Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/7

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de febrer / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

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 Secretaria 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

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el dia 15 de febrer de 2019, atès que tots els membres disposaven del
text.
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 05/03/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Rosa Caballero del Castillo (1 de 2)
Secretaria accidental
Data Signatura: 05/03/2019
HASH: 186a89159133b443999e56acff48890b

ACTA

Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Expedient 589/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

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.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s'assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al president de
l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de
despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a l'Alcalde el reconeixement
extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de despeses adquirides conforme a Dret,
sempre que existeixi consignació pressupostària

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 589/2019, relatiu a l’aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.

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. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda,
Únic. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d’obligacions que disposaven de
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

crèdit suficient al 2018 de les relacions següents:
Relació núm. E/2018/9 import 12.017,25 € (Factures conformades electrònicament al
Gestiona)

Aprovació targetes moneder març 2019 (Expedient 568/2019)

Expedient número 568/2019, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de Març.
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.
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.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, 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.
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, fase ADO, per un import total
de 5.465,00€ (cinc mil quatre-cents seixanta-cinc euros), corresponent a les recàrregues de
les targetes moneder del mes de Març de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe
tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de
5.465,00€.

Pagament del Servei d'Atenció Domiciliaria Comarcal desembre 2018 (Expedient
449/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
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I. Identificació de l’expedient

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Tipus de votació: Unanimitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Expedient número 449/2019, relatiu
Domiciliària (SAD) desembre 2018.

al

pagament

del

Servei

Comarcal

d’Atenció

II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.

En la mateixa Junta de Govern Local s’acceptava l’aplicació del Reglament regulador del
servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Occidental, disposicions de gestió,
pagament del preu públic establert i les normes aprovades per l’ens comarcal que afectin al
servei.
Vist l’informe de responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials.
III. Fonaments de dret.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:

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

Codi Validació: 57AMSD3YE7RCT566SRD5EERX3 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 19

La Junta de Govern Local de data 22/01/2018 va acordar expressar la voluntat de l’ajuntament
de Badia del Vallès de continuar adherits al SAD que porta a terme el CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL.

L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació “global” dels serveis socials.
La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes
assumiran en data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien
com a pròpies del municipi en aquesta matèria.

Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat
que les Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis
socials al municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.

Per tot això, s’acorda:
Primer.- Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 5.584,15€ (cinc mil
cinc-cents vuitanta-quatre euros amb quinze cèntims) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes de desembre 2018.
Segon.- Aprovar el document en fase ADO per import de 20.888,97€ (vint mil vuit-cents
vuitanta-vuit euros amb noranta-set cèntims) i amb càrrec a al partida 0803.2312.46500
corresponent al SAD Dependència del mes de desembre 2018.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes de desembre per import de
26.473,12 € (vint-i-sis mil quatre-cents setanta-tres euros amb dotze cèntims).
Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual
cosa es faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.
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De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia núm.
052/2018, de 23 de gener de 2018.

Aprovació de despesa de l’1 de gener al 30 d’abril de 2019 de pròrroga del contracte
administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals (Expedient
734/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

3. Instruït l'expedient, han estat emesos els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.
4. En data 23 de març de 2018, en sessió de la Junta de Govern Local acorda la pròrroga del
contracte administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals, per un
termini d’un any natural, amb efectes a partir del dia 1 de maig de 2018 fins al 30 d’abril de
2019, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent subscrit amb l’empresa
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. (EGARSAT).
III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera del contracte administratiu, així com la cinquena del Plec de clàusules
administratives particulars, disposen: «La vigència del contracte podrà prorrogar-se, per mutu
acord de les parts, fins a un màxim de 2 anys, mitjançant resolució expressa, a proposta del
responsable del contracte i consentiment del contractista, amb un més abans, com a mínim,
de la finalització de la vigència inicial o de les seves pròrrogues».
2n. D'acord amb l'informe tècnic de la responsable del contracte es justifica la necessitat i
idoneïtat de continuar la prestació del servei objecte del contracte, en atenció a l’assoliment de
la totalitat de les prestacions pactades mitjançant contracte i perquè el preu establert al
contracte redueix en 2.244,95 euros l’any el preu de licitació, generant un estalvi a
l’Ajuntament en tota la durada del contracte (2 anys + 1 de pròrroga) de 6.734,85 euros.
3r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment
de la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 23,
303 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic; d’acord amb allò previst a la disposició addicional segona i
disposició transitòria primera de la Llei 9/2018, 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:
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2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta de Govern
Local, de data 1 d’abril de 2016, i es va formalitzar amb l'adjudicatària en data 5 d’abril de
2016, essent la seva data d'inici l’1 de maig de 2016 i la seva duració de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.
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II. Relació de Fets.
1. Per Provisió d'Alcaldia de data 12 de març de 2018, es va iniciar l'expedient de pròrroga de
la vigència del contracte administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos
laborals, arran de l'informe de la tècnica de Recursos humans i prevenció de riscos laborals de
data 9 de març de 2018 i l’escrit de sol·licitud de pròrroga de l’empresa contractista,
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. (EGARSAT), de igual
data 9 de març de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 734/2018, relatiu al procediment de pròrroga del contracte administratiu de
serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Aprovació de despesa de l’1 de gener al 30 d’abril de 2019

Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 2.966,66 euros nets, amb un IVA de 366,36 €
(corresponent al 21% de 1.744,57 €, la part sotmesa a IVA, la resta -vigilància de la salut- està
exempta d’IVA), per a fer front la despesa del contracte de l’1 de gener al 30 d’abril de 2019,
amb càrrec a la partida pressupostària 1902.9203.27799 del pressupost vident.

Pròrroga del contracte de serveis de Prevenció Aliè en matèria de riscos laborals de l’1
de maig de 2019 al 30 d’abril de 2020 (Expedient 204/2019)

II. Relació de Fets.
1. Per Provisió de la Tinenta d'Alcaldessa de l’Àrea de Serveis Centrals de data 21 de gener
de 2019, es va iniciar l'expedient de la segona pròrroga de la vigència del contracte
administratiu dels serveis de Prevenció Aliè en matèria de riscos laborals, arran a l'informe
tècnic de la responsable del contracte i a l'escrit de l'empresa contractista, ambdós de data 21
de gener de 2019.
2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta de Govern
Local, de data 1 d’abril de 2016, i es va formalitzar amb l'adjudicatària en data 5 d’abril de
2016, essent la seva data d'inici l’1 de maig de 2016 i la seva duració de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.
3. Aquest contracte administratiu de serveis va ser prorrogat per un any per acord de Junta de
Govern Local, de data 23 de març de 2018, i es va formalitzar amb l'adjudicatària en data 5
d’abril de 2018, essent la seva data d'inici de la pròrroga l’1 de maig de 2018 fins al 30 d’abril
de 2019.
4. Instruït l'expedient, hi consta el consentiment de l'empresa adjudicatària i han estat emès els
informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.
III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera del contracte administratiu, així com la cinquena del Plec de clàusules
administratives particulars, disposen: «La vigència del contracte podrà prorrogar-se, per mutu
acord de les parts, fins a un màxim de 2 anys, mitjançant resolució expressa, a proposta del
responsable del contracte i consentiment del contractista, amb un més abans, com a mínim,
de la finalització de la vigència inicial o de les seves pròrrogues».
2n. D'acord amb l'informe tècnic de la responsable del contracte es justifica la necessitat i
idoneïtat de continuar la prestació del servei objecte del contracte, en atenció a l’assoliment de
la totalitat de les prestacions pactades mitjançant contracte i perquè el preu establert al
contracte redueix en 2.244,95 euros l’any el preu de licitació, generant un estalvi a
l’Ajuntament en tota la durada del contracte (2 anys + 2 de pròrroga) de 8.979,80 euros. Que
aquest contracte no hi ha revisió de preus i no hi ha ampliació de garantia.
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I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 204/2019, relatiu a la pròrroga del contracte de serveis de Prevenció Aliè en
matèria de riscos laborals de l’1 de maig de 2019 al 30 d’abril de 2020.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Tipus de votació:
Unanimitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

3t. D'acord amb la disposició transitòria primera de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, aquest contracte, anterior a la seva entrada en vigor, es regeix
amb els principis, regim jurídic i procediment de la duració i pròrroga dels contractes
administratius de serveis disposats pels articles 23, 303, la disposició addicional segona i
concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic; i d'acord amb la disposició addicional segona de 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.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 5.933,34 euros nets, amb un IVA de 732,72 €
(corresponent al 21% de 3.489,14 €, la part sotmesa a IVA, la resta -vigilància de la salut- està
exempta d’IVA), per a fer front la despesa del contracte per al 2019, corresponent des de l’1 de
maig al 31 de desembre de 2019, amb càrrec a la partida pressupostària 1902.9203.22799 del
pressupost vigent. Aquest acord es condiciona al compromís de dotar els pressupostos
municipals del exercici successiu amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a
fer front la contractació.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la
notificació.
Quart. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de serveis de Prevenció Aliè en matèria
de riscos laborals, per un termini d’un any natural, amb efectes a partir del dia 1 de maig de
2019 i fins al 30 d’abril de 2020, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent
subscrit amb l’empresa EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO,
S.L.U. (EGARSAT).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això s'acorda:

