Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/4

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

29 / de gener / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador:
«Reunions fora Municipi»

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rafael Moya Camarón (2 de 2)
Alcalde accidental
Data Signatura: 05/02/2020
HASH: bc353a1712ee35bf0dd1361ac849873f

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 05/02/2020
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

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 22 de
gener de 2020

Aprovació reconeixement de crèdits d'operacions pendents d'aplicar al pressupost de
2020 (Expedient 376/2020)

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'Alcaldia el reconeixement
extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de despeses adquirides conforme a Dret,
sempre que existeixi consignació pressupostària
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
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 376/2020, relatiu a l’aprovació Reconeixement d’operacions pendents
d’aplicar al Pressupost 2020.

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
S’ACORDA

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/5 import 3.076,97 € OPAS relació E/2019/6
Relació núm. O/2020/6 import 25.970,06 € OPAS relació E/2019/4 exp. 197/2020
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2020/6 import líquid 2.565,17 € OPAS relació E/2019/6.

Relació núm. P/2020/7 import líquid 511,80 € (Factures amb domiciliació bancària) OPAS
relació E/2019/6.

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Relació núm. E/2019/6 import 3.076,97 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d’obligacions que disposaven de
crèdit suficient al 2019 de les relacions següents:

Relació núm. P/2020/9 import líquid 75,00 € (OPAS relació E/2019/4 Factures amb domiciliació
bancària) exp. 197/2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
244/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 244/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

II. Relació de Fets
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Relació núm. P/2020/8 import líquid 25.652,76 € (OPAS relació E/2019/4) exp. 197/2020.

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:

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/2020/4 import 4.147,99 €
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2020/4 import líquid 3.497,99 €

Relació núm. P/2020/5 import líquid 650,00 € (Factures amb domiciliació bancària)

Contracte menor per a l'assistència d'un delegat de protecció de dades (Expedient núm.
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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.
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

4488/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4488/2019, relatiu a la contractació del Delegat de protecció de dades.

c) La necessitat, idoneïtat i eficiència d’aquest expedient de contractació en atenció a
l’assistència per part d’un delegat de protecció de dades en quant al compliment de la
normativa en protecció de dades i l’obligatorietat de la figura del DPD establerta per la LO
5/2018 i el Reglament (UE) 2016/679
Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats
públiques a satisfer així com l’oferta presentada per l’empresa Global Legal Data S.L.
III. Fonaments de dret
1.- De conformitat amb l’establert al capítol III de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al capítol IV, secció 4, del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades.
2.- 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 en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret d’alcaldia número 1186/2019 de data 10 d’octubre de 2019, 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 el contracte menor de serveis per a l’assistència d’un delegat de protecció de
dades.
Segon.- El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. El compliment de la vigent normativa de protecció de dades, que obliga
l’existència de la figura del delegat de protecció de dades, codi CPV 79411000-8.
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b) el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin
l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme disposa l'article
118.3 del la LCSP.
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a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi estat
fraccionada o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l'aplicació de les regles generals de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Per informe del servei de protecció de dades, de data 13 de gener de 2020, s’acredita que:

b) Termini d’execució i vigència. Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
c) Preu del contracte: 1392 euros nets i 292,32 euros d’IVA.

e) Obligacions essencials i règim jurídic.
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: Laura Rubert Pérez (Tècnica de transparència i bon
govern i en protecció de dades).
Tercer.- Disposar de la retenció de crèdit realitzada, número RC 220200000035 en l’expedient
4488/2019 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0101 9209 22799 del pressupost general
vigent.
Quart.- Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació bases reguladores pel procès de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc
de treball de tresorer/a amb constitució de borsa de treball (Expedient 259/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 259/2020, relatiu a l’aprovació de les bases que regularan el procés de
selecció per cobrir amb caràcter interí, mitjançant concurs-oposició i de manera urgent, el lloc
de treball de Tresorer/a de l’ Ajuntament de Badia del Vallès.
Relació de Fets
1. En data 25 de setembre de 2019, la Sra. Jessica Vázquez Sánchez, funcionària interina
nomenada mitjançant resolució de la Direcció General d’Administració Local per ocupar el lloc
de treball d’Intervenció, presenta instància amb la que renúncia expressament a la condició de
funcionària interina com a Interventora amb efectes des del dia 10 de novembre de 2019.

