Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/27

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

2 de setembre de 2020

Durada

Des de les 10:11 fins a les 10:14 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 29 de juliol de 2020.

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp.
2988/2020)

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.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2020-0188, de data 10 de febrer de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2988/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

i reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles
operacions que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de
19,314,58 € euros de la següent relació: O/2020/190.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte
d'aquesta ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents
serveis, per la quantitat global de 18.620,38euros de la següent relació: núm.
P/2020/201.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 263/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions econòmiques
dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’aplicació
d’un percentatge sobre la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE).
II. Relació de Fets
Que en la sessió de 17 de desembre de 2019, el Consell Metropolità de l´Àrea
Metropolitana de Barcelona, en endavant, AMB, va aprovar les aportacions
econòmiques dels municipis que la integram es concretés en la aplicació d’un
percentatge sobre la participació municipal en els tributs de l’estat ( PMTE).

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Aprovació aportació AMB juliol 2020 (exp. 263/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

III. Fonaments de dret
1r. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
2n. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
3r. 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.
4rt. 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.
5è. Les Bases d'execució del pressupost vigent.
6è. 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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Atès que als Pressupostos municipals vigents està prevista aquesta aportació a
l'aplicació 0101 9431 46401, per un import de 265.000 euros per l´any 2020.

2020-0188, de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP el 09 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar el reconeixement i l’obligació de la quantitat de 23.022,71 euros
corresponents al mes de juliol, a fi de fer la corresponent aportació a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’aplicació d’un percentatge sobre la
Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE) i carregat a la partida
pressupostaria

Declaració desestiment del recurs de reposició i aixecament de la suspensió per
la formalització del contracte d'assistència lletrada i assessorament jurídic (exp.
1924/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1924/2020, relatiu al contracte administratiu de serveis
d’assessorament jurídic i assistència lletrada en processos jurisdiccionals de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 27/07/2020 es va rebre escrit del Sr. Mariano Carlos Hernández Arranz, en
nom i representació de GRUP UNIVE SERVICIOS JURIDICOS SL, per qual formula
recurs de reposició directament «front el Plec de Condicions Administratives
Particulars regulador del procediment d’adjudicació del servei d’assistència lletrada i
assessorament jurídic en processos jurisdiccionals.” Aquest escrit s’acompanya del
text del recurs de reposició signat per la Sra. Carmen Juana Cas Hernández,
igualment en nom i representació de GRUP UNIVE SERVICIOS JURIDICOS Sl.
2. La Junta de Govern Local en sessió de data 29/07/2020 va adoptar l'acord d'Iniciar
la tramitació del recurs interposat pel GRUP UNIVE SERVICIOS JURIDICOS SL i
requerir-la perquè esmeni, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació
acreditativa de la representació dels escrits d’interposició expressats, amb
l’advertiment que en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia i
expressa resolució.
Igualment va acordar Ordenar la suspensió de l’acte de formalització del contracte
amb l’empresa adjudicatària FJM Advocats, fins a la resolució d’aquest expedient, així
com a donar audiència a l'expedient a l'adjudicatària com a interessada.
3. La notificació de l'acord de Junta de Govern Instruït als interessats es va realitzar
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

TERCER. Notificar a l’àrea metropolitana i a la tresoreria municipal.
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SEGON. Ordenar a la Tresoreria Municipal la comptabilització del pagament de les
aportacions ressenyades en el punt anterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

0101 9431 46401.

en data 29 de juliol de 2020 i segons acredita el secretari municipal no s'ha produït
cap presentació de la documentació requerida de representació per part de
l'interessat recurrent dins del termini atorgat a l'efecte.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i de conformitat amb les facultats delegades
en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar el desistiment de la petició promoguda pel GRUP UNIVE
SERVICIOS JURIDICOS SL i l’arxiu de l’expedient, per causa de no esmenar en
temps i forma la documentació requerida de conformitat amb el articles 5, 66, 68 i
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
Segon. Ordenar l' aixecament de la suspensió de l’acte de formalització del contracte
amb l’empresa adjudicatària FJM Advocats.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

2. L’article 4.1.b) i 117.2.b) d’aquesta mateixa Llei en relació respectivament, als
respecte els interessats que, sense haver promogut l’expedient, es poden veure
afectats per la resolució que s’adopti; i sobre el règim de suspensió d’actes que
paralitzen l’execució.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. Articles 5, 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte l’exigència, règim
d’esmena i efectes.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 1361/2020, relatiu a l’aprovació de les bases que regularan el
procés de selecció per cobrir en propietat, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una
plaça d’inspector de la Policia Local de l’ Ajuntament de Badia del Vallès, amb
constitució de borsa de treball.
Relació de Fets
Primer. En data 23 de maig de 2019, el funcionari de carrera senyor José Carlos
Izquierdo López presenta instància amb número 2019-E-RE-355 informant el seu
desig de jubilar-se com a conseqüència de la reducció de l’edat ordinària de jubilació
per raó de l’activitat, emparada pel Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, amb
efectes des del dia 14 de juny de 2019.
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Aprovació bases proves selecció Inspector Policia Local (exp. 1361/2020)