1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

Contracte menor de serveis de realització del Carnestoltes escolar, Popular i infantil am
l'empresa l'Escenari de Barcelona, S.L. (Expedient 329/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 329/2019 relatiu al contracte menor de Serveis de realització del
Carnestoltes escolar, Carnestoltes Popular i el Carnestoltes Infantil.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

II. Relació de Fets
Per informe del servei gestor de Promoció Cultural, de data 13 de febrer de 2019, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a la celebració
de les activitats del Carnestoltes, els dies 1, 2 i 3 març.
III. Fonaments de dret

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. realització del Carnestoltes escolar, Carnestoltes Popular i el Carnestoltes
Infantil, codi CPV 79954000-6.
b) Termini d’execució i vigència del 1 al 4 de març de 2019
c) Preu del contracte. 8.175 € euros nets, i 21% 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, 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) Obligacions essencials i règim jurídic. El contractista està obligat a subministrar el
material als termes pactats.
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. Victòria Henderson Eguiluz, Responsable de l’Oficina
Tècnica de l’Àrea de Presidència.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import de 9.891,75 euros, amb càrrec a l'aplicació 0701.3381.22799 del pressupost general
vigent.

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de realització del Carnestoltes escolar,
Carnestoltes Popular i el Carnestoltes Infantil, amb l’empresa L'ESCENARI DE BARCELONA,
S. L, segons pressupost adjunt.
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Per tot això s'acorda,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 de conformitat amb les facultats
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials Ajuts urgència social febrer (Expedient
572/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48005 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
413,04€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de Març segons es detalla a la relació
adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 413,04€.

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Ajuts urgència social març (Expedient
571/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això,
S'ACORDA
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II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 418/2019, relatiu als ajuts d’urgència social de Febrer.

Expedient número 571/2019, relatiu als ajuts d’urgència social de Març.

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Ajuts urgència social març (Expedient
520/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 520/2019, relatiu als ajuts d’urgència social de Març.
II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48004 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
84,00€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de Març segons es detalla a la relació
adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 84,00€.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això,
S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 518/2019, relatiu als ajuts d’urgència social de Febrer.
II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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.

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Ajuts urgència social febrer (4) (Expedient
518/2019)
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Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
350,00€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de Març segons es detalla a la relació
adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 350,00€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això,
S'ACORDA

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això,
S'ACORDA

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 525/2019, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicació del 2018 al
pressupost del 2019 que disposaven de crèdit al 2018.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s'assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al president de
l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de
despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a l'Alcalde el reconeixement
extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de despeses adquirides conforme a dret,
sempre que existeixi consignació pressupostària
Ates que en sessió de Junta de Govern el 25 de gener del 2019 es va aprovar el
Reconeixement Extrajudicial de crèdit de les relacions E/2018/1, E/2018,2 i E72018/3
Atès que en sessió de Junta de Govern del 15 de febrer es va aprovar el Reconeixement
Extrajudicial de crèdit de les relacions E/2018/6 i E/2018/7.
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.

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Favorable
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Aplicació d'operacions pendents d'aplicació del pressupost del 2018 al pressupost del
2019 (Expedient 525/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
100,00€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de Febrer segons es detalla a la relació
adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 100,00€.

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. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.

Relació núm. O/2019/35 import 53.255,22 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació E/2018/2)
Relació núm. O/2019/39 import 5.706,85 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació E/2018/3
INCASOL)
Relació núm. O/2019/37 import 1.728,67 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació E/2018/6).
Relació núm. O/2019/40 import 11.184,64 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació E/2018/7).
Relació núm. O/2019/41 import 192.265,51 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació
E/2018/1).

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendent d’aplicar del pressupost del 2018 en fase
d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO i O de les següents
relacions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això s’acorda,

Relació núm. P/2019/39 import 48.848,04 (OPAS E/2018/2)
Relació núm. P/2019/40 import 0,00 € (OPAS E/2018/2 pagaments en formalització)
Relació núm. P/2019/41 import 0,00 € (OPAS E/2018/3 pagaments en formalització INCASOL)
Relació núm. P/2019/42 import 1.728,67 € (OPAS E/2018/6)
Relació núm. P/2019/43 import 11.184,64 € (OPAS E/2018/7)

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2019/44 import 187.841,95 € (OPAS E/2018/1)
Relació núm. P/2019/45 import 0,00 € (OPAS E/2018/71 Formalització factures Correos)
Relació núm. P/2019/46 import 250,00 € (OPAS E/2018/1 Factura domiciliada BOP)

