Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/34

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

20 de novembre de 2019

Durada

Des de les 10:15 fins a les 10:35 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

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

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Martínez Valencia:
«Assistència a un acte de l'ajuntament»
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 a 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: 2019-0034 Data: 10/12/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 12/12/2019
HASH: 2c82e74a716ad59bb671756673abb5a4

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 10/12/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de
novembre de 2019.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp.
4578/2019)

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.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de
2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2019/391 import 1579,18 €
Relació núm. O/2019/390 import 38.432,53 € (Factures conformades al Gestiona)
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/408 import líquid 1.579,18 €
Relació núm. P/2019/406 import líquid 37.913,57 € (Factures conformades al
Gestiona)
Relació núm. P/2019/407 import líquid 400,00 € (Factures conformades al Gestiona
amb pagament domiciliat)

Resolucions del Contracte Patrimonial. Renúncia de la titularitat de les
concessions administratives de les parades del mercat municipal núm. 137-138

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4578/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

(exp. 4335/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. En data 31 d’octubre de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat en
el que s’adjunten fotografies per comprovar l’estat de la concessió.
4. En data 11 de novembre de 2019 s’emet informe per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Segons el que estableix el “Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallès, de
maig de 2005, al seu article núm. 21.
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
1186/2019, de 10 d’octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar-se per assabentat i acceptar la renúncia de la titularitat de les
concessions administratives de les parades del mercat municipal núm. 137-138,
sol·licitada per la senyora Montserrat Duran Mayoral, com a titular de les concessions
administratives de les parades del Mercat municipal núm. 137-138 destinades a
l’activitat de “Merceria”, amb efectes del 31 d’octubre de 2019.
Segon. Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria d’aquest
Ajuntament, per tal que deixi d’impulsar les liquidacions de la taxa del mercat
municipal a la data d’efecte de la baixa de les concessions administratives de les
parades esmentades així com l’anul·lació del drets reconeguts, interessos i demès
que per qualsevol circumstància es puguin generar desprès d’aquesta data de
rescissió del contracte.
Tercer. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, al responsable del

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

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

2. En data 23 d’octubre de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament respecte a les deutes i obligacions pendents que té la
concessionària amb aquest Ajuntament.
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II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
4335/2019, la senyora Montserrat Duran Mayoral, com a titular de les concessions
administratives de les parades del Mercat municipal núm. 137-138 destinades a
l’activitat de “Merceria”, manifesta la seva voluntat de renunciar a les esmentades
concessions amb efectes del 31 d’octubre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4335/2019, relatiu a la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 137-138 i cessió a
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Mercat i a l’ORGT.

Patrimonials.

apertura

negoci

local

36.

(exp.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2630/2019, relatiu a l’adjudicació mitjançant concurs de
procediment obert de l’arrendament del local comercial núm. 36 propietat de
l’ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Vista la instància registre d’entrada núm. 8790/2019 de data 5 de novembre
adjuntant informe mèdic i document de baixa laboral per part de la senyora Susana
Rosa Cruz en què demana prorrogar per l’obertura del negoci.
2. Atès el contracte d’arrendament del local comercial núm. 36 signat amb aquest
Ajuntament en data 19 de juny de 2019 en el seu article 11, apartat h) s’indica
l’obligació de justificar el tancament del negoci o la no activitat del mateix per un
període superior a 5 mesos.
3. Atès que aquests criteris per a l’arrendament de locals comercials estan
contemplats en el Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès
article 8, apartat e) aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 27 de març de 2019.
III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
1186/2019, de 10 d’octubre.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Autoritzar la pròrroga de l’obertura del negoci fins a la data màxima de l’alta
mèdica sempre i quan estigui al corrent de pagament del lloguer del local comercial.
SEGON. Requerir a la senyora Susana Rosa Cruz perquè presenti el document d’alta
mèdica quan aquesta es produeixi i notifiqui la data d’obertura del negoci.
TERCER. Notificar aquest acord a la persona interessada.