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma trimestral.

2. De conformitat amb l’acta del tribunal de data 10 de gener de 2018 del procés de selecció
amb constitució de borsa convocat per l’Ajuntament de Badia del Vallès, fou la única aspirant
que es va presentar i conseqüentment la borsa de treball va quedar deserta.
3. En data 16 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local aprova les bases que regularan el
procés de selecció, mitjançant concurs i de manera urgent, per formular proposta de
nomenament a la Direcció General d’Administració Local per proveir interinament el lloc de
treball d’Intervenció.

6. En data 15 de gener de 2020 presenta instància amb la que comunica la seva renúncia a la
condició de funcionària interina del lloc de treball de tresoreria per tal de poder ser proposada a
la Direcció General d’Administració Local per proveir interinament el lloc de treball
d’Intervenció, reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional.
7. La provisió del lloc de treball de tresoreria, el qual ha quedat vacant, resulta necessària i
urgent ja que no ha estat possible la seva provisió per un/a funcionari/ària d’habilitació de
caràcter nacional, d’acord amb els procediments establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
8. Per aquesta raó, es proposa la convocatòria d’un procés de selecció mitjançant
concurs-oposició, per a la provisió del lloc de treball mitjançant nomenament interí de
Tresorer/a de la Corporació.
9. Vist l’informe favorable de la tècnica d’Administració General de data 27/01/2020.

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

5. La Sra. Miriam Escalona Castilla fou nomenada funcionària interina per la Direcció General
d’Administració Local per ocupar el lloc de Tresoreria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Mitjançant acta del tribunal de data 13 de gener de 2020 es proposa el nomenament de la
Sra. Miriam Escalona Castilla, aspirant que ha obtingut la major puntuació.

1. El Reial Decret 128/2018, de 16 de març., pel que es regula el Règim Jurídic dels
2.

3.

funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
El Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova El Reglament general
d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió de
llocs de treball i promoció professionals dels funcionaris civils de l’Administració
General de l’Estat.
El text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local.

4.
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
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2019-1186 de data 10 d’octubre de
2019.
Per tot això,

Ajuntament de Badia del Vallès
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Fonaments de dret

S’ACORDA
Primer. Aprovar les bases que regularan el procés de selecció per cobrir amb caràcter interí,
mitjançant concurs-oposició i de manera urgent, el lloc de treball de Tresorer/a de l’ Ajuntament
de Badia del Vallès, Subgrup A1, nivell de CD 22 i Complement específic de 648,88 euros bruts
mensuals amb la constitució d’una borsa de candidats per a efectuar nomenaments interins.

Cinquè. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció,
aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [http://badiadelvalles.sedelectronica.es], a la web de
l’Ajuntament [www.badiadelvalles.net], i al Tauler d'anuncis de la Corporació, atorgant als
aspirants exclosos un termini de deu dies naturals, a partir de la publicació de l'anunci per
formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Aprovació de la despesa corresponent contracte de serveis per la cobertura de la
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
(Expedient 5156/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 5156/2019, 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 vacant 7,
per manca de proposicions als expedients de contractació 2952/2019 i 4094/2019, acordats
per la Junta de Govern Local en dates 31 de juliol i 23 d’octubre de 2019, respectivament.
Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinenta d’alcaldessa segona de l’Àrea
de Serveis Centrals, de data 19 de juliol de 2019.
2. Per l'informe-memòria dels servei generals de l’Àrea de Serveis Centrals, de data 16
d’octubre de 2019, es va acreditar la necessitat, finalitat i eficiència de la contractació d’acord
amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector

Ajuntament de Badia del Vallès
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Quart. Fer la petició a l’organisme corresponent que ha de formar part del Tribunal, designar
els membres i aprovar la composició del Tribunal, notificar-los la resolució de designació
perquè en prengui coneixement, i publicar la composició del Tribunal.
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Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí
Oficial de la Província, la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i també a
la seu electrònica d’aquest Ajuntament i al Tauler d'anuncis de la Corporació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el procediment i convocar el procès selectiu, fixant com a termini màxim de
presentació de sol·licituds vint (20) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de la ressenya de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC).