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 492/2019, relatiu al traspàs del local comercial núm. 70, situat a l’avinguda
Burgos, núm. 6 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 1206/2019 de data 11 de febrer de 2019 la senyora Silvia do Carmo
Cabrita Lópes Vicente, com arrendatària del local comercial núm. 70, destinat a l'activitat de
“Llaminadures”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del senyor
Raúl Creix Martínez i per desenvolupar l’activitat de “Ferreteria”.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 28 de novembre de 2018 que aprova el pla d’acció per a la
dinamització del comerç local i que estableix els criteris en matèria de promoció econòmica i
comerç en atenció a la ubicació, superfície i altres factors dels usos comercials.
2n. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 13 de febrer de
2019 en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Contractacions Patrimonials. Traspàs local 70.(Expedient 492/2019).

4t. De conformitat amb les delegacions atorgades a aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número
52/2018, de 23 de gener.
Per tot això s'acorda,
Primer. Autoritzar a la senyora Silvia do Carmo Cabrita Lópes Vicente, el traspàs del local
comercial núm. 70 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 6 a favor del senyor Raúl Creix Martínez i
per desenvolupar l’activitat “Ferreteria”.
Segons les condicions contractuals que s’indiquen en el contracte d’arrendament signat amb
aquest Ajuntament en data 11 d’abril de 2018, l’arrendatària salient haurà d’abonar la quantitat
de 2.550’00€ en concepte de participació en el preu del traspàs ( corresponent al 30% d’acord
amb la clàusula desena, segon paràgraf) i de 535,50€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 334’00€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 334’00€ en concepte
d’obertura de negoci no retornables, de conformitat amb les mesures del pla d’acció per a la
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3è. D’acord amb l’informe de deute d’economia del local núm. 70 ubicat a l’avinguda Burgos,
núm. 6 data 14 de febrer de 2019.

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la garantia addicional a Silvia do
Carmo Cabrita Lópes Vicente, que té dipositada a l'Ajuntament per import de 621,18€
referent a aquest local comercial.
Cinquè. En relació a la fiança per import de 621,18€ ingressada d'acord a la legislació a l'
Institut Català del Sòl d'aquest local, tramitar petició a l’INCASOL de devolució a l'Ajuntament
per la seva posterior devolució al tercer.
Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de territori
respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquets Ajuntament les
quantitats esmentades tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci formalitzi el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb a les mesures del pla
d’acció per a la dinamització del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
novembre de 2018 pel període de fins al 01/01/2020 més 5 anys de pròrroga, amb un termini
de fins al 01/01/2025 data en la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada
formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves respectives
contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, l'arrendatari estarà
obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de tres mesos. Si
per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada,
l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.
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dinamització del comerç local i que estableix els criteris en matèria de promoció econòmica i
comerç en atenció a la ubicació, superfície i altres factors dels usos comercials.

TEMES D'URGÈNCIA: Finalització vigència del Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l'Associació Aturats Actius (Expedient 609/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 609/2019, relatiu a Cessions de Béns
II. Relació de Fets
1. Que mitjançant acord la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 07 d´abril de
2014, va aprovar el conveni de col·laboració entre l´ajuntament de Badia del Vallès i l
´Associació d´Aturats Actius que té per objecte la col·laboració en l´àmbit de la promoció de les
persones aturades, i amb la finalitat d´establir el suport de l´ajuntament de Badia del Vallès a l
´Associació d´Aturats Actius, i en especial al seu projecte “Activitats Multiserveis”, així com,
establir el marc de col·laboració entre l´ajuntament de Badia del Vallès i l´Associació Aturats
Actius i atorgar suport per al desenvolupament del projecte esmentat. Documentació
incorporada al present expedient.
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

2. Que el Conveni subscrit entre les parts en data 7 d´abril de 2014, preveu al pacte 3 punt 1.
que “El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà validesa fins el dia
31 de desemebre de 2015, i es podrà prorrogar, de manera expressa, per un any mentre es
compleixin els objectius i condicions del projecte.”
3. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu de l´àrea gestora.

