Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/7

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

24 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:13 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

NO

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades: Encarnación Rodrigo Morales

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: 2021-0007 Data: 03/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/03/2021
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 03/03/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 17 de febrer de 2021.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
659/2021)

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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020

Per tot això, s’acorda
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 127.858,44 euros de la
següent relació: O/2021/29.
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 659/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 127.858,44 euros de la següent relació: P/2021/36.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 537/2021, relatiu a les Addendes de pròrroga del Conveni de col·laboració
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi i al Programa de mediació per al lloguer social, per a
l’any 2021
II. Relació de Fets
L’any 2020 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en
aquest municipi i al Programa de mediació per al lloguer social, amb l’objecte d’establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de
serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de
maig.
El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que el conveni tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2020, i que pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho
haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, estableix la possibilitat de
donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina local d’habitatge/Borsa
de mediació en matèria d’assessorament i serveis relatius a l’habitatge.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la treballadora social de
l’Oficina d’Habitatge.
III. Fonaments de dret
1r. Entre d’altra:
- Arts. 21 a 23, i 55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
- Arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
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Aprovació Addendes de pròrroga Conveni de Col·laboració amb l'Agència catalana de
l'habitatge (Expedient 537/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

municipal i de règim local de Catalunya.
- Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d´1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
- Art. 6 i concordants del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2on. 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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal.
Tercer.- Notificar l'acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aprovació de l'Addenda 2020 Conveni EAIA 2020-2023 (Expedient 483/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Asseniment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 483/2021, relatiu a l’addenda per a l’anualitat 2020 al conveni marc signat
entre l’ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) per al cofinançament
dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) per al període 2020-2023.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2020 va aprovar la signatura
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental
l'Ajuntament de Badia del Vallès per al cofinançament dels Equips d’Atenció a
l’Adolescència (EAIA) per al període 2020-2023, el qual va ser subscrit en
desembre de 2020.

del Conveni
(CCVOC) i
la Infància i
data 22 de

La mateixa Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2020, aprovà l'autorització de la
despesa per import de 7.000 € euros, en concepte de conveni Consell Comarcal pel
cofinançament de l’EAIA i amb càrrec a l'aplicació 0803 2317 46501 del pressupost general
municipal de l’exercici 2020.
El decret d’Alcaldia 2021 – 0097, de 28 de gener de 2021, resol aprovar l'expedient de
modificació de crèdits núm. 04/2021, amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit,
entre les quals hi ha la següent incorporació corresponent a l’addenda al conveni amb el
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Primer. Aprovar les Addendes de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a l’Oficina d’Habitatge
situada en aquest municipi i al Programa de mediació per al lloguer social, per a l’any 2021, i
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,

referència

aplicació
2020

aplicació
2021

impor
t

sald
o

tercer

2202000224
19

A

220200056
34

0803.2317
46501

0903 2317
46501

7.000
€

100
%

CCVO
C

En data 27 de gener de 2021, la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, va adoptar l’acord 7/2021, amb el qual aprova l’addenda per a l’anualitat 2020 al
Conveni marc de col·laboració aprovat a la Comissió Permanent de 16 d’octubre de 2020,
per acord núm. CPE/15/20/2020, que determina la participació municipal en el finançament
de l’EAIA del Vallès Occidental, la qual es subscriurà de forma bilateral entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i cadascun dels ajuntaments, establint que l’aportació
econòmica corresponent a l’Ajuntament de Badia del Vallès pel que fa a l’anualitat 2020
serà de 4.319,50 € (quatre mil tres-cents dinou euros i cinquanta cèntims).
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de serveis socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
Vist el Reglament de desenvolupament de la LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, (en endavant RLGS), que en el seu article 65.1 senyala que a efectes del que es
disposa a l’article 22.2 a) de la Llei General de Subvenció, són subvencions previstes
nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat o de les entitats Locals, aquelles
que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats expressament
en l’estat de despeses del pressupost.
Vist el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) en els seus articles del 118 a 129.
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que la Generalitat
ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els
ens locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat
dels serveis i de llurs professionals.
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.2020-0945 de 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S' ACORDA
Primer. Aprovar i subscriure l’Addenda per l’exercici 2020 al conveni marc signat entre
l’ajuntament de Badia del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) per al
cofinançament dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) per al període
2020-2023.
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 4.319,50 € (quatre mil
tres-cents dinou euros i cinquanta cèntims) en concepte d’Addenda per l’exercici 2020 al
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Operació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CCVOC per finançar l’EAIA per l’exercici 2020:

conveni marc signat entre l’ajuntament de Badia del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental (CCVOC) per al cofinançament dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(EAIA) i amb càrrec a la partida 0903 2317 46501 del pressupost vigent.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 4.319,50 € (quatre mil tres-cents
dinou euros i cinquanta cèntims) amb càrrec a la partida 0903 2317 46501 del pressupost
vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 393/2021, relatiu a la justificació dels ajuts del catàleg de serveis de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2020.
II. Relació de Fets
1r. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim jurídic i
econòmic específic i la convocatòria per a la concessió de recursos.
2n. L’Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar la subvenció d’algunes actuacions incloses
en el catàleg de serveis, segons Decret d’alcaldia 2020/0309 en data 9 de març de 2020.
3r. En data 28 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el
dictamen per resoldre provisionalment el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim
de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i
modificar el règim del Catàleg.
4t. En data 17 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació d’aquests
ajuts.
III. Fonaments de dret
- Catàleg de Serveis de l’any 2020 del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
D’acord amb el que es disposa la 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 número 0945/2020, de data
25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
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Aprovació de la justificació dels ajuts del catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona per l'any 2020 per actuaciions en l'Àrea de Salut Pública (Expedient 393/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental,per la qual cosa es
faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Primer. Justificar els ajuts econòmics que han estat concedits segons el dictamen aprovat per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de maig de 2020, per a les
següents actuacions:
Àrea de Salut Pública
 Animals de companyia (gossos i gats). Atenció als animals abandonats a la via pública.
Recurs econòmic per import de 1.000€