Públic (en endavant LCSP).

6. Requerit l’adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de Secretaria de data 23 de
desembre de 2019.
7. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020, supeditat a l’exposició pública i vigència definitiva del mateix.
8. D’acord amb la resolució 1498-2019 de 23 de desembre de 2019 s’aprova el compromís de
dotar el pressupost municipal de 2020 amb la consignació pressupostària adequada i suficient
per a fer front al contracte expressat el qual resta sotmès a aquesta condició suspensiva
prevista en la clàusula 4 i concordants del PCAP.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD) de la
despesa per a fer front a la contractació de serveis per la cobertura de la 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, durant el període d’1 de gener a 31 de
desembre de l’exercici de 2020, a favor de l’empresa AIG EUROPA, S.L per import total anual
de 4.790,55 euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 1902.9202.22400.
Segon. Designar com a responsable del contracte a la Direcció de l’Àrea de Serveis Centrals.
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5. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 21 de
novembre de 2019, va formular proposta d’adjudicació, perquè s’adjudiqués el contracte
d’aquest lot 7 a l’empresa AIG EUROPE, S.A., per import total de 4.790,55 euros.
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4. D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 15/11/2019, davant la manca
de presentació de proposicions per al lot 7, la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de
novembre, va aprovar una nova i excepcional convocatòria i licitació, exclusivament per aquest
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2019, es va declarar deserta
la contractació dels lots 7 i 8 de l’expedient administratiu 2952/2019 per manca de presentació
de proposicions i es va aprovar un nou expedient de contractació, mitjançant tramitació urgent,
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. Igualment, per aquest acord es van aprovar
els Plecs reguladors de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran aquesta contractació i es va convocar la licitació i publicació de l'anunci al Perfil del
contractant municipal, perquè es presentessin proposicions dins del termini de 10 dies naturals,
a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant municipal.

Aprovació de la despesa del contracte de serveis per la cobertura de vehicles (Expedient
4094/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Per acord de Junta de Govern de 23 d’octubre de 2019 es va declarar deserta la
contractació dels lots 7 i 8 de l’expedient administratiu 2952/2019 per manca de presentació de
proposicions i aprovar un nou expedient de contractació, mitjançant tramitació urgent,
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. Igualment, per aquest acord es van aprovar
els Plecs reguladors de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran aquesta contractació i es va convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de
contractant municipal, perquè es presentin proposicions dins del termini de 10 dies naturals, a
comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant
municipal.
4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data de data
21 de novembre de 2019 , va formular la següent proposta perquè s’adjudiqui el contracte del
LOT 8 de «cobertura de vehicles propietat de l’Ajuntament, que es detallen a l’Annex II del
PPT. Codi CPV 66514110-0 (serveis d’assegurances de vehicles)» a l’empresa REALE
SEGURO, per import de total 4.280 euros nets/anuals, d’acord amb els preus unitaris oferts per
a cada tipus de vehicle.
5. Requerit l’adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 12 de
desembre de 2019.
6. Altrament, per acord de Junta de Govern de data 20 de novembre, davant la manca de
proposicions sobre el 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), es va aprovar una nova i excepcional convocatòria i
licitació, exclusivament per aquest lot 7 mitjançant tramitació urgent, procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació.
7. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020, restant a l’exposició pública i vigència definitiva del mateix.
8. D’acord amb la proposta d’acord d’adjudicació de 17 de desembre de 2019 s’aprova el
compromís de dotar el pressupost municipal de 2020 amb la consignació pressupostària
adequada i suficient per a fer front al contracte expressat el qual resta sotmès a aquesta

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

2. Per l'informe-memòria dels servei generals de l’Àrea de Serveis Centrals, de data 16
d’octubre de 2019, s’acredita la necessitat, finalitat i eficiència de la contractació d’acord amb el
que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
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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 19 de juliol de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 els lots vacants
7 i 8, per manca de proposicions a l’expedient de contractació 2952/2019 acordat per la Junta
de Govern Local de 31 de juliol de 2019.

condició suspensiva prevista en la clàusula 4 i concordants del PCAP.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això,

