Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/10

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / de març / 2020

Durada

Des de les 10:45 fins a les 10:55 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

NO

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Iván Sanz Pérez
Una vegada verificada pel Secretari 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/04/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 22/04/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local del dia 4 de
març de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1152/2020)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1152/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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.

Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

Per tot això, s'acorda:
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/45 import 40.715,91 €
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2020/46 import líquid 218,40 € (Pagaments amb domiciliació bancària).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1109/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social de març de 2020.
II. Relació de fets
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000,
així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència social per
l’exercici 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
. Llei 38/2003, general de subvencions.
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Favorable
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Aprovació ajuts d'urgència social del mes de març de 2020 (Expedient 1109/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2020/47 import líquid 40.108,26 €

. Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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

Tercer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en l’alimentació i
necessitats bàsiques, per import total de 350,00 € (tres-cents cinquanta euros), que es
facilitaran en transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe
tècnic adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost
vigent.
Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 835.49 € (vuit-cents trenta-cinc
euros amb quaranta-nou cèntims)

Contracte de subministrament de dos vehicles policials en règim d'arrendament
mitjançant rènting (Expedient 837/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 837/2020, relatiu al contracte de subministrament de dos vehicles policials,
en règim d'arrendament, mitjançant rènting (un d’ells amb kit de trasllat de detinguts).
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de Tinent d’alcaldessa primer, de 2 de març
de 2020.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor de la Policia Local de l’Àrea de Presidència, de data
5 de març, s’acredita:
a) La necessitat, idoneïtat i eficiència d’aquesta contractació de subministrament, en règim

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

Segon. Aprovar la prestació d’urgència social en concepte d’ajuda per al pagament de lloguer,
per import total 200,00 € (dos-cents euros), adreçada al Sr. Pedro Sanchez Montañez, amb
DNI 44988779C, el qual ens autoritza a fer l’endós al Sr. Ramon Diez Sorbas amb DNI
34734421M en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0803 2311 48000
Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.
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Primer. Aprovar la prestació d’urgència social en concepte d’allotjament d’emergència per
import total de 285,49 € (dos-cents vuitanta-cinc euros i quaranta-nou cèntims), adreçada a la
Sra. Graciana Rossely Gavarrete Romero, amb DNI 48237748D, la qual ens autoritza a fer
l’endós a L’HOSTAL XARAU amb NIF B59329714 en forma de transferència bancària, a
imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, S’ACORDA:

d'arrendament, mitjançant la modalitat de rènting, per un període de 4 anys, de dos vehicles
automòbils pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, per atendre la
finalitat pública de renovar el parc mòbil del servei de Policia Local per envelliment i
obsolescència dels vehicles afectes al servei.

3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plecs regulador de les condicions
administratives i prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 16, 21, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 159 i
298 i la disposició addicional segona, tercera i concordants de la Llei 9/2017
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta 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
188/2020, de 10 de febrer.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l'expedient del contracte de subministrament, en règim d'arrendament,
mitjançant la modalitat de rènting, per un període de 4 anys, de dos vehicles automòbils
monovolum o SUV pel servei de Policia Local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb
l'equipament, accessoris, manteniment i serveis comuns que s'especifiquen a la clàusula
vint-i-vuitena i següents de prescripcions tècniques, i amb l’equipament específic i singular
d’un d’ells amb una «mampara de detinguts» (CPV 34114200-1), amb un valor estimat de
80.000 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de de 15 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de
l'anunci al Perfil del Contractant municipal, es presentin les proposicions a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament en horari de 8:30 a 14 hores.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import total
16.133,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1501 1321 20401 del pressupost vigent de
2020 i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 2021 a 2024
de consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual restaria condicionada aquesta
contractació.
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Per aquest motiu, el Cos de la Policia Local de Badia del Vallès necessita adquirir dos vehicles
patrulla als efectes de poder donar resposta als serveis que presta a la ciutadania, i és
totalment imprescindible comptar almenys amb dos vehicles patrulla, un d’ells amb kit
mampara de detinguts per a poder efectuar el trasllat de detinguts a seu policial i/o judicial.
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Atès que el servei de Policia Local constitueix un actor clau en seguretat al municipi, a més de
donar resposta immediata a serveis de caire assistencials i davant d’emergències, resulta
fonamental disposar d’un parc mòbil que estigui en condicions de donar la resposta adequada
als serveis que són demandats per part del ciutadà o davant d’urgències.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és necessària per a
complir els fins institucionals, de donar resposta adequada a les competències legals de
policia local i protecció civil previstes a l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Declaració Responsable o Comunicació d'Activitat. Comunicació prèvia de canvi de
titularitat de l’activitat econòmica a “Bar” al comercial del local núm. 16 (Expedient
2737/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2. En data del 4 de Desembre del 2018, i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-10436, la
senyora Montserrat Rodríguez Rodríguez, en representació de la titular del local la senyora
Xiaomei Zhu, presenta documentació que s’incorpora a l’expedient.
3. D’acord amb allò indicat a l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 16/2015, del 21 de Juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa, «Els mecanismes d’intervenció administrativa en
l’exercici de l’activitat econòmica són, amb caràcter general, la declaració responsable i la
comunicació prèvia. En qualsevol cas, els titulars de l’activitat han de disposar del comprovant
de pagament de la taxa corresponent.».
Se li demana el pagament de la taxa corresponent al canvi de titularitat d’una activitat inclosa a
la Llei 16/2015 i que es troba afectada pel Decret 112/2010, amb tramitació d’inscripció al
registre sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació, per un import de 711,49 €.
4. En data 10 de setembre de 2019, l’Ajuntament rep el comprovat d’abonament de la taxa
requerida,

Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

II. Relació de Fets
1. En data de l’1 d’Octubre del 2018, i núm. de registre de sortida 2018-S-RC-3579, s’envia
una carta a la nova titular, requerint-la per que presenti la documentació relativa al canvi de
titularitat de l’activitat del local comercial núm. 16, donant-li el termini de deu dies hàbils per
lliurar-la.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2737/2018, relatiu a la comunicació prèvia de canvi de titularitat de l’activitat
econòmica a “Bar” al comercial del local núm. 16 ubicat al carrer Porto, 9.

6. En data del 3 de Març del 2020, es realitza una inspecció del local, segons s’indica a l’article
4 de la Llei 16/2015 de Simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, previ a la
resolució del present expedient, observant una sèrie de defectes, els quals s’adjunten, l’acta
d’inspecció, a l’expedient dels quals s’informa a la interessada i es lliura a la titular l’acta
d’inspecció del local, donant un termini d’un mes per a esmenar les deficiències.
7. A més la present activitat és compatible amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent al
municipi de Badia del Vallès i a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
d’Ordenació Urbana. A més, atès l'art. 21.4 de la normativa del Text Refós de Modificació del
PGM relatiu al TM de Badia del Vallès, s'admet l'ús comercial a aquella zona, pel que es
considera activitat com a ADMISSIBLE.
III. Fonaments de dret
1r. Vist l’informe FAVORABLE respecte del Canvi de titularitat de l'activitat local 16, carrer
Porto núm. 9, per a funcionar com a BAR, i amb la denominació comercial BAR MONKEY’S,
emès per l’enginyer municipal de data 3 de març de 2020, amb la indicació de deficiències.
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5. La present activitat es troba englobada a l’Annex I de la present Llei, essent innòcua,
d’acord amb allò indicat a l’apartat 2 de l’article 12.

2n. D’acord amb allò indicat a l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 16/2015, d’esmena de totes les
deficiències observades en un termini NO superior a 1 mes, comptats a partir del dia següent
al de notificació a la persona interessada.
3r. 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. 188/2020, de
10 de febrer,
S'ACORDA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 373/2018, relatiu al contracte administratiu d'obres de Execució de l'obra
reforma integral de la instal·lació de calefacció de l'edifici de l'Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei tècnic de l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat, de data del 28 de
Febrer del 2020, s’acredita la necessitat i idoneïtat de la liquidació del contracte d’obra i de la
devolució de la garantia definitiva a favor de l’adjudicatari, LLONCH CLIMA S.L., d’acord amb
allò indicat a la clàusula vint-i-sisena, apartat 5, del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
2. Consta a l’expedient l’acta de recepció de la obra de data del 18 d’Abril del 2019, i signada
per l’enginyer municipal i la direcció facultativa, a on la direcció tècnica de l’obra certifica que
les obres s’han executat dins del termini fixat en el contracte, d’acord amb allò indicat als
apartats 1 i 2 de la clàusula vint-i-sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
3. Consta també a l’expedient, la còpia del dipòsit de l’aval a favor de l’Ajuntament emès pel
BANC DE SABADELL en nom de la empresa LLONCH-CLIMA S.L., i per un import de
5.999,08 €, inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 10001127478, en data del 6
d’Agost del 2018.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 107 i 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, i de la clàusula vint-i-sisena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars del contracte administratiu d'obres de Execució de l'obra reforma
integral de la instal·lació de calefacció de l'edifici de l'Ajuntament de Badia del Vallès

Ajuntament de Badia del Vallès
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Devolució garantia definitiva liquidació contracte d'obres d'instal·lació de calefacció
edifici de l'Ajuntament (Expedient 373/2018)
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Segon. Notificar el present acord a la part interessada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de l’activitat econòmica innòcua del local núm.
16, ubicat al carrer Porto, núm. 9 (Bar) a nom de la senyora Xiaomei Zhu per a funcionar com
a BAR, i amb la denominació comercial BAR MONKEY’S.

