
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2016

(expte. 2539)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 21 D'OCTUBRE DE 2016

Badia del Vallès, 21 de octubre de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici de  
l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que 
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre la  
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 2555/2016)

3. Aprovació d'ajuts d'urgència social octubre 2016 (expte. 2406/2016)

4.  Contracte  menor  de  serveis  de  consultoria,  assessorament  i  dinamització  dels  Pressupostos 
Participatius 2016-2017 (expte. 2164/2016)

5. Atorgament subvencions entitats 2016 (expte. 2420/2016)

6.  Aprovació  conveni  fraccionament  deutes  i  novació  contracte  d'arrendament  local  núm.  74  (expte. 
2435/2016)

7. Contracte menor serveis teleassistència domiciliaria per a gent gran i  persones dependents (expte. 
2314/2016)

8. Justificació subvenció transport adaptat 2016 (expte. 2529/2016)

9. Temes d'urgència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el 
dia 14 d'octubre de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2555//2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 20 d'octubre de 2016 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional  
dels  documents  comptables,  tramesos  pels  diferents  serveis  municipals  gestors  de  les 
despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

184 i 185 del 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.

20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de  
508,24 €, segons es detalla a la relació núm. 25/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 83.506,54 €, segons es detalla a la relació núm. 81/2016, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 42.685,92 €, segons es detalla a la relació núm. 83/2016, adjunta 
(factures Endesa SAU).

3. Aprovació d'ajuts d'urgència social octubre 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2406/2016, relatiu a Ajuts urgència social octubre 2016.
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II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 d´11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en especial  a  les  persones que es  troben en 
situació de vulnerabilitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

III. Fonaments de dret

Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el  
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els 
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i  
següents del  RD 500/1990 de 20 d'abril  i  l’art.  19 i  següents  de les Bases d’execució del  
pressupost. 

Per tot això,

S'acorda:  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 16.000,00 €, per atendre les obligacions,  
corresponents al mes d' octubre de 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

4.  Contracte  menor  de  serveis  de  consultoria,  assessorament  i  dinamització  dels 
Pressupostos Participatius 2016-2017

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2164/2016,  relatiu  al  contracte  menor  de  serveis  de  consultoria, 
assessorament i dinamització dels Pressupostos Participatius 2016-2017

II. Relació de Fets

Per informe dels serveis gestor del servei de Participació, de data 22 de setembre, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a ser necessària 
per a complir els fins institucionals acordats per unanimitat a la sessió del Ple Municipal de 9 de 
desembre de 2015, entre d’altres: la dinamització comunitària dels mecanismes participatius en 
el procés dels Pressupostos Participatius 2016-2017; l’estudi de viabilitat i elaboració de fitxes 
de les propostes ciutadanes i la  implementació d'un procés de retorn a la ciutadania i a la  
comunitat en general sobre els resultats del procés participatiu dels Pressupostos Participatius.

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu  
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3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de consultoria, assessorament i  dinamització 
dels Pressupostos Participatius 2016-2017, amb Espai d’Anàlisi Social, EDAS.

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

a)  Objecte:  Serveis  de  consultoria,  assessorament  i  dinamització  dels  Pressupostos 
Participatius 2016-2017, amb codi CPV  79315000-5

b) Vigència: Octubre 2016- Febrer 2017.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.450,00€  21%, 1.354,50€

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  

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les definides en la seva oferta proposta de 
22 de juliol de 2016, ratificada i ampliada en data 14 d’octubre, en tot allò que no s'oposi al  
règim jurídic d'aquest contracte menor.

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst 
serà d’aplicació el  RDL 3/2011, de 14 de novembre i  la  resta  de legislació i  normativa de 
desenvolupament.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l'import corresponent a la seva part d'execució de 2016, de 5.383,89€ mes 1.130,61€ IVA, amb 
càrrec a la partida 0401.9241.22799 del pressupost general vigent, i acordar el compromís de 
dotació suficient i adequada per a la part d'execució a l'exercici de 2017, de 1.066,11€ més 
223,88€ IVA.

Quart.  Notificar el  present acord a Espai d’Anàlisi  Social,  EDAS i donar compte als serveis  
econòmics municipals.

5. Atorgament subvencions entitats 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2420/2016, relatiu a l'Atorgament de subvencions a entitats 2016

II. Relació de Fets
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1. Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 22 d'abril de 2016, va aprovar les bases 
d'atorgament de subvencions per al 2016 les quals recullen també els criteris de valoració.

2.  Vistes  les  sol·licituds  i  projectes  presentades al  registre  de l'ajuntament  per  part  de les 
entitats i associacions de Badia del Vallès.

3. Vista l'acta de la comissió de data 10 d' octubre de 2016, encarregada d'estudiar i valorar els 
projectes presentats per les entitats.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la 
ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d'aplicació.

2n.  D'acord  amb  les  bases  específiques  reguladores  de  la  concessió  de  subvencions 
destinades a entitats, associacions i  grups no formals de Badia del  Vallès que s'adjunten i  
formen part d'aquesta proposta, així com el formulari annexes sol·licituds.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número 
229/2016 de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Concedir subvencions a les entitats i associacions de Badia del Vallès segons la relació 
annexa que forma part d'aquesta proposta.

Segon. Aprovar els documents comptables en fase ADO que s'adjunten i formen part d'aquesta 
proposta.