Segon. En data 10 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local acorda prendre
coneixement de la seva jubilació amb data d’efectes 14 de juny de 2019 i disposa el
cessament com a funcionari del senyor José Carlos Izquierdo López, que ocupa la
plaça codi núm. 220300 amb la categoria d’Inspector de la Policia Local.

6. Vist l’informe favorable de la tècnica de gestió de recursos humans.
Fonaments de dret
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals.
 Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques
i els programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels
funcionaris de l’Administració Local.
 Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
Funció Pública.
 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de treball de les
administracions públiques.
 Decret 233, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
 Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals.
 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.

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

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Cinquena. Per aquesta raó, i tractant-se d’un lloc de treball inclòs a l’oferta pública
d’ocupació de l’exercici 2020, es proposa la convocatòria del procés de selecció
mitjançant concurs-oposició lliure per a la provisió en propietat del lloc de treball
d’Inspector de la Policia Local.
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Quart. Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 19 de febrer de 2020 s’aprova
l’oferta pública de caràcter parcial per a l’any 2020 publicada en el Butlletí Oficial de la
Província número CVE202006587 de data 2 de març de 2020 en la que s’inclou una
plaça d’Inspector, Grup A2, Escala Administració Especial, Subescala Serveis
especials-Policia Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer . En data 3 de desembre de 2019, el Ple de l'Ajuntament aprova el Pressupost
General de la Corporació per a l'exercici 2020, així com la plantilla de personal que
compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual per
a l'any 2020, sent publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província número
CVE2020000334, de data 15 de gener de 2020.

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i atesa la delegació a favor de la Junta de Govern Local
aprovada per Resolució d’Alcaldia 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicada
al BOP de data 9 de març de 2020.

Tercer. Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores
de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament i en el Taulell d’anunci.
Quart. Publicar un extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat , sent la
data d’aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació
d’instàncies.
Cinquè. Fer la petició a l’organisme corresponent que ha de formar part del Tribunal,
designar els membres i aprovar la composició del Tribunal, notificar-los la resolució de
designació perquè en prengui coneixement, i publicar la composició del Tribunal.
Sisè. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de
selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la
relació a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://badiadelvalles.sedelectronica.es], a la web de l’Ajuntament
[www.badiadelvalles.net], i al Tauler d'anuncis de la Corporació, atorgant als aspirants
exclosos un termini de deu dies naturals, a partir de la publicació de l'anunci per
formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Aprovació autorització i disposició pagament factures deixalleria municipal
(exp. 2421/2020)

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Convocar el procés selectiu per concurs-oposició lliure per a la provisió de
l’esmentada plaça, fixant com a termini màxim de presentació de sol·licituds vint (20)
dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió,
mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’inspector de la policia local, en règim
de funcionari/ària de carrera, inclosa a l’escala d’administració especial, sots escala
de serveis especials, classe policia local, grup A2, CD 22, CE 67 (1.620,77€).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2421/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2020-0188, de data 10 de febrer de 2020.
3er. Resolució d'alacadía 2020-782 de data 24 de juliol, respecte a l'objecció
formulada per la Intervenció, en data 23 de juliol 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició
i reconeixement d’obligacions en fase ADO,per la quantitat global de 14.449,59 €
euros de la següent relació: O/2020/186.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte
d'aquesta ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
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III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

serveis, per la quantitat global de 14.449,59 euros de la següent relació: núm.
P/2020/196.
Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de
practicar la fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present
ordenació de pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1567/2020, relatiu a l’aprovació de la memòria valorada referent a la
connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable, a l’alçada del carrer Menorca
núm. 4 amb els nous horts urbans ubicats a la intersecció de les autopistes C-58 i
AP-7.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de l’Oficina Tècnica
de SOREA, s'ha redactat la memòria valorada i la memòria de Gestió Preventiva per
Obres Menors sense projecte (equivalent a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut) lliurada
per la empresa SOREA, per tal d’iniciar el procediment de contractació de la obra
consistent en la connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi a
l’alçada del carrer Menorca núm. 4, amb l’arqueta de presa de registre existent
ubicada al lateral de l’autopista C-58, motivat per la necessitat de donar servei als
nous horts urbans executats, arran les obres d’ampliació del nombre de carrils de
l’autopista sentit Barcelona.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats
i finalitats públiques, i l’informe d’intervenció referents a la disposició del Fons de
Reposició.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord a l’article 12, Classificació de les obres ordinàries, punt a) obres de primer
establiment, reforma o gran reparació, i els article 36 i 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens local.
2n. D’acord als articles 234 i 235 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.
3r. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
núm. 2020/188 de data del 10 de febrer del 2020
Per tot això, s'acorda:
1r. l’Aprovació inicial de la memòria valorada, l’estudi bàsic de seguretat i salut
( Gestió preventiva per obres menors sense projecte) i la documentació adjunta per a