4t. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
5è.Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
6è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 1096/2018 de 30 de novembre, en la Junta de Govern
Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar per finalitzada la vigència del Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de
Badia del Vallès i l´Associació Aturats Actius, aprovat mitjançant acord de Junta de Govern
Local de data 07 d´abril de 2014, que d´entre altres contemplava l´autorització d´ús del local
núm. 10, situat al Carrer Algarve, núm .4 de Badia del Vallès i requerir als representants de l
´Associació Aturats Actius, per tal de que deixi el local lliure i faci entrega de les claus al servei
municipal de cultura en el termini d´un mes, comptador des del moment que sigui notificat
aquest acord.
Segon. Notificar l'acord a l´Associació d´Aturats Actius

TEMES D'URGÈNCIA: Concessió administrativa d'ús de bé de domini públic per concurs de
parades i magatzems al Mercat Municipal (Expedient 2054/2018.).
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2054/2018, relatiu a la concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini
públic per concurs.
II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 23 de novembre de 2018, va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment, en els
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3r. Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
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2n. Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de
juny.
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III. Fonaments de dret
1r.Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.

termes que figura a l’expedient i l’adjudicació d’acord amb el contingut contemplat a l’art. 62 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre (PCEAP en
endavant).
2. Finalitzat el període de presentació de proposicions i instruïts els actes de tramitació de
l'expedient, la Mesa de contractació, a la sessió de data 24 de gener de 2019, va acordar la relació
dels aspirants amb millors proposicions per a la seva adjudicació per l’òrgan competent en règim
de concessió administrativa de les parades i els magatzems del mercat municipal.

Primer. Declarar vàlid el procediment instruït per a l’adjudicació de parades i magatzems del
mercat municipal de Badia del Vallès i de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació
de 24 de gener de 2019, adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic
en les condiciones que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars als següents licitadors:
Núm. de plica

Adjudicatari

Descripció del bé

Cànon

1

J.C. Torrecillas Cegarra

Parada 159

2

J. Vargas Pérez

Magatzem 37

400’00€

3

L. González

Parades 164-165-166

500’00€

4

J. Fuentes Delgado

Parades 64-65

300’00€

5

W. Rodríguez Vargas

Magatzem 38-39

500’00€

71’00€

Segon. Requerir als adjudicataris per tal que dipositin la garantia definitiva segons la clàusula
onzena del PCEAP.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el cobrament de la garantia definitiva segons la clàusula
onzena del PCEAP mitjançant qualsevol de les formes previstes legalment.
Quart. Declarar el procediment desert respecte les parades 41-46; 42-43-44; 53-54-55; 58-59;
134-135; 150-151 i 155-156 i el magatzem núm. 54 del mercat municipal, per manca de
proposicions i licitadors.
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries i citar-les per a la signatura del
contracte previ diposit de la garantia definitiva i donar compte als serveis de secretaria i d’hisenda
municipals.
Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals d’aquest acord d’adjudicació al Perfil
del Contractant i la formalització del contracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Perfil del contractant, en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització
del contracte.
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Per tot això s'acorda,
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III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/20/UE i 2014.
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3. Requerides les persones adjudicatàries proposades han estat presentades per totes elles la
documentació justificativa i han estat constituïdes els canons i les despeses de publicitat exigides
a la clàusula 11a del PCEAP, d'acord amb les diligències de secretaria.

TEMES D’URGÈNCIA: Jubilació ordinària per avançament de l'edat del funcionari 509
(Expedient 447/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

Fonaments de dret
1. El Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel que s’estableix el coeficient reductor de
l’edat de jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració Local.
2. 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.
3. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social.
4. L’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
5. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per declarar jubilació
ordinària del personal, segons Decret d’alcaldia 0052/2018, de 23 de gener.

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Relació de Fets
1. Atesa la sol·licitud del funcionari de carrera senyor Juan Pedro Cordero Galán presentada
mitjançant instància número 2019-E-RC-913 de data 4 de febrer de 2019 i en la qual informa el
seu desig de jubilar-se per avançament de l’edat, de conformitat amb el Reial Decret
1449/2018, amb efectes des del dia 1 de març de 2019.
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Identificació de l’expedient
Expedient número 447/2019, relatiu a la jubilació ordinària per avançament de l’edat del
funcionari de carrera 509.

Primer. Declarar el senyor Juan Pedro Cordero Galan amb NIF 39042201T, funcionari de
carrera, en situació de jubilació amb efectes de data 1 de març de 2019, data en la qual es
declararà extingida la relació i la pèrdua de la condició de funcionari amb aquesta Corporació.
Segon. Requerir a secretaria, intervenció i serveis jurídics externs de l’Ajuntament que
informen en el termini màxim de quinze dies sobre la procedència o no de la indemnització
sol·licitada per l’interessat, per tal que es pugui resoldre per la Junta de Govern un cop s’hagin
emès els informes esmentats.
Tercer. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social, i practicar la liquidació dels havers
corresponents, segons els documents comptables annexos a aquesta proposta d’acord.
Quart. Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada, a l'àrea
corresponent, al comitè d'empresa, junta de personal i seccions sindicals.
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Per tot això s’acorda,