Tercer.  Notificar  l'adopció  d'aquest  acord  als  diferents  serveis  afectats  de  l'Àrea 
d'Acompanyament  a les Persones d'aquest  Ajuntament,  i  a totes les entitats i  associacions 
interessades, incloses a aquelles que no s'hagi atorgat subvenció.

6. Aprovació conveni fraccionament deutes i novació contracte d'arrendament local núm. 
74

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2435/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament i 
fraccionament de deute  del local comercial número 74.

II. Relació de Fets

1. Per instància del senyor José Alburquerque Hernández, que actua en non i representació 
pròpia,  registre  d’entrada  núm.  7615/2016  on  sol·licita  promoure  com  arrendatari  actual, 
l’expedient conjunt per a la novació del contracte d’arrendament del local comercial, propietat  
municipal,  núm. 74,  ubicat  a l’avinguda Burgos,  núm. 2,   destinat  a l’activitat  comercial  de 
“BAR“, i  pel  fraccionament de les obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte 
d’arrendament.

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del comerç 
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
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data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data 
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3.  D’acord  amb  l’informe  del  servei  gestor  de  promoció  econòmica  i  comerç  de  data  18 
d’octubre de  2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles  72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
aprova el  Reglament  de Patrimoni  dels  ens  locals;   articles  1255,  1273 ,  1274 següents  i 
concordants del Codi Civil.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Acordar  el  conveni  de  fraccionament  de  les  obligacions  i  deutes  vençudes  i  no 
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord  i, 
conjuntament la novació del contracte d’arrendament sol·licitada, dins del marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
condicions i obligacions bàsiques següents:

a) Relatives al conveni de fraccionament:

- Deute total (sense IVA): 2.297’10€
- Tipus d’interès legal del diner: 3  per cent
- Termini de devolució: 24 mesos

b) Relatives a la novació contractual:

- Renda mensual (sense IVA): 593’015 euros
- Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes 

des de l’1 de gener de cada any.
- Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la 

data màxima de 01.01.2025

Segon. Requerir al interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte 
de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia 
plena i efectes.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  als  serveis  municipals 
d’economia.

7.  Contracte  menor  serveis  teleassistència  domiciliaria  per  a  gent  gran  i  persones 
dependents

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2314/2016, relatiu a serveis de teleassistència domiciliària para gent gran i  
persones dependents.

II. Relació de Fets
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Per  informe dels  serveis  gestor  de Serveis  Socials  Bàsics,  de data  18 d’octubre de 2016, 
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a 
facilitar  temporalment  el  servei  de  teleassistència  domiciliària  a  les  persones  en  espera 
d'accedir al servei oferit conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

El Servei de Teleassistència Domiciliària és una prestació garantida a la Cartera de serveis 
socials de Catalunya, i té com a finalitat afavorir la permanència de la persones grans en el seu 
entorn habitual a partir de l’atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a 
les eventualitats que els puguin sobrevenir.

Atesa la necessitat de donar cobertura amb aquest servei a la gent gran que precisa de suport  
per  la  seva  autonomia  durant  el  temps  que  resten  a  l’espera  d’accedir  al  Servei  de 
Teleassistència Domiciliària prestat per la Diputació de Barcelona.

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de serveis de teleassistència domiciliària para 
gent gran i persones dependents, amb TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU.

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

a) Objecte: serveis de teleassistència domiciliària para gent gran i persones dependents, 
codi CPV 85310000-5.

b) Vigència: un any, d'1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 5.972,40 i (4%) 238,90 euros, respectivament.

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

e)  Obligacions  bàsiques/essencials  del  contractista:  Les  condicions  d’aquest  contracte 
seran  les  establertes  per  la  Diputació  de  Barcelona,  que  deriven  del  contracte  de 
prestació d'aquests serveis, adjudicat per la Diputació a l'empresa adjudicatària.

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no 
previst serà d’aplicació el  RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i  
normativa de desenvolupament.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
1.826’73 €, IVA inclòs, (mil vuit-cents vint-i-sis euros i setanta-tres cèntims)  amb càrrec a la 
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partida 0803.2312.22799 del pressupost general vigent.

Quart. Notificar el present acord a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU i donar 
compte als serveis econòmics municipals.

8. Justificació subvenció transport adaptat 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2529/2016, relatiu a Justificació Transport Adaptat 2016.

II. Relació de Fets

El Departament de Benestar i Família, a través del Contracte Programa subscrit amb el Consell  
Comarcal del Vallès Occidental , estableix les bases de distribució econòmica per al suport del 
transport  adaptat  per  als  col.lectius de ciutadans amb dret  a rebre la subvenció en aquest 
concepte.

Els ciutadans amb dret a rebre la subvenció són persones amb disminució i persones grans 
que tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.
La despesa per part de l' Ajuntament de Badia del Vallès durant el període de 1 de gener a 30  
de setembre de 2016 ha estat de  3.814,16 € ( tres mil vuit cents catorze i setze cèntims ).

S'acorda:

Primer. Justificar la despesa efectuada en concepte de transport adaptat  en el període de 1 de 
gener a 30 de setembre de 2016, per import de 3.814,16 € ( tres mil vuit cents catorze i setze 
cèntims ) corresponent a l’exercici 2016.

Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 14:35 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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