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

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Tipus de votació:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació Memòria valorada Projecte d'ampliació xarxa d'abastament d'aigua
potable c/ Menorca i connexió horts C-58 (exp. 1567/2020)

la connexió de la xarxa d’abastament d’aigua de Badia de Vallès amb els nous horts
urbans, des del núm. 4 del carrer Menorca, i fins a l’arqueta de presa de registre
ubicada al lateral de l’autopista C-58.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1118/2020, relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu referent a
la instal·lació d’una estació de recàrrega semi-ràpida (EdRSR) de 22 kW per a
vehicles elèctrics, ubicada a l’avinguda Burgos s/n, davant l’Ajuntament.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des de la regidoria de sostenibilitat i
eficiència energètica, s'ha redactat el projecte executiu de les Obres corresponents a
la instal·lació d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics lliurada per part de la
empresa ETECNIC Movilidad Eléctrica SRL, per tal d’iniciar el procediment de
contractació de la obra consistent en la instal·lació d’una Estació de Recàrrega
Semi-Ràpida (EdRSR), motivada per la concessió d’una subvenció del programa
d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES).
2. Consta a l'expedient instruït l'informe tècnic justificatiu del servei gestor de les
necessitats i finalitats públiques, així com de la concessió de la subvenció.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord a l’article 12, Classificació de les obres ordinàries, punt a) obres de primer
establiment, reforma o gran reparació, i els article 36 i 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens local.
2n.D’acord als articles 34 i 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. D’acord als articles 234 i 235 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.
3r. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
núm. 2020/188 de data del 10 de febrer del 2020
Per tot això, s'acorda:
1r. Aprovació inicial de la memòria valorada (memòria descriptiva de les actuacions a
realitzar i el seu corresponent pressupost), el plec de prescripcions tècniques generals
Ajuntament de Badia del Vallès
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Codi Validació: ATL3QEMMTSR22R5A4W33ZND6C | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 28

Aprovació Memòria valorada Projecte executiu per a la instal·lació d'una estació
de recàrrega per a vehicles elèctrics (exp. 1118/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Sotmetre la present Memòria valorada a informació pública, durant un termini de
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar
i formular-hi les al·legacions pertinents.

i la documentació adjunta, corresponent al projecte executiu per a la instal·lació d’una
estació de recàrrega semi-ràpida (EdRSR) de 22 kW per a vehicles elèctrics, ubicada
a l’avinguda Burgos a l’alçada de l’edifici de l’Ajuntament, costat plaça Major.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2177/2020, relatiu al contracte administratiu mixt de servei, en
règim d’arrendament, corresponent al subministrament i instal·lació de l’enllumenat
nadalenc.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de Tinent d’Alcaldia, de data del 31
d’agost del 2020, per a l’adjudicació d’aquest contracte mixt de servei.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat,
de data del 31 d’agost del 2020, s’acredita que:
a) La necessitat, idoneïtat i eficiència d’aquesta contractació ve motivada per la
necessitat de celebrar la revetlla del Nadal, el Cap d’any, i la festivitat dels reis
d’Orient.
b) No es disposa de personal especialitzat a la Brigada per a realitzar les feines
de muntatge dels guarniments, a més pel fet que aquestes feines s’han de
realitzar preferentment en horari nocturn.
3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les
condicions econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa els articles 25, 28, 29, 159 i concordants de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
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Aprovació Plecs de clàusules i licitació del contracte de subministrament, en
règim d'arrendament, de l'enllumenat nadalenc (exp. 2177/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Sotmetre el projecte executiu a informació pública, durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.

mitjançant el decret número 2020-0188, de data del 10 de febrer del 2020, que va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de març del 2020.
Per tot això, s'acorda:

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil del contractant municipal,
perquè durant el termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà d’aquesta publicació,
els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per
import total, IVA inclòs, de 35.695 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
0705.3381.22799 del pressupost vigent, i acordar el compromís de dotar els
pressupostos municipals dels exercicis 2021 i 2022 de la consignació pressupostària
adequada i suficient, a la qual resta condicionada aquesta contractació.