Aprovació de la despesa del contracte provat de serveis de mediació d’assegurances,
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria per a l’adjudicació i
formalització de contractes d’assegurances privades, així com a la posterior assistència
al tomador, assegurat o beneficiari de la gestió i execució de dits contractes (Expedient
3016/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 3016/2019, relatiu al contracte privat de servei de mediació d’assegurances,
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria para l’adjudicació i formalització
de contractes d’assegurances privades, així com a la posterior assistència al tomador,
assegurat o beneficiari de la gestió i execució de dits contractes, particularment en cas de
sinistre a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Relació de Fets
1. El plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació d’aquest contracte va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data
31 de juliol de 2019.
2. L’adjudicació i signatura d’aquest contracte, així com la disposició de crèdit va ser acordada
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament a la sessió de data 13 de novembre de 2019.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020, restant a l’exposició pública i vigència definitiva del mateix.
4. D’acord amb la proposta d’acord per l’adjudicació s’aprova el compromís de dotar el
pressupost municipal de 2020 amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer
front al contracte expressat el qual resta sotmès a aquesta condició suspensiva prevista en la
clàusula 4 i concordants del PCAP.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Segon. Designar com a responsable del contracte a la Direcció de l’Àrea de Serveis Centrals.
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Primer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD) de la
despesa per a fer front a la contractació de serveis per la cobertura de vehicles propietat de
l’Ajuntament, durant el període d’1 de gener a 31 de desembre de l’exercici de 2020, a favor de
l’empresa REALE SEGUROS GENERALES, S.A., per import total anual de 4.280,00 euros,
IVA exclòs, amb càrrec a la partida 1902.9202.22400.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA

novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això,
S'ACORDA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 235/2020 relatiu a la incorporació del local comercial núm. 25 qualificat com a
bé patrimonial en l’Inventari Municipal, al procediment d’adjudicació directa d’arrendament de
locals comercials a Badia del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local en data 31/07/2019.
II. Relació de Fets
1. Arran l’informe del servei de Promoció econòmica i Comerç de data 24 de gener de 2020,
es va incoar aquest expedient sobre el procediment d'adjudicació directa del contracte
d'arrendament del local comercial núm. 25, bé patrimonial de titularitat municipal, d'acord amb
allò previst a l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques i l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
2. Amb data 21/01/2020, es va adjuntar a l'expedient certificat de l'Inventari de Béns relatiu al
local esmentat.
3. Amb data 23/01/2020, es va emetre pels Serveis Tècnics informe sobre el valor del bé a
arrendar.
4. Amb data 17/01/2020 s’incorpora a l'expedient el Plec de condicions que ha de regir el
contracte d'arrendament del bé immoble per adjudicació directa i que va ser redactat en data
23/07/2019.
III. Fonaments de dret
1r. Vista la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP).
2n. Atès el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC).
3è. Atès el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya (RPEL).
4t. Vista la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Contractacions Patrimonials. Incorporació del local comercial núm. 25 al procediment
d’adjudicació directa d’arrendament de locals comercials a Badia del Vallès.(Expedient
235/2020).
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Segon. Designar com a responsable del contracte a la Direcció de l’Àrea de Serveis Centrals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD) de la
despesa per a fer front a la contractació durant el període d’1 de gener a 31 de desembre de
l’exercici de 2020, a favor de l’empresa AFIS SABADELL CORREDORIA D'ASSEGURANCES
S.L., per import total anual de 6.800,00 € euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida
1902.9202.22799.

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats
Locals (RBE).
5è. Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es
trasponen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Núm. Adreça

Refer. cadastral

25

6358003DF2965N0003MS

Av. Cantàbric, 39

Superfície
m2
(Altres:
soterrani)
Local Altres
52
--

Cat. Preu lloguer
mensual
(sense IVA)

2ª

260,00€

SEGON. Donar com a vàlid el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que regiran el procediment aprovat en data 31/07/2019 per la Junta de Govern
Local que ha de regir el procediment d'adjudicació, en els termes que figura en l'expedient, i
publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Simultàniament els interessats podran presentar les seves proposicions en la forma i termini
previstos al Plec de condicions.

