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es
preveien com a pròpies del municipi en aquesta matèria
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
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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).

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 la proposta de despesa SAD social en fase (AD) per un total de 106.400 €
(cent sis mil euros amb quatre-cents cèntims).

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5052/2019, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents al mes de novembre de 2019.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l'Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria, per a cada curs escolar.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació ajuts de menjador escolar corresponents al mes de novembre de 2019
(Expedient 5052/2019)

L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0803 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes de les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.

III. Fonaments de dret
1er. Llei 28/2003 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.
2.Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència.
3er. Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials.
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 el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA La Jota per import de 7.384,80 € (set mil tres-cents
vuitanta-quatre euros i vuitanta cèntims).
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA La Sardana per import de 4.942,10 € (quatre mil
nou-cents quaranta-dos euros i deu cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA Las Seguidillas per import de 5.372,60 € (cinc mil
tres-cents setanta-dos euros i seixanta cèntims).
Quart. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO que corresponen
als mesos de setembre, octubre, i novembre a favor dels alumnes que consten a la relació
adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l’
escola Mare de Déu de la Salut. L´import de setembre és de 50,60 € ( cinquanta euros i
seixanta cèntims). L’ import d´octubre és de 112,60 € (cent-dotze euros i seixanta cèntims) i l’
import de novembre és de 118,80 € (cent-divuit euros i vuitanta cèntims).

Ajuntament de Badia del Vallès
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Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de novembre per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.
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La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019 va aprovar proposta de despesa en
fase (A) per un total de 64.000 € ( seixanta-quatre mil euros) a càrrec de la partida
pressupostària 0803 2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador
escolar del període de setembre a desembre de 2019 del curs 2019/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La resolució d´Alcaldia núm. 2019-1019 de data 28/08/2019 va aprovar acceptar els ajuts de
menjador escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
curs 2019/2020, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.

Cinquè. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO que
corresponent als mesos d´octubre i novembre, a favor dels alumnes que consten a la relació
adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l
´escola Mare del Diví Pastor. L´import del mes d´octubre és de 140,10 € (cent quaranta euros i
deu cèntims). L´import del mes de novembre és de 152,50€ (cent cinquanta-dos euros i
cinquanta cèntims).

Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Cerramar S.A per import de 52,00€ (cinquanta-dos euros).
Novè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Unió de Centres Privats S.L per import de 52,00 € (cinquanta-dos euros).
Desè. Ordenar a la Tresoreria el pagament no pressupostari dels ajuts de menjador escolar
corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre per l’import total de 18.571,30 €
(divuit mil cinc-cents setanta-un euros i trenta cèntims). A l’espera de la regularització
pressupostària una vegada liquidat l’exercici 2019.

Reserva crèdit Servei Atencio Domiciliària dependència 2020 (645/2020)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Exp.número: 645/2020, relatiu al Servei Comarcal d’Atenció Domiciliaria (en endavant SAD)
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
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Favorable

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Ausolan S.L.U per import de 97,80 € (noranta-set euros i vuitanta
cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Educadors 4uatre S.L per import de 95,40 € (noranta-cinc euros i
quaranta cèntims).

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.

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
 La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències
que es preveien com a pròpies del municipi en aquesta matèria.
 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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Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 481/2020, relatiu al servei de Teleassistència 2020.
II. Relació de Fets
L’ajuntament pretén contribuir a la millora de l’autonomia personal de la gent gran afavorint la
permanència en el seu entorn habitual, en especial d’aquelles persones que viuen soles o amb
persones que no les poden atendre de manera continuada i suficient.
El servei de teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials de
Catalunya, constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia
adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta
ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament de Badia del Vallès està adherit al Servei
Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona i presta el servei als ciutadans que
reuneixen els requisits segons la valoració professional dels serveis socials bàsics.
L’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona té adjudicat el
servei a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, amb CIF B-80925977, fins a
31/12/2020 , la qual instal·la i ofereix el servei de teleassistència als veïns del nostre municipi.
L’ajuntament abona directament a l’empresa adjudicatària el 53% de les quotes mensuals de
manteniment de les teleassistències, la resta de la despesa és coberta per la Diputació de
Barcelona.
Atès l’informe emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i
Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La normativa aplicable és la següent:
- Arts. 83 i 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials (LSSCat).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), segons redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
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Favorable
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Aprovació reserva de crèdit pel servei de teleassistència 2020 (Expedient 481/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la proposta de despesa SAD dependència 2020 en fase (AD) per un total de
360.289 € (tres-cents seixanta mil dos-cents vuitanta-nou euros).

Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions
publiques
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (LRJPAPC).
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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5249/2019, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents al mes de desembre de 2019.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l'Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria, per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0803 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes de les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La resolució d´Alcaldia núm. 2019-1019 de data 28/08/2019 va aprovar acceptar els ajuts de
menjador escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
curs 2019/2020, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019 va aprovar proposta de despesa en
fase (A) per un total de 64.000 € ( seixanta-quatre mil euros) a càrrec de la partida
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Aprovació despesa d'ajuts de menjador escolar corresponents al mes de desembre de
2019 (Expedient 5249/2019)
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Primer. Aprovar la proposta de despesa en fase (AD) per un total de 45.000 € (quaranta -cinc
mil euros) a càrrec de la partida pressupostària 0803 2312 22799, la qual correspondrà a la
despesa del servei de Teleassistència de l’exercici 2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