Justificació despeses obres d'adequació dels locals adjacents al Centre Cívic
(exp. 2446/2020)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2446/2020, justificació de l'obra d'adequació dels locals adjacents
al centre cívic . Meses de concertació 2016-2019.
II. Relació de fets
En data 2 de Maig de 2016, l’Ajuntament de Badia del Vallès presenta una sol·licitud
per tal que li sigui concedida una subvenció de 129.730,89 € euros, de l’àmbit de
nova inversió.
S’estima la sol·licitud en data 17/06/2016.
1. Per informe del servei de Entorn urbà i dret a la ciutat de data 02/10/2019,
s’acredità la necessitat de contractar les obres d'adequació dels locals adjacents al
centre cívic.
2. Per acord decret de tinenta d’alcaldessa, en data 20/10/2019, es van aprovar els
plecs reguladors del contracte d’obres d'adequació dels locals adjacents al centre
cívic de Badia del Vallès.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària,
procediment obert simplificat, i diversos criteris d’adjudicació, del subministrament, en
règim d’arrendament, i instal·lació, de l’enllumenat nadalenc, als principals carrers i
avingudes del municipi de Badia del Vallès, arran la celebració de les festes
nadalenques. de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 88.500 € euros, sense IVA.

3.En data 30/12/2019 s’aprova per junta de govern el contracte d'obres d'adequació
dels locals adjacents al centre cívic
4. En data 29/01/2020 es formalitza el contracte.

4. Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a
la concessió d’una subvenció per concessió directa, ja que aquesta es troba
consignada nominativament en el Pressupost general de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2019.
5. Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la
concessió, a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es
fixaran el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de
justificació, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
6. Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20
LGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i
periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix
comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
7. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.3.i), del decret de la
Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment pels decrets de la Presidència número 8985/2019, de data 26
de juliol de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019 i número 9775/2019, de

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

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat
amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
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2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).

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

Primer. Justificar les despeses corresponents a la certificació de les obres per a
l'adequació dels locals adjacents al centre cívic per un import total de
129.730,89 euros, segons certificat de justificació de subvencions per ens local, i acta
de recepció de l‘obra de data del 25/06/2020, de conformitat amb l’establert a les
bases reguladores de la subvenció.
Segon. Destinar 129.730,89 euros del cost de l’obra a càrrec de la subvenció de les
Meses de concertació 2016-2019 atorgada per la Presidència de la Diputació de
Barcelona, destinada a finançar les obres per a l'adequació dels locals adjacents al
centre cívic, d’acord amb l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de
Subvencions.
Tercer. Facultar a la interventora municipal perquè presenti les corresponents
justificacions en els termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores
per a l'atorgament de l’ajut i la seva tramitació.

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número
0188/2020, de data 10 de febrer de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 9 de març de 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2892/2020, relatiu al contracte menor d’obres d’instal·lació de
mosquiteres en totes les finestres de les aules de preescolar dels CEIPS de Badia del
Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Ciutadania i Drets Civils, de data 27
d’agost de 2020, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per
a evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Contracte menor d'obres d'instal·lació de mosquiteres a les finestres de les
aules de preescolar dels CEIPS de Badia (exp. 2892/2020)

b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
instal·lar mosquiteres en totes les finestres dels CEIPS de Badia del Vallès i per tal de
garantir la ventilació i renovació de l’aire a les aules tal i com recomana la OMS en
casos de pandèmies i no entrin insectes a les aules ni diferents estances de les
escoles.

D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició
addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en
l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 2020-0188 de data 10 de
febrer de 2020, s’ha publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor d’obres d’instal·lació de mosquiteres en totes les
finestres de les aules de preescolar dels CEIPS de Badia del Vallès, amb l'empresa
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y REFORMAS F.M. amb N.I.F. F-34759746.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Instal·lació de mosquiteres en totes les finestres de les aules de
preescolar dels CEIPS de Badia del Vallès, amb codi CPV 45421160-3.

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres consultes a
contractistes amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada, d’acord amb
les consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució.

c) Preu del contracte:10.250,00 euros nets i 2.152,5 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats
contra lliuraments parcials de prestacions, de forma, en un sol pagament en
acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu
electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst
serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i
Ajuntament de Badia del Vallès
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b) Termini d’execució i vigència. 3 setmanes

normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte. El responsable del contracte i alhora director
facultatiu de l’obra, d’acord amb allò previst a l’article 62 i 237 a 246 de la
LCSP, serà Daniel Serrano Serrat, arquitecte municipal.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2690/2020, relatiu al contracte menor de Serveis de Actuació a
dues zones del perímetre de les escoles La Sardana i La Jota per crear dos nous
accessos. L'actuació implica el moviment de terres amb la generació de les rampes
necessàries, la instal·lació de les portes d'accés i la re-col·locació d'elements
desplaçats.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d'entorn urbà i dret a la ciutat, de data 01/09/2020,
s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per
a evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
generar dos nous accessos a les escoles per evitar aglomeracions i garantir les
distàncies de seguretat, tal com recomana la OMS.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres consultes a
contractistes amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada, d’acord amb
les consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició

Ajuntament de Badia del Vallès
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Contracte menor de serveis d'actuació a dues zones del perímetre de les
escoles La Sardana i La jota per crear dos nous accessos (exp. 2690/2020)
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Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per import total de 10.250,00 euros nets i 2.152,50 euros d’IVA, amb càrrec a la
partida 0705 3381 22799 del pressupost general vigent.

addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en
l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 2020-0188 de data 10 de
febrer de 2020, s’ha publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:

a) Objecte. Actuació a dues zones del perímetre de les escoles La Sardana i
La Jota per crear dos nous accessos amb la generació de les rampes
necessàries, la instal·lació de les portes d'accés i la re-col·locació d'elements
desplaçats, codi CPV 71500000-3.
b) Termini d’execució i vigència. 3 setmanes
c) Preu del contracte. 12.620,55 euros nets, i 2. 650,32 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats
contra lliuraments parcials de prestacions, de forma, en un sol pagament en
acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu
electrònica municipal:

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’actuació a dues zones del perímetre
de les escoles La Sardana i La Jota de Badia del Vallès per crear dos nous accessos,
amb l'empresa Industrial Olesa, S.L. amb NIF B-58629486.

e) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst
serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.
f) Responsable del contracte. El responsable del contracte i alhora director
facultatiu de l’obra, d’acord amb allò previst a l’article 62 i 237 a 246 de la
LCSP, serà Daniel Serrano Serrat, arquitecte municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(AD), pels serveis d’actuació a dues zones del perímetre de les escoles La Sardana i
La Jota de Badia del Vallès per crear dos nous accessos, de 15.270,87 euros , amb
càrrec a l'aplicació 1404.1531.61900 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
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https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

municipals.

Contracte menor de serveis per al disseny i implementació d'una plataforma de
venda online i repartiment a domicili pel Mercat municipal (exp. 2802/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç, de data 27 d’agost
de 2020, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries,
sense que hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte
del contracte per a evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció al disseny i implementació d’una plataforma de venda on line i a
domicili per al Mercat Municipal. Projecte impulsat amb la subvenció directa
que ens ha atorgat la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a quatre
empreses professionals amb solvència econòmica, tècnica i professional
adequada, d’acord amb les recomanacions tecnològiques que ens va facilitar
la Diputació de Barcelona per triar la plataforma mes adient per al nostre
mercat municipal.

Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

Expedient número 2802/2020, relatiu al contracte menor per a la digitalització del
mercat municipal a través d’una plataforma de venda online i repartiment a domicili.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició
addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en
l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 188/2020 de 10 de febrer i
publicat al BOP en data 9 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per al disseny i implementació d’una
plataforma de venda online i repartiment a domicili per al Mercat Municipal de Badia
del Vallès, amb l'empresa FoodMarket SL.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Plataforma de venda online i repartiment a domicili al Mercat
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III. Fonaments de dret

Municipal de Badia del Vallès codi CPV 30211300-4.

e) Condicions especials d’execució. Volum de vendes en qualsevol cas la
darrera factura serà el 10 de desembre de 2020 a fi de justificar en temps i
forma la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a aquest
objecte.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst
serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Teresa Pérez Postiguillo, tècnica de promoció
econòmica i comerç.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per amb càrrec a l'aplicació 1604 4312 22799 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Reintegrament parcial de la concessió administrativa del bar del Poliesportiu
(exp. 2782/2020)
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Número: 2020-0026 Data: 09/09/2020

d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de
presentació de la factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats
contra lliuraments parcials de prestacions, de forma mensual, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les
factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3:
L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
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c) Preu del contracte. 11.760 euros nets, i 2.469,60 euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Termini d’execució i vigència. la data d’inici serà en el moment de
l’aprovació de la contractació i el termini anirà en funció del volum de vendes
on line realitzades, ja que el que es vol es donar suport als concessionaris en
el moment de la implementació de la plataforma digital de manera que ells no
tinguin cap cost inicial per donar aquest servei als clients. El volum de vendes
s’estableix en la quantitat total de 35.000 euros. A partir d’aquest import la
plataforma s’haurà de sufragar directament pels concessionaris en la manera
que estimin més adient.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2782/2020, relatiu a la reintegració d’una part de la concessió del
bar del poliesportiu ubicat a les instal·lacions esportives de Badia del Vallès.