Derrama per arranjament de les canonades d’aigua corresponents al locals comercials
núm. 43 i 44. (Expedient 41/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 41/2020, relatiu a la derrama per arranjament de les canonades d’aigua
corresponents al locals comercials núm. 43 i 44 ubicats a l’avinguda Burgos, núm. 38 a Badia
del Vallès.
II. Relació de Fets
1. El senyor Alberto Caamaño Sánchez, com president de la comunitat de propietaris de
l’avinguda Burgos, núm. 38, sol·licita a aquest Ajuntament, el pagament d’una derrama per
l’arranjament de les canonades d’aigua segons acord de la comunitat de propietaris recollida
en l’acta de data 19 de gener de 2017 i que s’incorpora a aquest expedient, per import de
177,22€ per cadascuna de les habitatges i dels locals ( núm. 43 i 44) .
2. Segons la Llei de Propietat Horitzontal en l’article 11, punt 5), s’estableix que les derrames
del pagament de millores realitzades o per realitzar a l’immoble seran a càrrec del propietari.

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

PRIMER. Aprovar l'expedient d’incorporació al procediment d’adjudicació directa del contracte
d'arrendament de locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificat
com a bé patrimonial a l'Inventari de Béns municipal lliure de càrregues i que a continuació
s’indica:
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è. 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 publicat al BOP en data 14 de novembre i de conformitat amb l'establert en
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre

3. Vist els informes favorables per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament
de l’import sol·licitat per part del senyor Alberto Caamaño Sánchez com a president de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 38, i per import de 354’44€ (tres-cents
cinquanta quatre euros amb quaranta-quatre cèntims).

Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de tres-cents cinquanta quatre euros
amb quaranta-quatre cèntims (354’44€) a la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos,
núm. 38 en concepte l’arranjament de les canonades d’aigua de la comunitat.
Tercer.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 38,
al senyor Alberto Caamaño Sánchez com a president de la comunitat i a la tresoreria d’aquest
Ajuntament.

Aprovació pagament quota de participació del local comercial núm. 108. ( Expedient
5234/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5234/2019, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 108
ubicat a l'avinguda Mediterrània, núm. 3.
II. Relació de Fets
1. El Sr. Pablo Antonio Sánchez Rodríguez, amb DNI 36901409W com a president de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Mediterrània, núm. 3, sol·licita mitjançant registre a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent a tot
l’any 2019.
2. La disponibilitat d'aquest local s'ha recuperat per part de l'ajuntament per rescissió del
contracte d'arrendament amb l'anterior inquilí en data 1 de juliol de 2013 i a data d’avui encara
no està llogat tot i que va sortir a concurs en el darrer procés d’adjudicació.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part del president de la comunitat de propietaris de l’avinguda
Mediterrània, núm. 3 i per import de 108,00€ (cent vuit euros) i corresponents al pagament de

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

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent per import de
tres-cents cinquanta quatre euros amb quaranta-quatre cèntims (354’44€) i corresponents a la
derrama per l’arranjament de les canonades d’aigua de la comunitat de propietaris de
l’avinguda Burgos, núm. 38.
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S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
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 publicar al BOP de data 14 de novembre .

tot l’any 2019.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
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 publicar al BOP de data 14 de novembre.

Tercer.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Mediterrània,
núm. 3 Sr. Pablo Antonio Sánchez Rodríguez i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

Aprovació pagament quota de participació del local comercial núm. 110 ubicat a
l’avinguda Eivissa, núm. 2.(Expedient 4459/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4459/2019, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 110
ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 2.
II. Relació de Fets
1. José Ferrer Giralte en representació de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa,
núm.2 on s’ubica el local comercial núm. 110, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al període des del mes
d’abril a desembre de 2019, ambos inclosos i segons a la quota de participació del local
aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que té inquilí des de el 12 de maig de 2015,
el qual està incomplint l’article 8, apartat B) del contracte d’arrendament que té signat amb
aquest Ajuntament des de l’inici.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part del senyor José Ferrer Giralte com a representat de la comunitat de
propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 2, i per import de 157’50€ (cent cinquanta-set euros
amb cinquanta cèntims) i corresponent al període d’abril a desembre de 2019 en concepte de
quotes ordinàries.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
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Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de cent-vuit euros (108,00€) a la
comunitat de propietaris de l’avinguda Mediterrània, núm. 3 en concepte de les quotes
ordinàries corresponents a l’any 2019.
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Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent per import de cent-vuit
euros (108,00€) i corresponent a l’any 2019 de les quotes de la comunitat de propietaris del
local ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA

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 publicar al BOP de data 14 de novembre.
S'ACORDA

Quart.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda d’Eivissa, núm. 2,
al senyor Francisco González Gómez, al servei d'economia i a la tresoreria municipal respecte
anotació comptable per quotes impagades de la comunitat de propietaris per part de l’inquilí
s’escau.