Aprovació despesa i pagament de les dietes dels membres de les meses
electorals de les Eleccions Generals novembre 2019 (exp. 4715/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Pròrroga

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Contractacions
2630/2019.)

Expedient número 4715/2019, relatiu als tràmits i gestions efectuats per l’Ajuntament
de Badia del Vallès relacionats amb els pagaments dels membres de les meses de les
Eleccions Generals de novembre de 2019.

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de
les operacions adjuntades a la proposta amb un import de 4.485,00€, en concepte de
pagament de 65€ als 69 membres de les meses electorals que es constitueixen al
municipi.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la disposició dels fons necessaris pel
pagament efectiu de 65 euros als 69 membres de les meses electorals constituïdes al
municipi.

Aprovació d'Ajuts d'urgència social - Habitatge - Novembre 2019 (exp.
4595/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4595/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de
novembre.
II. Relació de fets
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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
2. Articles 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.
3. Article 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.
4. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
5. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats
delegades en aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2019-1186 de data 10
d’octubre de 2019, publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització i comptabilització de l’ingrés de 4.485,00 € rebut en data
21 de maig en un compte corrent de l’Ajuntament de Badia del Vallès i ordenat per la
Delegació de govern de Catalunya en concepte de “Dietes membres Mesa
Ajuntaments”.

pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48005 del pressupost vigent.
III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 170,00€.

Aprovació ajuts d'urgència social - Habitatge desembre (exp. 4668/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 4668/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de
desembre.
II. Relació de fets
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 0803.2311.48005 del pressupost vigent.
III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019.
Per tot això, s'acorda:

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

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 170,00€ (cent setanta euros), corresponent als ajuts d’urgència social
d’habitatge del mes de novembre de 2019, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
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S'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019.

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 418,00€ (quatre-cents divuit euros), corresponent als ajuts d’urgència social
d’habitatge del mes de desembre de 2019, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 418,00€.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4666/2019, relatiu als ajuts d’urgència social corresponents al mes
de desembre.
II. Relació de Fets
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 0803.2311.48004 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
III. Fonaments de dret
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.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
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 corresponents al transport
del mes de novembre.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 141,03€ corresponents a les ajudes de transport a transferir al mes de
desembre segons es detalla a la relació adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 141,03€.

Aprovació contracte menor de subministrament entre l'ajuntament i el
supermercat Condis (exp. 4026/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació d'Ajuts d'urgència social - Transport - Desembre 2019 (exp.
4666/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4026/2019, relatiu al contracte menor de subministrament amb
Condis Supermecats, S.A, per a la compra d’aliments per a la botiga social L’Olivera.
II. Relació de Fets
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
a la formalització del present contracte amb l’empresa Condis Supermectas, S.A.

III. Fonaments de dret
Articles 16, 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 (LCSP en endavant)
Article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (RGC en endavant)
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. (LPAC)
Article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal (BEP en endavant).
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

Vista el contracte menor de subministrament, en la qual es recullin les obligacions i
compromisos entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’empresa Condis
Supermecats,S.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'informe Tècnic del servei de Benestar Social i Gent Gran, on es recull la finalitat
d’aquest contracte menor.

PRIMER. Aprovar el contracte menor de subministrament per import màxim de 2.000
euros entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el Supermercat Condis S.A, amb CIF
A08721177, per a la compra d’aliments per a la botiga social l’Olivera.
SEGON. Aprovar que les persones que podran realitzar les compres que es facturaran
a l’Ajuntament de l’esmentat supermecat, d’acord amb el contracte obrant a l’expedient
són: Mª Jesús Alvarez amb DNI 34742029T i Miguel Camarero amb DNI 37558514C.
Aquestes compres estaran subordinades a la finalitat objecte de la subvenció
concedida per La Caixa, CIF G5889998,
TERCER. Aprovar el document comptable en fase AD per import de 2.000 euros per a
la compra d’aliments per a la botiga social a nom de Condis Supermecats, S.A a
càrrec de la partida 0403.2313.22699
CINQUÈ. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura de l’acord de
col·laboració.