3. Vist l’informe de la tresoreria municipal de data 24 d’agost de 2020 sobre la
proposta de reintegrament parcial de la concessió administrativa arran de la sol·licitud
presentada pel titular de la concessió.
5. Atès que en data 29 d’abril de 2020 (expt. 1639/2020) la Junta de Govern Local va
aprovar mesures de suport al comerç local pels efectes esdevinguts per la COVID19
acordant no cobrar el lloguers dels locals comercials fins a la finalització de l’estat
d’alarma i que 3 de juny de 2020 (expt. 1894/2020) va aprovar noves mesures de
suport a bars, restaurants i cafeteries de Badia del Vallès a fi de no cobrar el lloguer
del mes de juny donat que aquests només podien utilitzar les terrasses.
6. Atès que en data 5 de juny de 2020 mitjançant resolució de la tinenta d’alcaldessa
es va aprovar mesures de suport per a les concessions administratives (expt.
1901/2020).
III. Fonaments de dret
1. El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3è. Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre i en l’exercici de les competències que m’han
estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Atès l’informe del tècnic d’esports de data 8 d’agost de 2020 en relació al
funcionament d’aquest bar respecte a la situació sobrevinguda per la COVID19,
informant que aquest no va poder desenvolupar la seva activitat amb normalitat fins el
29 de juliol de 2020 que és quan va finalitzar les tasques d’adaptació a les mesures
obligatòries per la COVID19. .
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1. En data 7 de juliol de 2020 el Sr. Nicolás Pérez Humanes sol·licita, mitjançant
instància núm. 2020-E-RE-2557 el reintegrament de la concessió del bar del
poliesportiu situat a l’av. del Tibidabo, s/n corresponent a la segona quinzena del mes
de març de 2020 per haver estat tancat a causa de la COVID19.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

mitjançant decret núm. 188/2020 de 10 de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.

Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2084/2020, relatiu al Conveni amb l’Associació de Comerciants de
Badia del Vallès per a la dinamització del comerç local.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient de la Tinent d'alcaldessa de l’Àrea
d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat, de data 25 d’agost de 2020, s'ha tramitat el conveni
de col·laboració entre l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès i l'Ajuntament
de Badia de Vallès per a la dinamització del comerç local, amb l'objecte i finalitats de
donar suport a l’associació per a la recerca de subvencions i la reactivació de tot el
comerç i per implementar el servei a domicili dels comerços.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal de
promoció econòmica i comerç de l'àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat, amb els
informes preceptius de la secretaria i intervenció municipal, respecte l'objecte,
finalitats i necessitat del conveni, així com a de l'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i del compliment de les garanties i requisits legals de la
normativa aplicable.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53,
143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim jurídic de les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i
concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
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Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació de comerciants per a la
dinamització del comerç local (exp. 2084/2020)
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Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la tresoreria municipal, a l’àrea
d’economia de l’Ajuntament i a l’ORGT.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Reintegrar al Sr. Nicolás Pérez Humanes un total de cent setanta-cinc euros
amb seixanta-cinc cèntims (175,65 €) corresponent a nou dies de la concessió
administrativa del bar del poliesportiu, i que correspon a la diferència de dies que no
va poder obrir aquest bar respecte a la resta de les concessions del municipi un cop
aixecat l’estat d’alarma per la COVID19.

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat
conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret
número 188/2020 de 10 de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.

Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits
legals de comunicació i publicació del conveni.

Aportació econòmica conveni Cartera serveis itinerants 2020 (exp. 3065/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3065/2019, relatiu a les subvencions directes o nominatives per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del conveni de col·laboració per al
desenvolupament de la Cartera de Serveis Itinerants 2020
II. Relació de Fets
En data 12 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia
del Vallès va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa al Consell Comarcal
del Vallès Occidental per import de 9.800,00 euros, en forma de conveni, per al
desenvolupament de la Cartera de Serveis Itinerants 2020.
L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 2, que el pagament de la quantitat objecte
de subvenció serà abonat en els següents terminis:
- 50% equivalent a 4.900,00 euros el mes de juliol de 2020.
- 50% equivalent a 4.900,00 euros el mes de desembre de 2020.
Que el Pressupost General per al 2020, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària del 3 de desembre de 2019, preveu a l'aplicació 1303.2410.46701 el
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb un import consignat de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import total de 9.000
euros, en concepte d’aportació econòmica derivada de les actuacions del conveni de
dinamització i amb càrrec a l'aplicació 1604 4301 48912 del pressupost general
municipal de l’ Ajuntament de Badia del Vallès.
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Associació de Comerciants de
Badia del Vallès i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la dinamització de tot el
comerç local, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva
d'aquest acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