Aprovació pagament quota de participació comunitat propietaris local comercial núm.
112. (Expedient 3732/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3732/2019, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 112
ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 6 a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. El senyor Jordi Pons Callejo en representació de “Pérez Pons Associats” com a
administradora de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 6, sol·licita mitjançant
registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat
corresponent al període de gener de 2018 a desembre de 2019, segons a la quota de
participació del local aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix recuperat per l’Ajuntament i donat de baixa
del padró dels locals comercials en data 01/07/2016, i per tant la quota de participació de la
comunitat de propietaris li correspon abonar-la a l’Ajuntament com a propietari.

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part de “Pérez Pons Associats “ com a gestors de la comunitat de

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de cent cinquanta-set euros amb
cinquanta cèntims (157’50€) a la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 2 en
concepte de quotes ordinàries corresponent als mesos d’abril a desembre de 2019.
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Segon.- Requerir al senyor Francisco González Gómez, actual inquilí del local núm. 110 ubicat
a l’avinguda Eivissa, núm. 2 la quantitat abonada a la Comunitat de Propietaris per les quotes
impagades per l’arrendatari per import total de 157’50€ (cent cinquanta-set euros amb
cinquanta cèntims) corresponents als mesos d’abril a desembre de 2019 efectuant l’abonament
de l’import al compte de l’Ajuntament de Badia del Vallès ES35 0081 0078 2900 0341 0044.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent per import de cent
cinquanta-set euros amb cinquanta cèntims (157’50€) i corresponents als mesos d’abril a
desembre de 2019, ambdues inclosos en concepte quotes ordinàries de la comunitat de
propietaris, relatives al local comercial ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 2.

propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 6, i per import de 480,00 € (quatre-cents vuitanta euros)
i corresponents a les quotes de gener de 2018 a desembre de 2019.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
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 publicar al BOP de data 14 de novembre .

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de quatre-cents vuitanta euros
(480,00€) a la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 6 en concepte de quotes
ordinàries corresponents al període de gener de 2018 a desembre de 2019, ambdós inclosos.
Quart.- Notificar a la gestora “Pérez Pons Associats” , a la comunitat de propietaris de
l’avinguda Eivissa, núm. 6 i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

Aprovació derrama per arranjament de les canonades d’aigua comunitat de Via de la
Plata, 1.(Expedient 4472/2019).
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4472/2019, relatiu a la derrama per arranjament de les canonades d’aigua
corresponents al local comercial núm. 1 ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 1 a Badia del
Vallès.
II. Relació de Fets
1. El senyor Francisco Pinto Carballo, com president de la comunitat de propietaris de
l’avinguda Via de la Plata, núm. 1, sol·licita a aquest Ajuntament, el pagament d’una derrama
per l’arranjament de les canonades d’aigua segons acord de la comunitat de propietaris
recollida en l’acta de data 4 de juny de 2019 i que s’incorpora a aquest expedient, per import
de 175’00€ per cadascuna de les habitatges i del local.
2. Segons la Llei de Propietat Horitzontal en l’article 11, punt 5), s’estableix que les derrames
del pagament de millores realitzades o per realitzar a l’immoble seran a càrrec del propietari.
3. Vist els informes favorables per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament
de l’import sol·licitat per part del senyor Francisco Pinto Carballo com a president de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata, núm. 1 i per import de 175’00€ (cent
setanta-cinc euros).
III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del
local comercial número 112 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 6, d’import total de quatre-cents
vuitanta euros (480,00€) i corresponents a les quotes de gener de 2018 a desembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
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 publicar al BOP de data 14 de novembre .
S'ACORDA

Tercer.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata,
núm. 1, al senyor Francisco Pinto Carballo com a president de la comunitat i a la tresoreria
d’aquest Ajuntament.