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

Aprovació memòria valorada per les obres de millora de la instal·lació de
calefacció de l'rscola d'Adults (exp. 3972/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2n. D'acord amb allò previst a l’article 242.5 i 205.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i de conformitat amb el Decret 1186/2019,
de data del 10 d’octubre del 2019, publicat al BOP en data del 14 de Novembre del
2019, a on es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació dels projectes o memòries
valorades de les obres la contractació de les quals se li delega.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la Memòria valorada, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i la
documentació annexa redactada pels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a
la Ciutat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a realitzar les actuacions a la
instal·lació de calefacció i climatització de l’Escola d’Adults

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

Número: 2019-0034 Data: 10/12/2019

III. Fonaments de dret
1r. Les obres a executar es classifiquen com a obres ordinàries segons l’article 8,9,10 i
12 del Decret 179/1995, de 13 de Juny, concretament com a obres de millora,
modernització i adaptació d’un bé existent. De conformitat amb el que disposa l’article
118.3 de la Llei 9/2017 del 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, no
existeix fraccionament en l’actuació de les esmentades obres.
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II. Relació de Fets
1. Per l’informe de la memòria valorada realitzat per l’enginyer municipal de l’àrea
d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat, de data 09/10/2019, s’acredità la necessitat de
realitzar els treballs de substitució dels 6 Fans-Coils de terra del departament de
Serveis Socials, substitució de totes les canonades senceres al vessant Sud de la
segona planta de l’edifici, incloent connexió a Fan-Coils de terra i als equips Cassette
de sostre de l’edifici, connexió de les canonades del vessant sud amb el vessant nord
del departament de Serveis Socials, la substitució de les calderes existents a la planta
baixa per unes de noves més eficients energèticament, incloent tota la quincalleria
associada, i connexionat amb la xemeneia d’extracció de fums i amb la canonada de
sanejament per l’evacuació dels condensats generats. Al mateix informe s’indica que
les actuacions a fer, es consideren necessàries per tal de donar un servei de confort
tèrmic, i evitar les situacions desagradables esdevingudes pel desconfort existent a
l’Escola d’Adults.
2. La Diputació de Barcelona ha consignat una subvenció nominativa a favor
l’Ajuntament de Badia del Vallès del pressupost de 2019 de la Gerència de Serveis de
Medi Ambient per a l’actuació «Millora de calefacció en l’escola d’adults de Badia del
Vallès» per un valor de 50.000 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3972/2019, relatiu a l’Aprovació de la Memòria valorada, estudi
bàsic de seguretat i salut i documentació annexa per les obres de millora de la
instal·lació de calefacció i climatització de l’Escola d’Adults a l’Edifici El Molí.

TEMES D’URGÈNCIA: Contracte privat de serveis de diverses pòlisses
d’assegurances, nova convocatòria de licitació lot 7 (exp. 4094/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Instruït l’expedient la Mesa de Contractació en la sessió pública d’obertura de les
proposicions (sobres B) de data 15/11/19 va comunicar a aquest «òrgan de
contractació que no s’ha presentat cap proposició respecte el lot número 7» «als
efectes que s’inicien les accions i procediments administratius adients per a la seva
consideració».
III. Fonaments de dret
1r. Avaluada la situació de manca de licitadors i la proposició de la Mesa de
Contractació, d’acord amb els principis de celeritat, eficiència i d’acord amb el que es
disposa als articles 26, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 156 a 158 i concordants de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació a la Llei
50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança, el Reial Decret Legislatiu
6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’ordenació i
supervisió de les assegurances privades, entre d’altres normes d’aplicació.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant
el decret número 1186/2019, de 10 d’octubre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar una nova i excepcional convocatòria i licitació, exclusivament per al lot
7 (Cobertura de responsabilitat civil de les autoritats i el personal de l’Ajuntament i dels
seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres electes de la
Corporació. Codi CPV 66516000-0), mitjançant tramitació urgent, procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal,
perquè durant un nou termini de 10 dies naturals, a partir del següent de la publicació
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2. Per acord de la Junta de Govern de data 23/10/2019 es va aprovar l’expedient de
contractació per tramitació d’urgència, procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació, dels serveis privats de les pòlisses d’assegurances dels lots 7 i 8,
davant la manca de proposicions i licitadors en aquest lots dins de l’anterior
procediment de contractació 2952/2019.
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II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinent d’alcaldessa segona de
l’àrea de serveis centrals, de data 10 d’octubre de de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4094/2019, relatiu al contracte privat de serveis de diverses
pòlisses d’assegurances, per a garantir la cobertura dels riscos que es deriven del
patrimoni, l’organització i l’activitat i serveis de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
respecte el lot 7, vacant per manca de proposicions a l’expedient de contractació.