12.300,00 euros.
Que en data 29 de juliol de 2020, ens ha estat remés per part del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, l´Addenda del Conveni de la Cartera de Serveis Itinerants 2020.
III. Fonaments de dret
Entre d’altra:

 Els articles 55,65,66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
 La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació
de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
 La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.
 De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 2020/188 de 10 de febrer.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per al 2020, per import total de 9.800,00 euros,
corresponents al Conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del
Vallès Occidental per al desenvolupament de la Cartera de Serveis Itinerants 2020,
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de dat 12 de desembre de 2019 i
signat per l´alcaldessa en data 18 de desembre.
Que el pressupost general per al 2020, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària del 3 de desembre de 2019, preveu a l'aplicació 1303.2410.46701,
Conveni Consell Comarcal Vallès Occidental.
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 Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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 El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per
Decret de 17 de juny de 1955.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Els articles 21,22,25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.

Segon. Aprovar la disposició, amb càrrec a l´aplicació 1303 2410 46701 del
pressupost vigent, per import de 4.900,00 euros, corresponent al primer termini del
Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al desenvolupament de
la Cartera de Serveis Itinerants 2020.
Tercer. Aprovar la obligació, amb càrrec a l´aplicació 1303 2410 46701 del pressupost
vigent, per import de 4.900,00 euros, corresponent al primer termini del Conveni amb
el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al desenvolupament de la Cartera de
Serveis Itinerants 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1845/2020, relatiu a la finalització de la suspensió de vigència del
contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Davant la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada, l’Ajuntament va adoptar les
mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora
garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al màxim la
circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a les persones
integrants de grups de risc.
2. Entre aquestes mesures municipals, per Decret d’Alcaldia 356/2020, de 19 de març
es va resoldre una sèrie de mesures en matèria de contractació pública municipal
amb l’objecte i finalitat de:
a) Vetllar en tot moment per la salut i el benestar de totes les persones
treballadores vinculades a l’execució de contractes adjudicats per
l’Ajuntament.
b) Col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries per a prendre
tota mesura que col·labori a frenar la propagació del COVID-19.
c) Garantir el funcionament i continuïtat en la prestació de tots els serveis
considerats essencials, i també d’aquells serveis que no tenen aquesta
Ajuntament de Badia del Vallès
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Aixecament parcial suspensió Contracte de serveis de socorrisme i monitoratge
(exp. 1845/2020)
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Cinquè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Ordenar a la tresoreria municipal el pagament de l´aportació ressenyada en els
punts anteriors.

consideració però en què es pot fer un compliment a distància per mitjans
tècnics.
d) Aplicar el principi d’inalterabilitat dels contractes en la mesura que sigui
possible.
e) Garantir la liquiditat de les empreses contractistes i el manteniment dels
llocs de treball.

Igualment es disposava «que finalitzat l’estat d’alarma es dictarà resolució de
reajustament dels terminis d’execució, tot de conformitat amb la normativa
expressada, tot això sense perjudici de les accions que aquest els hi atorga al
contractista.»
III. Fonaments de dret
1r. L’article 34 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ser modificat quan
redacció, contingut i efectes de forma successiva, davant la situació de crisi generada,
entre d’altres, pel RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per a fer-hi front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 o pel RD Llei 11/2020, de
31 de març, de mesures urgents complementàries en l‘àmbit social i econòmic.
2n. Respecte la duració de la suspensió, l’esmentat article 34 disposa que els efectes
es mantindran «fins que dita prestació es pugui reprendre. A aquests efectes,
s’entendrà que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la van impedir, l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fin de la
suspensió.»
3r.. En data 28/07/2020 s’ha emet informe del responsable del contracte i del cap de
servei d’esport que respecte la data i condicions de reinici de la vigència determina
que:
Per Decret d’Alcaldia 356/2020, de 19 de març, davant l’aprovació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma i per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada, l’Ajuntament va adoptar les mesures i ordres necessàries per
mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat de les persones,
amb el clar objectiu de reduir al màxim la circulació de persones per evitar patologies i
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- Contracte de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.
Adjudicatari: COMAC ESPORTS I LLEURE SL.
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Entre altres mesures que es van disposar, d’acord amb la suspensió automàtica de
l’article 34 del RD Llei 8/2020, de 17 de març, que modifica per aquestes suspensions
el règim previst a l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’apartat quart del Decret d’alcaldia declarava la suspensió dels
següents contractes administratius, amb els contractistes que s’indiquen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f) Garantir, en els termes que legalment procedeixin, la indemnitat de les
empreses contractistes en els contractes que es vegin afectats per la
suspensió.