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
2019-1186 de data del 10 d’Octubre de 2019, publicat al BOP en data del 14 de Novembre de
2019.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1234/2020, relatiu a la renúncia d'una subvenció atorgada pel
desenvolupament de l’acció formativa "Recerca de feina en un clic". Catàleg DIBA 2019.
II. Relació de Fets
PRIMER. . En data de 20 de desembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2019, del pla «Xarxa de Governs Locals
2016-2019», i el seu règim regulador, que conté els recursos que es convoquen.
SEGON. Vistes les diferents actuacions susceptibles de ser aprovades i cofinançades en
l’àmbit de desenvolupament econòmic i, concretament en el marc del “Recull d’Activitats per
als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”, i d’acord amb la previsió d’accions a
desenvolupar des del Servei d’Orientació i Inserció Laboral i Formació Ocupacional durant
l’exercici 2019, en data 29 d’abril de 2019, es presenten diverses sol·licituds pel
desenvolupament de diferents accions formatives, mitjançant el Portal de Tràmits entre AAPP
(PMT de la Diputació de Barcelona.
TERCER. En data 23 de maig de 2019, la Presidència delegada de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dicta un decret amb número
de registre 6766 sobre "Concedir els recursos materials sol·licitats per a la realització de
diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial "Recull d'activitats per als serveis locals
d'ocupació: persones i empreses", dins del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" (núm. 3/RASLO/19)".
QUART. En data 18 de setembre de 2019, la Diputació de Barcelona comunica a
l’Ajuntament de Badia del Vallès que, d’acord amb els criteris de distribució recollits a la
mateixa resolució, es concedeixen els següents imports de subvenció per a cada acció
formativa sol·licitada:
“Recerca de feina en un clic”: 750,00€. Aquest import es correspon amb el 75% del cost total
de l’acció formativa que és de 1000 euros.
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Aprovació renúncia subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l'acció
formativa "Recerca de feina en un clic" (Expedient 1234/2020)

Codi Validació: 7RFLDW365RJ95CFSRHH7KYA6S | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 12

Primer. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada pel BANC DE SABADELL, com
a avalador de la empresa LLONCH-CLIMA S.L., per import de 5.999,08 €, del Contracte
administratiu d'obres de Execució de l'obra reforma integral de la instal·lació de calefacció de
l'edifici de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb núm. d’operació 320180001862 i data del 8
d’Agost del 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

CINQUÈ. Aquesta acció formativa es va realitzar durant el mes de desembre, però quan es va
iniciar, el nombre de participants no arribava al mínim exigit per la Diputació de Barcelona per
tal de ser subvencionada. És per això que vaig decidir que participessin treballadors/es de
Plans d’Ocupació, que havien de fer formació obligatòria en l’àmbit d’informàtica.
SISÈ. El apartat “Condicions de concessió i execució” del Recull informa del següent:

Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.
2n. L’Acord (núm. reg. 637/1 8) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
d’aprovació del Catàleg de serveis de l'any 2019 i el seu règim regulador, amb data de 20 de
desembre de 2018.
3r. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del 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, que estableixen la competència de les
diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
4t. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en matèria
de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del 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, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i
de la lluita contra l’atur.
5é. D’acord amb la resolució d’atorgament d’ajuts econòmics, rebuda per l’Ajuntament, en data
18 de setembre de 2019, se’ns concedeix un import total de 750,00€ en concepte de recursos
materials per a la realització de l’acció formativa “Recerca de feina en un clic” f sol·licitada.
6é. 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. 2020-0188, de data 2 de
febrer de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Un cop executada l’activitat per part de l’ens local i justificada correctament, aquest rebrà una
subvenció de com a màxim el 75% del cost total de cada activitat (honoraris de docència), o
bé del 90% en el cas que l’activitat sigui d’àmbit supramunicipal, i sempre i quan hagi comptat
amb un mínim de 7 persones inscrites”.

