Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/29

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

14 / de setembre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretaria accidental

Rosa Caballero del Castillo

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 de
setembre de 2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0029 Data : 21/09/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 24/09/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 21/09/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2618/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2618/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

III. Fonaments de dret

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.

Número : 2018-0029 Data : 21/09/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2018/28 import 38,12 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
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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.

Relació núm. O/2018/105 import 22.206,26 €

Relació núm. O/2018/93 import 40,00 €

Relació núm. O/2018/98 import 124,23 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2579/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions .
II. Relació de Fets
Vist l’expedient 1857/2018 relatiu a l’aprovació extrajudicial de crèdits, per acord del Ple de
data 26 de juliol 2018.
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
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
Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener 2018.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de lA
següent relació:
Relació núm. O/2018/104 import 93.004,64 €
Segon.: Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2018/178 import líquid 0,00 €
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Documents comptables extrajudicial de crèdits (Expedient 2579/2018)
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Relació núm. P/2018/172 import líquid 124,23 € (despeses i comisions TPV esports)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2018/165 import líquid 40,00 € (despeses TPV BBVA)

Relació núm. P/2018/179 import líquid 33.770,04 €
Relació núm. P/2018/180 import líquid 40.299,37 €
Relació num. P/2018/181 import líquid 11.553,88 €

Conveni de col·laboració amb l'Agrupació Musical de Badia del Vallès (Expedient
2043/2018)

II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0701.3341.48103 amb un import de 2.000 € euros per a l'atorgament de la concessió de
subvenció nominativa a favor de l’AGRUPACIÓ MUSICAL DE BADIA DEL VALLÈS per a la
col·laboració musical en les festivitats del municipi.
Vist l'informe d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als
pressupostos municipals.
Vist l'informe de la tècnica municipal de Promoció Cultural, adjunt en aquest expedient, on es
recull la finalitat de la subvenció per a l’actuació de la Banda de Música en diverses festivitats
del municipi durant el 2018.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- 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.
- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2043/2018, relatiu al CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGRUPACIÓ
MUSICAL DE BADIA DEL VALLÈS.

Número : 2018-0029 Data : 21/09/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Atorgar una subvenció a favor de l’Agrupació Musical de Badia del Vallès per import
de 2.000,00€ amb càrrec a l'aplicació 0701.3341.48103 del pressupost de despeses de la
Corporació, i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es detallin les obligacions i
compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

Concessió subvenció nominativa Jornades Associatives (Conveni FEC) (Expedient
2026/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2026/2018, relatiu al CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FEC per a
les Jornades Associatives.
II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0701.3341.48104 amb un import de 2.000 € euros per a l'atorgament de la concessió de
subvenció nominativa a favor de la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA per a la
realització de les Jornades Associatives 2018.
Vist l'informe d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als
pressupostos municipals.
Vist l'informe de la tècnica municipal de Promoció Cultural de data 1 d’agost, on es recull la
finalitat de la subvenció per a la dinamització d’entitats del municipi del 8 al 14 d’octubre.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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QUART. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de la
subvenció en els termini, i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni .
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TERCER. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del conveni, delegant a
l’Alcaldia aquesta formalització.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar el document comptable de despeses per import de 2.000€ a favor de
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès a càrrec de la partida 0701.3341.48103 del pressupost
vigent, i ordenar el pagament del 50% de l’import (1.000€ MIL EUROS) tal i com indica el punt
cinquè del conveni.

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.

PRIMER. Atorgar una subvenció a favor de la Federació d’Entitats Culturals (FEC) per import
de 2.000,00€ amb càrrec a l'aplicació 0701.3341.48104 del pressupost de despeses de la
Corporació, i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es detallin les obligacions i
compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
SEGON. Aprovar el document comptable de despeses per import de 2.000€ a favor de la
Federació d’Entitats Culturals per a les Jornades Associatives a càrrec de la partida
0701.3341.48104 del pressupost vigent, i ordenar el pagament del 50% de l’import (1.000€ MIL
EUROS) tal i com indica el punt 3 del conveni.
TERCER. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del conveni, delegant a
l’Alcaldia aquesta formalització.
QUART. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de la
subvenció en els termini, i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni .

Número : 2018-0029 Data : 21/09/2018

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 1689/2018, relatiu al contracte administratiu reservat de serveis de
manteniment i neteja de jardins i espais lliures municipals de Badia del Vallès.
Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de Tinenta d’alcaldessa de Territori, de data
2 d’agost de 2018, d’acord amb l’informe del servei gestor de Territori.
2. Per l'informe-memòria d'aquest servei gestor, de data 4 de setembre de 2018, s’acredita la
necessitat de contractar els serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures
municipals de Badia del Vallès. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de
l'objecte, les condicions econòmiques i pressupostàries i s'incorporen els plecs reguladors de
les condicions administratives i prescripcions tècniques del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la Secretaria
municipals.
Fonaments de dret
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Contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais
lliures municipals (Expedient 1689/2018)

1r. D’acord amb el que es disposa als articles 17, 22, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 156 a
158, i 308 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional d’aquesta la Llei 9/2017, de 8 de
novembre 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:

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import total,
IVA inclòs, de 37.493,01 euros, amb càrrec a l’aplicació 1204 1711 22700 del pressupost
vigent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de 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.
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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, diversos criteris d’adjudicació, de serveis manteniment i neteja de jardins i espais lliures
de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 185.915,74 euros, sense IVA.