pressupostària 0803 2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador
escolar del període de setembre a desembre de 2019 del curs 2019/2020.
Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de novembre per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 28/2003 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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA La Jota per import de 4.444,30 € (quatre mil
quatre-cents quaranta-quatre euros i trenta cèntims).
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA La Sardana per import de 2.907,50 € (dos mil nou-cents
set euros i cinquanta cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA Las Seguidillas per import de 3.332,10 € (tres mil
tres-cents trenta-dos euros i deu cèntims).
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO que correspon al
mes de desembre a favor dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals
autoritzen a l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l’ escola Mare de Déu de la Salut
per import de 50,60 € (cinquanta euros i seixanta cèntims).
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO que correspon al
mes de desembre, a favor dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals
autoritzen a l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l´escola Mare del Diví Pastor per
import de 56,40 € (cinquanta-sis euros i quaranta cèntims).
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Educadors 4uatre S.L per import de 39,60 € (trenta-nou euros i seixanta
cèntims).
Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Ausolan S.L.U per import de 60,60 € (seixanta euros i seixanta cèntims).
Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
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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.
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3er. Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència.

que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Cerramar S.A per import de 30,30 € (trenta euros i trenta cèntims).
Novè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Unió de Centres Privats S.L per import de 30,30 € (trenta euros i trenta
cèntims).

Dotzè. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Mª Carmen Serrano Rua. L’import que correspon al mes de
gener és de 300,60 €(tres-cents euros i seixanta cèntims). El mes de febrer l’import és de
344,00 €(tres-cents quaranta-quatre euros). El mes de març l’import és de 344,00 €(tres-cents
quaranta-quatre euros). El mes de setembre l’import és de 151,80 €(cent cinquanta-un euros i
vuitanta cèntims). El mes d’octubre l’import és de 350,20€ (tres-cents cinquanta euros i vint
cèntims). El mes de novembre l’import és de 313,00€ (tres-cents tretze euros). El mes de
desembre l’import és de 176,60€ (cent setanta-sis euros i seixanta cèntims).
Tretzè. Ordenar a la Tresoreria el pagament no pressupostari dels ajuts de menjador escolar
corresponents als mesos de novembre i desembre. En el cas de Mª Carmen Serrano Rua
corresponents als mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de
2019.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Onzè. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Jesús Salvador. L’import que correspon al mes de novembre és
de 190,00 €(cent noranta euros) i el del mes de desembre és de 190,00 €(cent noranta euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Desè. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Doble Via . L’import que correspon al mes de novembre és de
52,00 €(cinquanta-dos euros) i el del mes de desembre és de 33,40 € (trenta-tres euros i
quaranta cèntims).

Contractacions Patrimonials. Canvi de destinació de les parades del Mercat Municipal
núm. 42-44 i 46. (Expedient 346/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 346/2020, relatiu al canvi de destinació de les parades del Mercat Municipal
núm. 42-44 i 46.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’Ajuntament de Badia del Vallès de data 22 de gener de 2020, la senyora
Raquel Cáceres Fernández, com a concessionària titular de les esmentades parades ha
sol·licitat la modificació de les activitats dels núm. 42 (de xarcuteria a precuinats), el núm. 44
(de precuinats a Xarcuteria) i el núm. 46 (d’aviram a precuinats) segons es detalla al planell del
projecte d’obres, que s’adjunta a l’ expedient, i que té previst realitzar per unificar totes les
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L’import total és de 13.397,30 € (tretze mil tres-cents noranta-set euros i trenta cèntims). A
l’espera de la regularització pressupostària una vegada liquidat l’exercici 2019.

paredes amb la intenció d’optimitzar l’espai i fer-lo mes atractiu.
2. Vist que en data 1 d’agost es van signar el contractes de les concessions administratives de
les parades núm. 42-43-44 i 47-48-49 amb les activitats següents:
 Parades 47-48-49 Venda carn de cavall
 Parades 42-43 Xarcuteria – Cansaladeria
 Parada 44 Precuinats

2n. Vist que la redistribució de les activitats que te concedides per part d’aquest Ajuntament es
corresponen amb una reordenació de les mateixes i que aquesta oferirà als consumidors una
exposició més atractiva, una millora de la imatge i una millor prestació del servei i, tenint en
compte que aquest canvi no suposa incórrer en competència a d’altres concessionaris del
mercat i que està previst dins de les activitats relacionades a l’annex 1 del reglament de règim
interior del mercat.
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.
S’ACORDA
Primer. Autoritzar la reordenació de les activitats de les parades núm. 42, 44 i 46 que figura a
nom de la senyora Raquel Càceres Fernández i que quedaran de la manera següent:
 Parada núm. 42 de “Xarcuteria” a “Aviram”
 Parada núm. 44 de “Precuinats a Xarcuteria”
 Parada núm. 46 de “Aviram” a “Precuinats”.
Segon. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir
contrets amb l’Ajuntament cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. No
obstant, la concessionària està obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el
termini màxim de dos mesos. Si per circumstàncies imputables a la concessionària, aquesta
no obtingués la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè formalitzi amb la concessionària els corresponents
annexos als contractes de les concessions administratives i que formaran part d’aquest
expedient.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat, a l’ Àrea
d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat respecte a l’obtenció de la llicència d’activitat i a l’Àrea
d’Economia respecte a la modificació en el padró del mercat municipal.
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III. Fonaments de dret
1r. Vist l’informe tècnic favorable per part del servei de P. Econòmica i Comerç de data 30 de
gener de 2020 que s’incorpora a l’expedient.
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4. En data 23 de gener de 2020 s’emet informe favorable per part del departament
d’intervenció quant a que no té deutes pendents amb aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Vist que les concessions administratives de les parades núm. 41-46 les va adquirir
mitjançant traspàs segons acord de Junta de Govern de data 27 de novembre de 2019.

