Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/34

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de setembre / 2017

Durada

Des de les 13:45 fins a les 14:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

NO

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Montserrat Jiménez Molina
Una vegada verificada per la Secretària 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

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 : 2017-0033 Data : 02/10/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/10/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 02/10/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2017.

Aprovació de documents comptables (exp. 2426/2017)

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 5.680,35€, segons es detalla a la relació núm. 2017/32,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 98.164,65€, segons es
detalla a la relació núm. 2017/79, adjunta.

Conveni de col·laboració amb la FEC per les Jornades Associatives (exp.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

II. Relació de Fets
En data 22 de setembre 2017, 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.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2426/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

2369/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de
l'alcaldia municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016 de
23 de març, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA per donar
suport a les associacions i entitats del municipi i atendre les finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 2.000€ (DOS
MIL EUROS), de Promoció Cultural i amb càrrec a la partida 0703 3341
48104 del pressupost vigent per a 2017.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària
en favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la FEDERACIÓ
D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA.

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

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21
a 23, i 55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic;
art. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
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II. Relació de Fets
Segons l'informe d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de
l'àrea d'Acompanyament a les persones, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració amb la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA per
l'organització de les Jornades Associatives i Culturals, amb la finalitat de
donar suport a les entitats del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2369/2017, relatiu al conveni amb la FEC per les
JORNADES ASSOCIATIVES 2017 per donar suport a les associacions i
entitats del municipi.

Contracte de serveis de diverses assegurances (exp. 1656/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10, 20, 22, 53, 109 i 110, 138 i
següents, 157 a 161 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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 i de conformitat amb les facultats delegades en
aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
3r. 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 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 l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
diversos criteris d'adjudicació, de serveis de diverses pòlisses d’assegurances
que garanteixen la cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat normal
que desenvolupa com a corporació local de Badia del Vallès, amb un
pressupost de 69.000,00 euros/nets any, que es correspon amb els següents
lots:
Lot 1. Assegurança de responsabilitat civil i/o patrimonial, 18.500,00
euros.
Lot 2. Assegurança d’edificis; 20.500,00 euros.
Lot 3. Assegurança d’accidents usuaris poliesportiu, 11.500,00 euros.
Lot 4. Assegurança d’assistència sanitària del personal, 18.500,00
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la
Secretaria municipals.
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II. Relació de Fets
1. Per informe de Serveis generals de l'Àrea de serveis centrals, de data 20
de juny de 2017, s’acredità la necessitat de contractar serveis de diverses
pòlisses d’assegurances que garanteixen la cobertura dels riscos que es
deriven de l’activitat normal que desenvolupa com a corporació local.
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 7 de setembre de
2017, consta a l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei
gestor, amb els plecs de condicions administratives i condicions tècniques per
a l’adequada, idònia i eficient regulació i execució del contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 1656/2017, relatiu al contracte de serveis de diverses
assegurances.

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

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2203/2017, relatiu a l’alta de 1’08 m3 en la utilització a la cambra
de congelats del Mercat municipal per part de MORENO ANTOLINOS
CANSALADERS SL.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
7146/2017, l’empresa MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL com
concessionaris de les parades del Mercat municipal núm. 71-76-77 i 78 destinades a
l’activitat de Xarcuteria, ha sol·licitat l’alta de 1’08m3 en l’ utilització de la cambra de
congelats del mercat municipal i amb efectes de l’1 d’agost de 2017.
2. En data 13 de setembre de 2017 s’emet informe per part del responsable del
Mercat i en data 18 de setembre de 2017 informe per part del departament
d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3
en el padró de les càmeres comunes de congelats a MORENO ANTOLINOS
CANSALADERS SL a partir de l'1 d’agost de 2017.

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

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

Alta utilització prestatgeria de les càmeres comunes de congelats al Mercat
Municipal (exp. 2203/2017)
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Quart. Sotmetre aquest procediment i l'autorització i adjudicació del contracte
a la condició suspensiva d'aprovació del pressupost municipal 2018 i
d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte durant els exercicis 2018 i 2019, tot d’acord amb el
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el termini de 15
dies a partir de l'endemà de la publicació al BOP els interessats presentin les
proposicions que considerin convenients.

Segon. Notificar el present acord Als interessats, al servei del Mercat Municipal i a
l’ORGT.

Baixa de la cambra de carn núm. 4 i alta a la núm. 10 del Mercat Municipal (exp.
2113/2017)

2. En data 13 de setembre de 2017 s’emet informe per part del responsable del
Mercat i en data 18 de setembre de 2017 s’emet informe per part del departament
d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que en el padró de les cambres comunes del mercat municipal consta que la
cambra núm. 10 està a data d’avui desocupada i que no existeix inconvenient per
llogar-la atenent a les necessitats dels concessionaris sol·licitants.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar la baixa per la no utilització de la cambra de carn núm. 4 amb una
superfície 4,05 m3 als concessionaris MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL i
amb efectes del 31 de juliol de 2017 i posteriorment donar d’alta als mateixos
concessionaris MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL per a d’utilització de la
cambra de carn núm. 10 de 8’1m3 de superfície i amb efectes del 1 d’agost de 2017.
Segon. Notificar el present acord a las parts interessades, al responsable del mercat
i a l’ORGT.