Aprovació presentació justificació subvenció OSIC Biblioteca 2019 (Expedient 194/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:194/2020, relatiu a la justificació de les Subvencions Concedides per la
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de cent setanta-cinc euros (175’00€) a
la comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata, núm. 1 en concepte l’arranjament de
les canonades d’aigua de la comunitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent per import de cent
setanta-cinc euros (175’00€) i corresponents a la derrama per l’arranjament de les canonades
d’aigua de la comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata, núm. 1

El 20 de desembre de 2018, la Generalitat de Catalunya a traves de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural (OSIC) va aprovar les bases per a a concessió de subvencions en l’àmbit de
les Biblioteques.
El 9 de gener la Resolució CLT/49/2019 dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de
l’OSIC pel qual s’aproven les bases específiques que ha de regir la concessió de les
subvencions en l’àmbit de les Biblioteques.
L'Ajuntament de Badia del Vallès ofereix a la població el servei de préstec del fons bibliotecari
a través de la biblioteca Vicente Aleixandre. La Generalitat de Catalunya concedeix
subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris, destinades a les biblioteques públiques en
municipis de més de 10.000 habitants (via OSIC) (CLT060/2019), així com subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats en català o en occità via Sistema Adquisició Bibliotecària.
(CLT063/2019).
L’import de la subvenció depèn del nombre d’habitants del municipi. L’import atorgat a
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques és
de 6.000,00€ i l’import atorgat per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità és
de 6.000,00€.

Ajuntament de Badia del Vallès
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II. Relació de Fets

En data 11 d’abril de 2019 l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de
Catalunya va resoldre les sol·licituds per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a Biblioteques
en el sistema de lectura pública de Catalunya amb l’atorgament de 6.000€ per a l’Ajuntament
de Badia del Vallès (CLT060/18/2019)
En data 9 d’agost de 2019 l’Ajuntament de Badia del Vallès va acceptar la subvenció atorgada
per la Generalitat de Catalunya a traves de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
per a la adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en el Sistema de
Lectura Pública de Catalunya (SLP) per import de 6.000 euros.

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 la presentació de la justificació atorgada per la Generalitat de Catalunya a
traves de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per import de 5.999,89 euros en
concepte de llibres per a la Biblioteca, amb la presentació de la documentació que forma part
d’aquest expedient,
Segon. Notificar a la Generalitat de Catalunya el present acord, a travès de la plataforma
EACAT

Número: 2020-0003 Data: 05/02/2020

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost
general per al present exercici de la Diputació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 4293/2019, relatiu al contracte menor de Servei de control de la població
urbana de coloms a Badia del Vallès.
Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 12 de desembre de 2019, es va aprovar l'expedient
d’adjudicació del contracte menor de Servei de control de la població urbana de coloms durant
l'any 2020, amb l’empresa Ethical Animal Projects, S.L. (ZooEthics), amb un preu màxim del
contracte de 7.032,00 euros nets i 1.107,12 euros d’ IVA.
2. En el mateix acord de Junta de Govern, de data 12 de desembre del 2019, a la part dels
Acords s’indica que la despesa del contracte menor de Servei de control de la població urbana
de coloms, queda condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2020.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació despesa any 2020 Ethical Animal Projects,S.L.(Zooethics) (Expedient
4293/2019)

novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això,

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 4291 /2018, relatiu al contracte menor de Servei de recollida i acollida
d'animals de companyia durant l'any 2020 al municipi.
Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 19 de desembre del 2019, es va aprovar l'expedient
d’adjudicació del contracte menor de Servei de recollida i acollida d'animals de companyia
durant l'any 2020, amb l’empresa CENTRE D’ACOLLIDA HELP GUAU, amb un preu màxim del
contracte de 11.760 euros nets i 2.469,60 euros d’ IVA.
2. En el mateix acord de Junta de Govern, de data 19 de desembre del 2019, a la part dels
Acords s’indica que la despesa del contracte menor de Servei de recollida i acollida d'animals
de companyia queda condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2020.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020.
Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això, S'ACORDA
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació de Servei de recollida i acollida
d'animals de companyia, a favor de l’empresa CENTRE D’ACOLLIDA HELP GUAU, durant el
període de gener a desembre de l’exercici de 2020 per import total de 11.760 euros nets i
2.469,60 euros d’ IVA , amb càrrec a la partida 1204.3111.22799.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Vanesa Chavero Bellido, Responsable de
l’Oficina Tècnica de l’Àrea d’entorn urbà i dret a la ciutat.