Contractacions Patrimonials. Ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43 i 44. (Expedient
345/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
S'ACORDA
Primer. Autoritzar l’ampliació de la titularitat de les concessions administratives de les parades
del mercat núm. 42-43 i 44 del mercat municipal a nom del senyor Zdravko Ivanov Stoyanov.
Segon. Facultar a l’Alcaldessa perquè, formalitzi amb els concessionaris, el corresponent
annex al contracte de la concessió administrativa de les parades del mercat municipal núm.
42-43 i 44.
Tercer. Els concessionaris estaran obligats al canvi de nom de la llicència d’activitat o en el
seu defecte a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat, dins del termini legal establert. Si
per circumstàncies imputades als arrendataris, aquests no obtinguessin la llicència meritada,
l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.
Quart. Notificar el present acord a les parts interessades, al responsable del mercat, al
departament de Tresoreria respecte al canvi de nom a la base de dades de les concessions
administratives del mercat municipal i a L'ORGT.

Contractacions Patrimonials. Ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat núm. 47-48 i 49. (Expedient 344/2020).
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III. Fonaments de dret
1r. En data 23 de gener de 2020 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no
consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.
2n, Atès la clàusula quarta del contracte de la concessió quant al règim de cotitularitat en la
qual s’indica que tots els titulars seran responsables solidaris enfront de l’Ajuntament en totes
aquelles obligacions dimanats del plec de condicions que va servir com a base per a
l’adjudicació de les concessions administratives objectes d’aquest acord.
3è. Vist l’informe tècnic favorable per part del servei de P. Econòmica i Comerç de data 30 de
gener de 2020 que s’incorpora a l’expedient.
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II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès en data 22 de gener de 2020, la senyora
Raquel Cáceres Fernández ha sol·licitat l’ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43 i 44 incorporant el seu marit,
el senyor Zdravko Ivanov Stoyanov, i per continuar amb les mateixes activitats.
2.Vist que a la documentació presentada acredita la filiació així com els certificats de estar al
corrent de les obligacions amb aquest Ajuntament.
3. Vist que la senyora Raquel Cáceres Fernández a data d’avui consta com a única titular de
les concessions administratives i que les va adquirir mitjançant procediment d’adjudicació
directa per concurs en data 1 d’agost de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 345/2020, relatiu a l’ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43 i 44.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 344/2020, relatiu a l’ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 47-48 i 49.

III. Fonaments de dret
1r. En data 23 de gener de 2020 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no
consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.
2n, Atès la clàusula quarta del contracte de la concessió quant al règim de cotitularitat en la
qual s’indica que tots els titulars seran responsables solidaris enfront de l’Ajuntament en totes
aquelles obligacions dimanats del plec de condicions que va servir com a base per a
l’adjudicació de les concessions administratives objectes d’aquest acord.
3è. Vist l’informe tècnic favorable per part del servei de P. Econòmica i Comerç de data 30 de
gener de 2020 que s’incorpora a l’expedient.
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.
S'ACORDA
Primer. Autoritzar l’ampliació de la titularitat de les concessions administratives de les parades
del mercat núm. 47-48 i 49 del mercat municipal a nom del senyor Zdravko Ivanov Stoyanov.
Segon. Facultar a l’Alcaldessa perquè, formalitzi amb els concessionaris, el corresponent
annex al contracte de la concessió administrativa de les parades del mercat municipal núm.
47-48 i 49.
Tercer. Els concessionaris estaran obligats al canvi de nom de la llicència d’activitat o en el seu
defecte a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat, dins del termini legal establert. Si per
circumstàncies imputades als arrendataris, aquests no obtinguessin la llicència meritada,
l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.
Quart. Notificar el present acord a les parts interessades, al responsable del mercat, al
departament de Tresoreria respecte al canvi de nom a la base de dades de les concessions
administratives del mercat municipal i a L'ORGT.
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3. Vist que la senyora Raquel Cáceres Fernández a data d’avui consta com a única titular de
les concessions administratives i que les va adquirir mitjançant procediment d’adjudicació
directa per concurs en data 1 d’agost de 2019.
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2.Vist que a la documentació presentada acredita la filiació així com els certificats de estar al
corrent de les obligacions amb aquest Ajuntament.
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II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès en data 22 de gener de 2020, la senyora
Raquel Cáceres Fernández ha sol·licitat l’ampliació de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 47-48 i 49 incorporant el seu marit,
el senyor Zdravko Ivanov Stoyanov, i per continuar amb les mateixes activitats.

Revisió d'ofici per part de l'administració expedient 4958/2019 d'atorgament de
subvencions per les entitats de Badia del Vallès (Expedient 238/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’import destinat a les subvencions, segons el pressupost aprovat 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.
En data 19 de desembre de 2019 s’aprova l’atorgament de les subvencions a entitats i el
pagament del 80% atorgat, notificat i abonat.
En data 13 de gener de 2020, des del Servei de Cultura es detecta un error material a la
concessió de les subvencions per a entitats del 2019.
Dos dels projectes que van entrar per registre a les dates establertes dins de les Bases de la
Convocatòria de les mateixes Subvencions per a Entitats 2019 no van estar valorats per als
tècnics/ques i Responsables d’Oficina Tècnica corresponents, quedant, per tant, fora del
recompte de punts per poder obtenir la subvenció per a Entitats 2019. Els dos projectes
afectats per aquest error material són:

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

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, així com els formularis annexos I, II, III.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 238/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient 4958/2019 de
l’atorgament de les subvencions per concurrència competitiva presentades per les entitats de
Badia del Vallès.