Primer. Renunciar a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel desenvolupament
de l’acció formativa “Recerca de feina en un clic”, per un import total de 750 euros.
Segon. Notificar a la Diputació de Barcelona la renúncia mitjançant el Portal de tràmits dels
ens locals i altres AAPP (PMT).

Aprovació expedient de contractació adjudicació serveis prevenció aliè per al
desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals
(Expedient 2799/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2799/2019, relatiu al contracte administratiu de serveis de prevenció aliè
per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals,
respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball,
Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de

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:

Badia del Vallès, per als exercicis 2020-2024.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de l’alcalde accidental, de data 06/08/2019.

- En compliment dels preceptes de la LPRL, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha de
garantir la protecció de la seguretat i la salut de tot el personal municipal davant dels
riscos laborals, integrant la prevenció en el conjunt de totes les activitats que
desenvolupa i en totes les seves escales jeràrquiques. D’acord amb el que estableix
l’article 31 de la LPRL, s’entén com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i
materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada
protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores, assessorament i
assistint per a això a l’Ajuntament, als empleats públics i als seus representants i/o
òrgans de representació especialitzats. Així mateix, el servei de prevenció ha d’estar en
condicions de proporcionar a l’Ajuntament l’assessorament i suport necessari en funció
dels tipus de riscos existents i en allò referent a disseny, implantació i aplicació del pla
de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció en
l’Ajuntament, l’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut
dels empleats públics, la planificació de l’activitat preventiva i la determinació de les
prioritats en l’adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia, la
informació i formació en matèria preventiva dels empleats públics, la prestació dels
primers auxilis i plans d’emergència, i la vigilància de la salut dels empleats públics en
relació amb els riscos derivats del treball.
- Tractant-se d’una obligació legal la de, per una banda, donar compliment als articles
14, 15 i 16 del RSP, i d’altra, garantir la protecció de la seguretat i salut de tot el
personal municipal davant els riscos laborals, comportant la responsabilitat de
l’Ajuntament en cas que aquest pateixi un dany derivat de la no assumpció d’aquesta
obligació, està completament justificada la idoneïtat de l’objecte del contracte.
- En aquest sentit, l’article 31.3 LPRL estableix que si l’empresa no desenvolupa les
activitats preventives amb recursos propis, l’assumpció de les funcions respecte a
l’activitat només pot ser duta a terme mitjançant la concertació amb un servei de
prevenció aliè.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

b) D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és
necessària per a complir els fins institucionals, pels motius següents:
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a) La necessitat, idoneïtat i eficiència d’aquesta contractació atesa la insuficiència de
mitjans personals i materials propis per al desenvolupament integral de les activitats
preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents
a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i
Psicosociologia i Vigilància de la Salut.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per l'informe-memòria del servei gestor de recursos humans i prevenció de riscos laborals
de l’Àrea de Serveis Generals, de data 4/03/2020, s’acredita:

3. A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plec regulador de les condicions administratives
i prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 16, 21, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 159 i
298 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta 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 10/10/2019 , que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 14/11/2019.

Número: 2020-0009 Data: 22/04/2020

- L’Ajuntament de Badia del Vallès, té contracte actual amb un servei de prevenció la
prestació d’aquest servei de prevenció aliè de riscos laborals des del l’1 de maig de
2016, de la qual finalitzarà el proper 30 d’abril de 2020 i aquest no té cap possibilitat de
formalització de més pròrrogues.
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- Així mateix, la LPRL, en el seu article 16, obliga a l’empresa a recórrer a un servei de
prevenció aliè quan, entre d’altres casos, la designació d’una o vàries persones
treballadores sigui insuficient per a l’activitat de prevenció, i no concorrin les
circumstàncies (previstes en l’article 14 del RSP) que determinen l’obligació de constituir
un servei de prevenció propi. Circumstàncies que no concorren en el cas d’aquest
Ajuntament, atès que compta amb un nombre de persones treballadores inferior a 500, i
no desenvolupa cap de les activitats incloses en l’annex I del RSP.

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària, procediment
obert simplificat a l’empara de l’article 159 de la LCSP, diversos criteris d’adjudicació, de
serveis de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en
matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per als anys 2020–2024, amb un valor estimat de
52.221,32 € euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques que regiran
aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació, els interessats
presentin les proposicions que considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import total,
IVA inclòs, de 8.789,55 € euros, amb càrrec a l’aplicació 2020.1902.9203.22799 del pressupost
vigent per a 2020.
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S’ACORDA
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