de l'anunci al Perfil del Contractant municipal, els interessats puguin presentar
proposicions de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques aprovats en data 23/10/2019, que regiran aquesta
contractació.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4458/2019, relatiu a l’aprovació del Conveni de Pràctiques en
empreses del programa “Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental 2019” (SIOAS)
amb la Fundació Privada Tallers de Catalunya.
II. Relació de Fets
1. Vista la proposta presentada per la Fundació Privada Tallers de Catalunya en
relació a la col·laboració per la realització de pràctiques no laborals al centre Biblioteca
Vicente Alexandre de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en l'anomenat Conveni de
col·laboració per a pràctiques en empreses.
2. Vist l’Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals sobre l’aprovació del
Conveni de Pràctiques dins del Programa SIOAS i el model del conveni de
col·laboració per a pràctiques en empreses que s'adjunta a l’expedient essent el
Director de la Biblioteca Vicente Aleixandre, Rubèn Senserrich que ha vist la
possibilitat de col·laborar acollint a dues persones en pràctiques, amb un perfil
d’auxiliar administratiu, durant el període indicat en el Conveni.
3. Vist la clàusula tercera del conveni on s’especifica que la realització de les
pràctiques formatives no laborals implica la no existència de relació laboral entre les
persones participants i l’empresa signant. La relació entre les persones participants i
l’empresa (Ajuntament) no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, els
participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat formativa ni pels
resultats que se’n poguessin derivar, per tant no implica cap despesa econòmica.
4. Vist que la FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA té subscrita una
pòlissa d’assegurança per les persones participants en els serveis integrals
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o
trastorn de la salut mental (SIOAS), regulats a la RESOLUCIÓ TSF036/19/00022 de 6
d’agost de 2019, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels
serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones
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Favorable

Codi Validació: AQHD7MWKWF3GXMQDWY2MYRYLQ | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 12

TEMES D’URGÈNCIA: Aprovació conveni de pràctiques amb Fundació Privada
Tallers de Catalunya, Programa SIOAS (exp. 4458/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. D’acord amb el seu caràcter plurianual, l’autorització, adjudicació i execució del
contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació prèvia del crèdit
suficient, adequat i disponible per atendre la contractació a l’aplicació pressupostària
1902.9202.22400 per a l’exercici per a 2020, i per als posteriors i successius
pressupostos municipals, conforme allò previst a la clàusula quarta del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2019, s’adjunta el certificat
de la pòlissa a l’expedient.

Primer. Aprovar i signar el conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses que
s’adjunta, entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (Biblioteca Vicente Alexandre) i la
Fundació Privada Tallers de Catalunya dins el programa “Serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la
salut mental 2019” (SIOAS).
Segon. Aprovar i signar la relació nominal de les persones participants, en què ha de
constar l’acceptació expressa i el coneixement d'aquest conveni per part de la
representació legal de les persones treballadores de l'empresa, document que
s’adjunta a l’expedient.
Tercer. Notificar el present acord a Fundació Privada Tallers de Catalunya i a la
representació legal de les persones treballadores de la nostra entitat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Per tot això, s'acorda:
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2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de
2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental i la Resolució TSF/036/19/00022 de 6
d’agost, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2019.