-“Solidarios con Latinoamérica”, corresponent a l’entitat de la Parròquia Mare de Deu de la
Mercè. Presentat com a matèria de cooperació.
En data 14 de gener de 2020 i data 17 de gener de 2020, respectivament, es procedeix per
part dels tècnics/ques i Responsables d’Oficina Tècnica a valorar els dos projectes, obtenint
aquests unes puntuacions de 15 i 12 punts respectivament.
Degut a aquest material, en data 14 de gener de 2020, des del Servei de Cultura es procedeix
a la revisió total de l’expedient 2047/2019: les dates d’entrada de registre de totes les
sol·licituds presentades i els informes de valoració de cada servei responsable de les matèries,
on es detecta un error a la graella de valoració dels informes dels projectes presentats a la
matèria de salut, inclosa dins la matèria d’Acció Social Inclusiva i Salut. Els dos projectes
afectats per aquest error material són:
-“Fomentar la integració social de les persones amb diversitat funcional”, corresponent a
l’entitat ASPADIME. Presentat com a matèria d’Acció inclusiva i salut.
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-“Competicions”, corresponent a l’entitat del Club d’Escacs i Cultura de Badia del Vallès.
Presentat com a matèria d’esports.

-“Asociación TDH y TEA de Badia del Vallès”, corresponent a l’entitat Asociación TDH y TEA
de Badia del Vallès. Presentat com a matèria d’acció inclusiva i salut.
En data 14 de gener de 2020, es procedeix per part dels tècnics/ques i Responsables d’Oficina
Tècnica corresponents a valorar novament els dos projectes amb la graella correcte de
valoracions i aprovada a les Bases de la Convocatòria per a Entitats 2019, obtenint aquests
unes puntuacions de 15 i 13,5 punts respectivament.

-“Can San Feliu Endavant”, corresponent a l’entitat de l’Associació Can San Feliu de Badia del
Vallès. Presentat com a matèria de cultura.

En data 23 de gener, es procedeix per part dels tècnics/ques i Responsable d’Oficina Tècnica
a valorar el projecte, obtenint una puntuació de 9.5 punts.
III. Fonaments de dret
-Els articles 109 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
- Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Per finalitzar, el Servei de Cultura, en data 23 de gener detecta error material d’un projecte
registrat en data i forma procedent d’un requeriment, amb data d’entrada a registre municipal
de 11/12/2019, es procedeix a valorar el projecte, esmenant l’error material. El projecte afectat
per aquest error material és:
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Per tant, la graella de les puntuacions, el valor mateix dels punts i l’assignació de les quantitats
econòmiques als projectes de les diferents matèries queden afectades per la incorporació i la
modificació dels quatre projectes mencionats amb anterioritat.

- Decret de Delegació de competències número 2019-1186 de 10/10/2019, punt tercer, lletra j
Sostenint que no estem davant un acte administratiu nul no es considera oportú tramitar un
expedient de nul·litat de l'acte administratiu conforme a l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Revocar l’acte administratiu de l’atorgament de subvencions per concurrència
competitiva a les entitats de Badia del Vallès, degut al error material detectat a la concessió de
les subvencions, tal i com s’explica a la relació de fets.
Segon. Aprovar el pagament del 80% de les subvencions presentades per:
- Club d’Escacs i Cultura de Badia del Vallès, pel projecte “Competicions”, en matèria
d’esports, import total concedit 531,72 euros; 80% 425,38 euros.
- La Parròquia Mare de Deu de la Mercè pel projecte “Solidarios con Latinoamérica”, en
matèria de cooperació, import total concedit 664,65 euros; 80% 531,72 euros
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril,, Reguladora de les Bases del Règim Local, art. 21,1,K

- L’Associació Can San Feliu pel projecte “Can San Feliu Endavant”, en matèria de cultura,
import total concedit 420,95 euros; 80% 336,76 euros.

Tercer. Ordenar a Tresoreria l’emissió de cartes de pagament a les següents entitats:
Aspadime: 98,44 euros i TDHA-TEA: 53,23 euros, per tal que puguin fer efectiva la devolució.

Setè. Notificar el present acord a tots els interessats.

Aprovació proposta de despesa contracte COMAC corresponent al període de l'1 de
gener al 30 de juny de 2020 (Expedient 1424/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets.
1. Per provisió tinent d'alcaldessa de data 12 de juny de 2018, es va iniciar l'expedient de
pròrroga de la vigència i modificació del contracte de serveis de socorrisme i monitoratge
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals, arran l'informe
tècnic d’esports i l'escrit de confirmació de continuïtat de l'empresa contractista, de data 14 de
juny de 2018.
2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta de Govern
Local, de data 27 de maig de 2016, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, en data 1 de juliol de
2016 , essent la seva data d'inici de 2 de juliol de 2016 i la seva duració de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.
3. Instruït l'expedient, s'ha realitza audiència a l'empresa adjudicatària i han estat emès els
informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.
III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera d'aquest contracte, així com la clàusula 5.1 del Plec de clàusules
administratives particulars, disposen que "la durada del contracte de serveis serà dos anys, i
podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, per dos anys mes, fins a un màxim de quatre
any, mitjançant resolució expressa, a proposta del responsable del contracte i consentiment
del contractista, amb un més abans, com a mínim, de la finalització de la vigència inicial o de
les seves pròrrogues."
2n. El contracte incorpora causes previstes i específiques de modificació a més d’allò previst a
l’article 107 del TRLCSP. En concret, la clàusula vintena, al seu apartat 2, lletra a), preveu la
causa de «la necessitat d’ampliar i reduir serveis o prestacions contractades, motivada per
l’augment o reducció de demanda dels serveis, que haurà d’acreditar-se a l’expedient», sense
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Sisè. Aprovar l’ampliació del període de justificació de les subvencions atorgades fins el 28 de
febrer de 2020, en atenció als antecedents i justificacions obrants a l’expedient.
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Cinquè. Aprovar l’ordre de les subvencions i les quantitats segons la graella adjunta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Adequar els documents contables de l’expedient 4958/2019, per a la concessió de les
subvencions d’entitats 2019, a la rectificació del present expedient adequant les quantitats
concebudes amb la graella complerta d’aquest mateix expedient.