Aprovació despesa any 2020 ANTICIMEX 3D sanidad ambiental.(Expedient 4281/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació despesa any 2020 HELP GUAU (Expedient 4291/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable de la despesa per a fer front a la contractació de
Servei de control de la població urbana de coloms, a favor de l’empresa Ethical Animal
Projects, S.L. (ZooEthics) ,durant el període de gener a desembre de l’exercici de 2020 per
import total de 7.032,00 euros nets i 1.107,12 euros d’ IVA , amb càrrec a la partida
1204.3111.22799.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Vanesa Chavero Bellido, Responsable de
l’Oficina Tècnica de l’Àrea d’entorn urbà i dret a la ciutat.

Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.
Per tot això,
S'ACORDA
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació del Servei de desratització,
desinsectació de tot el terme municipal ,les dependències municipals i el servei de control i
monitoreig de rosegadors a la xarxa de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap, a favor
de l’empresa ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental, durant el període de gener a desembre de
l’exercici de 2020 per import total de 12.280,80 euros nets i 1.422,75 euros d’IVA , amb càrrec
a la partida 1204.3111.22799.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Vanesa Chavero Bellido, Responsable de
l’Oficina Tècnica de l’Àrea d’entorn urbà i dret a la ciutat.

Aprovació despesa any 2020 Fundació Tallers Catalunya (Expedient 2163/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2163/2019, 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. Per acord de Junta de Govern, de data 23 d’octubre de 2019, es va aprovar l'expedient
d’adjudicació del Contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins
i espais lliures municipals de Badia del Vallès, amb l’empresa Fundació Tallers de Catalunya,
per un import anual total de 213.817,77 euros i 44.901,73 euros d’IVA.

Ajuntament de Badia del Vallès
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3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020.
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Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 12 de desembre de 2019, es va aprovar l'expedient
d’adjudicació del contracte menor de Servei de desratització, desinsectació de tot el terme
municipal ,les dependències municipals i el servei de control i monitoreig de rosegadors a la
xarxa de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap durant l’any 2020, amb l’empresa
ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental, amb un preu màxim del contracte de 12.280,80 euros nets
i 1.422,75 euros d’IVA.
2. En el mateix acord de Junta de Govern, de data 12 de desembre de 2019, a la part dels
Acords s’indica que la despesa del contracte menor de Servei de desratització, desinsectació
de tot el terme municipal ,les dependències municipals i el servei de control i monitoreig de
rosegadors a la xarxa de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap, queda condicionada a
l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 4281/2019, relatiu al contracte administratiu de Serveis de desratització,
desinsectació de tot el terme municipal ,les dependències municipals i el servei de control i
monitoreig de rosegadors a la xarxa de clavegueram mitjançant el sistema Smart Trap.

2. En l’Acord de Junta de Govern de data 23 d’octubre de 2019, només es justifica la despesa
de l’exercici des de l’1 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2019, la resta de la
despesa va quedar condicionada a l’aprovació del pressupost Municipal de l’any 2020.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2019, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2020.

Primer. Aprovar la despesa per a fer front al Contracte administratiu reservat de serveis de
manteniment i neteja de jardins i espais lliures municipals de Badia del Vallès, a favor de
l’empresa Fundació Tallers de Catalunya, durant el període de gener a desembre de l’exercici
de 2020 per import total de 213.817,77 euros nets i 44.901,73 euros d’ IVA , amb càrrec a la
partida 1204.1711.22700.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Vanesa Chavero Bellido, Responsable de
l’Oficina Tècnica de l’Àrea d’entorn urbà i dret a la ciutat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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S'ACORDA
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Per tot això,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta, i
de conformitat amb 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.