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els
següents acords:
TEMES D'URGÈNCIA
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
7054/2017, MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL com concessionaris de les
parades núm. 71-76-77 i 78 del Mercat Municipal destinades a l’activitat de
Xarcuteria - Cansaladeria, han sol·licitat la baixa de la cambra de carn núm. 4 de
4’05 m3 de superfície i donar-se d’alta a la cambra de carn núm. 10 de 8’1 ,3 de
superfície per falta d’espai de emmagatzemen , tot amb efectes del 1 d’agost de
2017.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2113/2017, relatiu a la baixa de la cambra de carn núm. 4 i de
l’alta de la cambra de carn núm. 10 del Mercat Municipal a nom de MORENO
ANTOLINOS CANSALADERS SL.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

TEMES D'URGÈNCIA: Adhesió al conveni de compra agregada de serveis de
telecomunicacions (CAST 2018-2022) (exp. 2451/2017)
Favorable

3. Vist l'interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès d’adherir-se al citat conveni i
que l’any 2018 preveu una despesa estimada de 55.000€ per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
III. Fonaments de dret
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant,
ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient d’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès al
conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci
LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint
el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

2. En data 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona han signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir
les bases i condicions en què es portarà a terme la contractació agregada dels
serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la
demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi
d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.
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II. Relació de Fets
1. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2451/2017, relatiu a la adhesió al conveni de compra
agregada de serveis de telecomunicacions (CAST 2018-2022)

Adhesió
Lot
X
X
Total

1
2

Import/any (€)
Veu i dades en ubicació fixa
43.000€
Telecomunicacions mòbils de veu 12.000€
i dades
55.000€

QUART. Aprovar el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta
contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Eva Menor Cantador, alcaldessa de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, en representació de l’Ajuntament de Badia del
Vallès per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar
els presents acords.
SISÈ. Notificar de manera telemàtica a través de la plataforma EACAT a les
persones i entitats interessades.

TEMES D'URGÈNCIA: Modificació acord de Justificació Plans Ocupació AMB

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

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 55.000€, IVA inclòs, per als lots
que tot seguit es detallen:
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SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació
de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les
seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la
Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta
telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran
acceptades per aquest l’Ajuntament de Badia del Vallès pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

Ampliació 2ª Convocatòria 2012-2015 (exp. 386/2017)
Favorable

3. En data 9 d’agost de 2017, a través del correu electrònic, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona requereix aclariments de la justificació tècnica, i
un cop revisada la documentació es detecten variacions en la justificació
econòmica. Mitjançant correu electrònic l’Àrea Metropolitana de Barcelona
estableix un termini fins el dia 26 de setembre per esmenar aquesta
justificació .
4. Revisada la documentació a presentar i justificar, l’import de despesa
subvencionable és de 42.305,13 €, del total del cost del projecte de 56.906,09
€.
III. Fonaments de Dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de
març, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Modificar l’acord del dia 24 de febrer de 2017, atès el requeriment de
l’Àrea Metropolitana del dia 9 d’agost de 2017, i justificar les despeses per un
import de 42.305,13 € de la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per finançar el 3r projecte de l’ampliació de la 2ª convocatòria «Pla

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

Número : 2017-0033 Data : 02/10/2017

2. En data de 24 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Badia del Vallès aprova la presentació de la justificació de la subvenció per
l’import total atorgat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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II. Relació de Fets
1. La junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data
26/04/2016 va aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Badia del Vallès dins
del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015
amb una assignació de quaranta-set mil cinc-cents trenta-cinc euros
(47.535,00€) per al finançament del 3r projecte de l’ampliació de la 2ª
convocatòria «Pla local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de
persones en risc d’exclusió social mitjançant l’execució d’un projecte
d’inserció laboral al voltant de la millora dels espais urbans i equipaments
públics de Badia del Vallès». Aquest import correspon a la part subvencionada
d’un pressupost total del projecte de 65.405,23 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 386/2017, relatiu a la Justificació dels Plans d’Ocupació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ampliació de la 2ª Convocatòria
2012-2015.

local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de persones en risc
d’exclusió social mitjançant l’execució d’un projecte d’inserció laboral al
voltant de la millora dels espais urbans i equipaments públics de Badia del
Vallès»
Segon. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través
de l’EACAT, mitjançant el Servei Municipal d’Ocupació.

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