5è. Igualment s’informa motivadament pel responsable del contracte que el contracte no té
revisió de preus, d'acord amb la clàusula setzena del contracte, sense perjudici de l’esmentat
augment de la modificació, i que no és necessària l'ampliació de la garantia definitiva.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la proposta de despeses de 121.976,84 euros nets, corresponent al període
de gener al 30 de juny de 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 0505.3421.22799.

Adhesió al contracte derivat 2015.05 D2 de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU (Expedient 436/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2988/2016, relatiu a l'acord municipal d'adhesió al contracte derivat 2015.05
d1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05)
II. Relació de Fets
1. En sessió de Junta de Govern de data del 22 de Desembre del 2016 es va aprovar l’adhesió
del municipi de Badia del Vallès al contracte derivat (exp. 2015.05 D1) de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per un termini
de dotze mesos, des de l’1 de Gener del 2017 fins el 31 de Desembre del 2017, d’acord amb
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
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4t. L’objecte, naturalesa i increment del preu per a la modificació. La modificació no afecta a
cap condició essencial del contracte, sinó a la freqüència i nombre d’hores contractades
inicialment i compromet un import total de 42.059,16 euros, pels dos anys prorrogats, de tal
forma que el preu anual net del contracte amb la modificació resulta de 243.582,41 euros, és a
dir un percentatge de 9,45 % sobre el preu inicial i amb un total de compromís pels dos anys
de pròrroga de 487.164.82 euros nets.
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3r. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte, la pròrroga i la modificació del
contracte són necessàries, viables i justificades. La primera, per a «continuar la prestació
d'aquest contracte de serveis, en atenció a desenvolupar les activitats d’esport programades,
amb els monitoratge i socorristes exigibles legal i reglamentàriament, dins els objectius i
finalitats socials dels programes de l’Àrea de Presidència.» La segona, la modificació, com a
conseqüència d’un «augment d'usuaris d'un perfil molt més exigent, que demanda més varietat
i nombre de sessions, creant per moments, aforaments que superen l'establert per a les
activitats», i de què, d’altra banda «s'assumeix dins del contracte la gimnàstica de la gent gran
que realitzava personal municipal que s'ha jubilat i per tant, no disposem de mitjans propis per
donar continuïtat a aquesta activitat.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

que en aquest supòsit la modificació pugui «superar el 10 per cent del preu del contracte», i a
l’apartat tercer es disposa que les modificacions «no podran alterar les condicions essencials
del contracte i hauran de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables.
L’acord d’aprovació de la modificació requerirà audiència prèvia del contractista, informe del
responsable del contracte, s’haurà de formalitzar en document administratiu i serà obligatòria
pel contractista.»

Preus terme d’energia:

Preu Adjudicat €/MWh
112,158
136,573
56,843
135,3
64,3
52,7
128,298
150,298
72,198
150,298
79,398
64,898
97,098
83,098
55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu Adjudicat €/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
68,951
62,489
53,382

Els preus del contracte serien actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS

€/kW i any
Període 1
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710

Període 2

Període 3
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Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3
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Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Període 1 Període 2
59,173468 36,490689
39,139427 19,586654

€/kW i any
Període 3 Període 4 Període 5
8,367731
14,334178 14,334178 14,334178

Període 6
6,540177

2. En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
3. En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
4. En data del 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació
de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
5. En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la
tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no
acceptació de la pròrroga.
6. A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb
l’aprovació dels plecs corresponents.
7. En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
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Alta tensió
Tarifa
3.1 A
6.1 A

16,291555
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40,728885 24,437330
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3.0 A

CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
8. En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.

3r. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
4t. Article 53.1 i 3 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, i resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
5è. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i
de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data del
10 d’Octubre del 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Acordar l'adhesió del municipi de Badia del Vallès al contracte derivat (Exp. 2015.05
D2) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per 9 mesos més,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2

Preu €/MWh
129,275
153,682
74,015
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2n. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
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III. Fonaments de dret
1r. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord
de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
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9. Per informe de l’enginyer municipal de l’Àrea del Territori, signat en data 29 de Gener de
2020 que acredità la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest acord, en atenció a mantenir la
tendència d'abaratir el cost del subministrament de la energia elèctrica, mitjançant la
contractació amb una entitat supramunicipal, i l’argument en atenció a l’estalvi continuat
generat durant el període 2012-2018.