Complex

Horari

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Dies

Hores

SOS Dll - Dv
SOS Ds

7 a 20.30h
9 a 17.30h
10 a
14.30h

22
4

22
5

21
4

22
4

87
17

1174,5
144,5h

€/H
14,23€
14,23€

16.713.13€
2.056.23€

4

4

5

4

17

76,5h

14,23€

1.088,59€

SOS

19.857,95€

Monitor Musc. 7 a 23h
Monitor Musc. 9 a 18.45h
10 a
Monitor Musc.
14.30h

22
4

22
5

21
4

22
4

87
17

1392h
165.75h

14,23€
14,23€

19.808,16€
2.358,62€

4

4

5

4

17

76,5h

14,23€

1.088,59€

M.Musc.

23.255,37€

22,52€

1.914,20€

22,52€

3.648,24€

22,52€

2.026,80€

22,52€

3.648,24€

22,52€

382,84€

Act. Dir.

11.620,32€

Total

54.733,64€

SOS DG

Monitor Act.
Dir. Dilluns
Monitor Act.
Dir. Dimarts
Monitor Act.
Dir. Dimecres
Monitor Act.
Dir. Dijous
Monitor Act.
Dir. Divendres

5 classes

4 Dll

4 Dll

5 Dll

4 Dll

9 classes

5 Dt

4 Dt

4 Dt

5 Dt

5 classes

5 Dc

4 Dc

4 Dc

5 Dc

9 classes

4 Dj

5 Dj

4 Dj

5 Dj

1 classes

4 Dv

5 Dv

4 Dv

4 Dv

85
17 Dilluns
classes
18
162
Dimarts classes
90
18
Dimecres classes
162
18 Dijous
classes
17
17
Divendres classes

Total

5è. De totes les mesures proposades es va informar al contractista, el qual va prestar
el seu consentiment segons consta al acte de compareixença de data 10/06/2020 que
consta a l’expedient, tot i que la data de inici serà definitivament el 22/06/2020.
6è. D’acord amb el que es disposa la disposició addicional segona i concordants de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; l'article 49 de les
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En aquest informe es recullen la motivació, conveniència i eficàcia de les mesures de
pròrroga, així com l’abast dels serveis concrets i la despesa per preus unitaris i totals
d’aquests, a partir de la data defectes de 01/09/2020, segons detall següent:
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4t. Arran l’evolució de la pandèmia i l’estat d’alarma, d’acord amb el Real Decreto
514/2020, de 8 de maig i la publicació del BOE núm.150, de 27 de maig de 2020, en
l’actual situació dins de la nostra àrea de salut és possible, adequat i convenient
iniciar part dels serveis d’esports sobre els que recau l’objecte dels contracte de
serveis de monitoratge i socorrisme, amb l’aixecament parcial segons informe del
servei gestor d’esport de data 15/06/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

els contagis, en especial a les persones integrants de grups de risc. Amb diversos
objectiu i finalitats, entre altres mesures, en matèria de contractació aquest Decret va
disposar, la suspensió del contracte administratiu de serveis de socorrisme i
monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives
municipals de Badia del Vallès, d’acord amb l’article 34 del RD Llei 8/2020, de 17 de
març, que modifica per aquestes suspensions el règim previst a l’article 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les competències
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 188, de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 9 de març de 2020.

Segon. Els serveis i preus de la pròrroga seran, en cada moment, els corresponents
als serveis que progressivament es vagin habilitant en funció de l’evolució de la
situació de control de la pandèmia, prèvia aprovació expressa d’aquest òrgan
municipal, i per en tota la resta el contracte es regirà pel mateix règim jurídic,
condicions i característiques establertes al contracte vigent.
Tercer. Per donar compliment a les obligacions econòmiques que comporten aquesta
modificació de la pròrroga del contracte, s’autoritza la continuïtat del AD del número
d’operació 220200011119, amb crèdit suficient per fer front al període de setembre a
desembre de 2020 de l’aplicació pressupostària 0505.3421.22799.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per
a la formalització d’aquesta modificació de les prestacions del contracte davant
l’alcaldia que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la notificació.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
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Primer. Declarar extingida al suspensió del contracte administratiu de serveis de
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions
esportives municipals de Badia del Vallès i disposar La data d’inici de vigència
d’aquesta modificació de les prestacions del servei a la pròrroga serà des del proper
dia 01/09/2020 fins a la resolució de l’esmentat expedient 4304/2019, mitjançant
l’adjudicació i formalització del nou contracte.
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Per tot això, s'acorda:

2. Comunicar les dades de la modificació de la pròrroga del contracte al Registre
de Contractes del Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.
3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat la modificació de la pròrroga del contracte, en el termini
dels tres mesos següents a la formalització del contracte, d'acord amb l'article
335 de la LCSP.

Temes d'urgència
No hi ha.
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1. Publicar aquest acord de modificacions de les prestacions del servei al Perfil
del Contractant.
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