152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu €/MWh
98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936
65,815

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3
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Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

Preus del terme de potència:

Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A
Alta tensió
Tarifa

€/kW i any
Període 1 Període 2
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330

Període 1

Període 2

Període 3

16,291555
€/kW i any
Període 3 Període 4

Període 5

Període 6
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D2).

3.1 A
6.1 A

59,173468 36,490689
39,139427 19,586654

8,367731
14,334178 14,334178 14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent: Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Expedient número 2988/2016, relatiu a l'acord municipal d'adhesió al contracte derivat 2015.05
d1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05)
II. Relació de Fets
1. En sessió de Junta de Govern de data del 22 de Desembre del 2016 es va aprovar l’adhesió
del municipi de Badia del Vallès al contracte derivat (exp. 2015.05 D1) de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per un termini
de dotze mesos, des de l’1 de Gener del 2017 fins el 31 de Desembre del 2017, d’acord amb
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3

Preu Adjudicat €/MWh
112,158
136,573
56,843
135,3
64,3
52,7
128,298
150,298
72,198
150,298
79,398
64,898
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Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius
I. Identificació de l’expedient
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Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per
e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007, Barcelona).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el compromís de dotar el Pressupost municipal per a 2020 amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació, i a l'efecte d'aprovar
l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa adjudicatària
del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import de
336.859,50 euros, sense IVA.

Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

97,098
83,098
55,458

Preu Adjudicat €/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
68,951
62,489
53,382

Els preus del contracte serien actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A
Alta tensió
Tarifa
3.1 A
6.1 A

€/kW i any
Període 1 Període 2
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330

Període 1 Període 2
59,173468 36,490689
39,139427 19,586654

Període 3

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

16,291555
€/kW i any
Període 3 Període 4 Període 5
8,367731
14,334178 14,334178 14,334178

Període 6
6,540177

2. En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
3. En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lot 2 Alta Tensió (AT):

2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la
tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no
acceptació de la pròrroga.
6. A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb
l’aprovació dels plecs corresponents.
7. En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
8. En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.
9. Per informe de l’enginyer municipal de l’Àrea del Territori, signat en data 29 de Gener de
2020 que acredità la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest acord, en atenció a mantenir la
tendència d'abaratir el cost del subministrament de la energia elèctrica, mitjançant la
contractació amb una entitat supramunicipal, i l’argument en atenció a l’estalvi continuat
generat durant el període 2012-2018.
III. Fonaments de dret
1r. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord
de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
2n. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del

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

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
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5. En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. En data del 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació
de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
3r. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.

Primer.- Acordar l'adhesió del municipi de Badia del Vallès al contracte derivat (Exp. 2015.05
D2) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per 9 mesos més,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

Preu €/MWh
129,275
153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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5è. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i
de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data del
10 d’Octubre del 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4t. Article 53.1 i 3 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, i resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D2).
Preus del terme de potència:

Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A
Alta tensió
Tarifa
3.1 A
6.1 A

€/kW i any
Període 1 Període 2
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330

Període 1 Període 2
59,173468 36,490689
39,139427 19,586654

Període 3

16,291555
€/kW i any
Període 3 Període 4 Període 5
8,367731
14,334178 14,334178 14,334178

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Preu €/MWh
98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936
65,815

Període 6
6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent: Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon. Aprovar el compromís de dotar el Pressupost municipal per a 2020 amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació, i a l'efecte d'aprovar
l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa adjudicatària
del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import de
336.859,50 euros, sense IVA.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per
e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius

Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de gener i el
mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i correctiu mensual
de l’elevador del pàrquing municipal per part de la companyia ORONA, SOC. COOP
(Expedient 383/2020)

Relació de Fets
1. En sessió de data del 2 de Juny del 2017, es va aprovar en Junta de Govern la contractació
dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i
escales mecàniques instal·lats als equipaments municipals i a la Via Pública del municipi de
Badia del Vallès, a la empresa ORONA Sociedad Cooperativa, per un període de dos anys,
des del 6 de Juny del 2017 al 5 de Juny de 2019, amb possibilitat d’una pròrroga fins a dos
anys segons la clàusula cinquena del Plec de Clàusules Administratives que regeix el
contracte (exp. 2730/2016).
2. En sessió de data del 24 de Maig del 2019, es va aprovar en Junta de Govern la pròrroga
del contracte administratiu de serveis de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels
aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats als equipaments
municipals i a la Via Pública del municipi de Badia del Vallès, per un termini de dos anys, amb
efectes a partir del dia 6 de Juny de 2019, amb les mateixes condicions establertes al
contracte vigent.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal
per l’exercici de l’any 2020.
Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment i el que disposen als articles 216, 217, 218 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, vigent al moment de l’aprovació del present contracte.
2n. D'acord amb allò que disposa 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 vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i 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 del 2019, i publicat al BOP de data
del 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació del manteniment preventiu i
correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) de l’elevador del pàrquing
municipal, situat a l’avinguda Burgos, per part de la companyia ORONA, SOC. COOP., per
import total de 1.694,21 euros nets i 355,79 euros d’IVA, i amb càrrec a la partida
1404.1533.22799.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Identificació de l’expedient
Expedient número 383/2020, relatiu a l’aprovació de la despesa corresponent al període
comprès entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment
preventiu i correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) de l’elevador del
pàrquing municipal, situat a l’avinguda Burgos, per part de la companyia ORONA, S. COOP.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon. Designar com a responsable del contracte a Antonio Núñez Rodriguez, Enginyer
municipal.

Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de gener i el
mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i correctiu mensual
dels aparells elevadors dels diferents edificis i equipaments municipals, per part de la
companyia ORONA, SOC. COOP (Expedient 382/2020)

Relació de Fets
1. En sessió de data del 2 de Juny del 2017, es va aprovar en Junta de Govern la contractació
dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i
escales mecàniques instal·lats als equipaments municipals i a la Via Pública del municipi de
Badia del Vallès, a la empresa ORONA Sociedad Cooperativa, per un període de dos anys,
des del 6 de Juny del 2017 al 5 de Juny de 2019, amb possibilitat d’una pròrroga fins a dos
anys segons la clàusula cinquena del Plec de Clàusules Administratives que regeix el
contracte (exp. 2730/2016).
2. En sessió de data del 24 de Maig del 2019, es va aprovar en Junta de Govern la pròrroga
del contracte administratiu de serveis de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels
aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats als equipaments
municipals i a la Via Pública del municipi de Badia del Vallès, per un termini de dos anys, amb
efectes a partir del dia 6 de Juny de 2019, amb les mateixes condicions establertes al
contracte vigent.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal
per l’exercici de l’any 2020.
Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment i el que disposen als articles 216, 217, 218 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, vigent al moment de l’aprovació del present contracte.
2n. D'acord amb allò que disposa 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 vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i 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 del 2019, i publicat al BOP de data
del 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació del manteniment preventiu i
correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) dels aparells elevadors dels
edificis i equipaments municipals, per part de la companyia ORONA, SOC. COOP, per import
total de 6.446,28 euros nets i 1.353,72 euros d’IVA, i amb càrrec a la partida 1404.1512.21204.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Antonio Núñez Rodriguez, Enginyer
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Identificació de l’expedient
Expedient número 382/2020, relatiu a l’aprovació de la despesa corresponent al període
comprès entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment
preventiu i correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) dels aparells
elevadors dels edificis i equipaments municipals, per part de la companyia ORONA, SOC.
COOP.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

municipal

Aprovació de la despesa, corresponent al període comprès entre el mes de gener i el
mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment preventiu i correctiu mensual
de les escales mecàniques per part de la companyia ORONA, Soc. Coop (Expedient
380/2020)

Relació de Fets
1. En sessió de data del 2 de Juny del 2017, es va aprovar en Junta de Govern la contractació
dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i
escales mecàniques instal·lats als equipaments municipals i a la Via Pública del municipi de
Badia del Vallès, a la empresa ORONA Sociedad Cooperativa, per un període de dos anys,
des del 6 de Juny del 2017 al 5 de Juny de 2019, amb possibilitat d’una pròrroga fins a dos
anys segons la clàusula cinquena del Plec de Clàusules Administratives que regeix el
contracte (exp. 2730/2016).
2. En sessió de data del 24 de Maig del 2019, es va aprovar en Junta de Govern la pròrroga
del contracte administratiu de serveis de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels
aparells elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques instal·lats als equipaments
municipals i a la Via Pública del municipi de Badia del Vallès, per un termini de dos anys, amb
efectes a partir del dia 6 de Juny de 2019, amb les mateixes condicions establertes al
contracte vigent.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal
per l’exercici de l’any 2020.
Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment i el que disposen als articles 216, 217, 218 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, vigent al moment de l’aprovació del present contracte.
2n. D'acord amb allò que disposa 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 vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i 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 del 2019, i publicat al BOP de data
del 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació del manteniment preventiu i
correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) de les escales mecàniques per
part de la companyia ORONA, SOC. COOP, per import total de 20.247,93 euros nets i
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Identificació de l’expedient
Expedient número 380/2020, relatiu a l’aprovació de la despesa corresponent al període
comprès entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment
preventiu i correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) de les escales
mecàniques, situades a l’avinguda Mediterrània, per part de la companyia ORONA, SOC.
COOP.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

4.252,07 euros d’IVA, i amb càrrec a la partida 1404.1531.22799.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Antonio Núñez Rodriguez, Enginyer
municipal.

Aprovació transmissió d'autorització administrativa de la parada del Mercat Ambulant
núm. 174 (Expedient 478/2020)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 478/2020, relatiu a la sol·licitud de transmissió de l’autorització
administrativa de la parada núm. 174 de les parades de vendes no sedentària al mercat
ambulant de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2019.
2.
Atesa la sol·licitud de transmissió presentada pel la titular de l’autorització
administrativa de la parada núm. 174 del mercat ambulant, Sra. Carmen P. Delgado,
amb número de registre 2020-E-RC-438 de data 21 de gener de 2020 i amb la qual
s’adjunta la declaració responsable de la cessionària Sra. Maria M. Cortés amb DNI
52391469E.
3. Segons informe de determinació de deute de data 5 de febrer de 2020 la titular de
l’autorització es troba al corrent de pagament i no te deutes pendents.
4. En data 4 de febrer de 2020 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 13 del capítol 3 de l’apartat A del Reglament Regulador de la
venda no sedentària a Badia del Vallès, de requisits per a la vàlida transmissió de l’autorització
administrativa.

Número: 2020-0005 Data: 19/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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. 1186/2019 de
data 10 d’octubre.
S'ACORDA
Primer. Aprovar la transmissió de la titular de l’autorització administrativa per a l’exercici de la
venda no sedentària al lloc de mercat ambulant número 174, sol·licitada per la titular Sra.
Carmen P. Delgado, en favor de la Sra. Maria M. Cortés amb DNI 52391469E i amb efectes
del 13 de febrer de 2020 segons el règim i condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: llenceria i roba
c) Metres: 8 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts per les
reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i als serveis que es
disposin per a la seva venda i Ies previstes en el Reglament regulador de la venda no
sedentària de Badia del Vallès (BOP 27/08/2013).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de la parada del mercat de venda no
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Segon. D’acord amb l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.

sedentària núm. 174, segons es detalla a continuació:
Titular de l’Autorització
Període
Administrativa
Carmen
P.
Delgado De l’1 de gener al 6 de febrer de
(cedent)
2020(ambdós inclosos)
Maria
M.
Cortes Del 13 de febrer al 31 de
(cessionària)
desembre de 2020 (ambdós
inclosos)

Import
96€
752€

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 4432/2019 relatiu a la sol·licitud de traspàs del local comercial núm. 30 ubicat
a l’avinguda Cantàbric, núm. 31 per part de la senyora Lorena Gómez Delgado.
II. Relació de Fets
Aquest expedient es va inicial a instància de part, mitjançant la sol·licitud cursada per la
senyora Lorena Gómez Delgado en data 29 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada núm.
1534/2019.
En data 30 d’octubre de 2019 el servei de promoció econòmica i comerç mitjançant instància
núm. 2019-S-RE-1605, es requereix a l’arrendatària documentació que manca per donar
continuïtat al tràmit de l’expedient.
A data de la redacció d’aquest informe el servei gestor no ha rebut cap documentació ni
resposta per part de l’arrendatària.
III. Fonaments de dret.
1r. D’acord amb allò indicat a l’article 95.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a l’haver transcorregut
més de 3 mesos, des que es va demanar documentació essencial per a la continuïtat d’aquest
expedient.
2n. Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica i Comerç de data 5 de febrer de 2020
en el qual proposa el tancament d’aquest expedient per caducitat del mateix, havent de
notificar-lo a la interessada.
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 publicar al BOP de data 14 de novembre,
S’ACORDA:
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Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió
Tributària, a la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.

Primer. Declarar finalitzat el present procediment administratiu per l’incompliment dels requisits
vitals per continuar amb el traspàs del local comercial objecte d’aquest expedient, que
determina la impossibilitat material de la seva continuïtat.
Segon. Arxivar l'expedient núm. 4432/2020 relatiu al traspàs del local comercial núm. 30 ubicat
a l’avinguda Cantàbric, núm. 31, a Badia del Vallès sol·licitat per l’actual arrendatària la
senyora Lorena Gómez Delgado.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2638/2017 relatiu a la modificació de l’acord de junta de govern local de
data 15 de gener de 2020 relatiu a la sol·licitud i justificació de les operacions d’actuacions
municipals de millora urbana de l’AMB 2012 – 2015 per l’anualitat 2014.
II. Relació de Fets
1. En justa de govern local de data 15 de gener de 2020 s’acorda sol·licitar i justificar de les
operacions d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB 2012 – 2015
2. En l’actuació 7, Calefacció de l’ajuntament amb un import total de 141.382,30 euros, es
sol·licitava i justificava un import per l’anualitat 2014, de 52.118,02 euros. Aquest actuació ha
estat finançada en part per un crèdit de la diputació de Barcelona deixant un import no afectat
total de 28.953,02 euros i que és el valor que es vol sol·licitar i justificar per l’anualitat 2014
dins del programa PAMMU.
3. L’ajuntament de Badia del Vallès vol sol·licitar i justificar l’actuació 9, mobiliari, a càrrec del
PAMMU 2014.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre relativa a la Llei General de subvencions i
al Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la mateixa Llei.
2n. Criteris reguladors del programa d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB
3er. 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. Modificar l’acord de data 15 de gener de 2020, en el primer i segon paràgraf de
manera que on s’escriu:
Calefacció ajuntament, anualitat 2014, 52.118,02 euros;
ha de dir:
Calefacció ajuntament, anualitat 2014, 28.953,02 euros;
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Aprovació modificació de l'acord de la JGL de 15/01/20 relatiu a la sol·licitud i
justificació de les operacions d'actuacions municipals de millora urbana de l'AMB
2012-2015 (Expedient 2638/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada dins del termini de deu dies a partir
de la data en què l'acte sigui dictat d'acord amb l'establert en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb
indicació dels recursos que procedeixin.

Segon. Sol·licitar l’actuació número 9, Mobiliari per un import de 23.165 euros a càrrec de
l’anualitat 2014 del PAMMU
Tercer. Justificar les despeses corresponents a l’anualitat 2014, per l’actuació 9. Mobiliari per
un import total de 23.165,00 euros.
El quadre final refós de les actuacions que es sol·liciten i justifiquen per les anualitats 2013 i
2014 es el següent:

TOTAL

24.861,03 €

24.861,03 €

12.781,59 €

12.781,59 €

11.704,33 €

11.704,33 €

16.478,25 €

65.825,20 €

3.708,79 €

20.187,04 €

28.953,02 €

28.953,02 €

9.998,39 €

9.998,39 €

23.165,00 €
65.825,20 €

23.165,00 €
131.650,40 €

Quart. Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i trametre tota la
documentació modificada i actualitzada per a la seva justificació.
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Calefacció Ajuntament
Intervenció en les instal.lacions
del complex
Mobiliari
TOTAL

ACTUACIÓ
Anualitat 2013

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Descripció
Pressupostos participatius: Ruta
biosaludable
Lluminàries camí peatonal accés
zona comercial (IKEA)
Instal·lacions Esportives. Millora
del bar
Eficiéncia energètica a les
escoles. La Munyeira