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

Aprovació justificació i pagament del 20 % de la subvenció del conveni amb Aldees
Infantils SOS 2020 (Expedient 4416/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4416/2020, relatiu a l’aprovació de la justificació i el pagament del 20% de
la subvenció nominativa pròrroga del Conveni de col·laboració Aldees Infantils SOS Catalunya
2020

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Segon. Realitzar el tràmit de justificació a través del Portal de tramitació de la Diputació de
Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Sanitat ambiental. Control integral de plagues, prevenció de legionel·losi, control
integral d’aus urbanes i piscines. Recurs econòmic per import de 11.721,60€

Mitjançant Decret núm 2019/1511, de 27 de desembre, es va aprovar el Conveni administratiu
entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l´entitat Aldees Infantils SOS Catalunya per a
col·laborar amb l´ajuntament en l´execució del projecte de Centre Obert, mitjançant la
metodologia del SIS, per als infants de Badia del Vallès, en les edats compreses entre els 6 i
els 12 anys (primària).
En data 9 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la pròrroga del
Conveni subscrit per l´Ajuntament de Badia del Vallès, en atenció al que es disposa al Conveni
administratiu subscrit entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l´entitat Aldees Infantils SOS
Catalunya per a col·laborar amb l´Ajuntament en l´execució del projecte de Centre Obert.
L’acord de 9 de setembre de 2020 aprova atorgar una subvenció nominativa a favor de l
´entitat Aldees Infantils SOS Catalunya per import de 31.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
1003 231A 48000 del pressupost de despeses de la Corporació per al 2020, així com la
disposició econòmica, en fase d´AD, establerta al referit conveni per import de 31.000,00
euros.
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II. Relació de Fets

En data 23 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar aprovar l’obligació amb
càrrec a l’aplicació 1003 231A 48000, del pressupost vigent per import de 24.800,00 euros
corresponent al 80% de la quantia pressupostada i n’ordenava el pagament a la tresoreria.
Un cop examinada la documentació justificativa presentada per l’entitat el 4 de gener de 2021,
queda constatat el compliment per part del beneficiari dels requisits, condicions i compromisos
exigits en la convocatòria dins del termini concedit i de les finalitats perseguides amb
l'atorgament de la subvenció.

1r. De conformitat amb el que s´estableix als articles 21 a 23 i 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2n. Segons el que s´estableix als articles 47 i següents, de la Llei 40/2015, d´ 1 d´octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, en relació amb el que es recull a l´article 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
3r. En atenció al que es preveu als articles 22.2 c), 28 i següents, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
4t. De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
5è. Segons es recull a la Base 41a. Pagament de les subvencions de les Bases d´execució del
vigent pressupost general de l´Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en
data 3 de desembre de desembre de 2020.
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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S' ACORDA
Primer. Aprovar la justificació del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l
´entitat Aldees Infantils SOS Catalunya per a col·laborar amb l´ajuntament en l´execució del
projecte de Centre Obert, mitjançant la metodologia del SIS, per als infants de Badia del Vallès,
en les edats compreses entre els 6 i els 12 anys (primària).
Segon. Aprovar l’obligació amb càrrec a l’aplicació 1003 231A 48000 del pressupost 2021, per
import de 6.200,00 euro.
Tercer.- Ordenar a la tresoreria municipal l´abonament del 20% corresponent al conveni signat
amb Aldees Infantils SOS Catalunya per al 2020, per import de 6.200,00 euros, amb càrrec a la
partida del pressupost vigent 1003 231A 48000.
Quart.- Notificar l'acord a Aldees Infantils SOS Catalunya.
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III. Fonaments de dret
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Vist l’informe emès per a la Cap de Benestar Social, Gent Gran i Dependència i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aldees Infantils ha justificat tots els convenis anteriors signats amb l’ajuntament de Badia del
Vallès i acredita estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social.

Aprovació de la despesa dels premis al Concurs d’aparadors Nadal 2020. (Expedient
3592/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3592/2020, relatiu al Concurs d’aparadors Nadal 2020.

III. Fonaments de dret
1r. Atès el conveni interadministratiu entre la càmera de comerç, industria i serveis de Sabadell
i l’Ajuntament de Badia del Vallès per participar en el concurs d’aparadors per el Nadal 2020
signat per ambdues parts en data 28 de gener de 2021 en la que s’acorda atorgar la quantitat
de 300’00€ al millor aparador de Badia del Vallès i un segon premi de 200 €.
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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer.- Donar com a vàlida la llista de guanyadors del 51è Concurs Nadal 2020 segons l’acta
del jurat del concurs d’aparadors de 1de febrer de 2021 emesa per la Cambra de Comerç de
Sabadell i per l’import esmentat anteriorment i a favor de:
1r. Premi:

LA FLORISTERIA DE BADIA

300,00 €

2n Premi:

L’ARMARI DE LA SILVIA

200,00 €

Segon.-Aprovar els documents comptables fase ADO, per import de 300,00 € a nom de la
Floristeria de Badia i d’import 200,00 € a nom de l’Armari de la Silvia, amb càrrega a la partida
0302.4301.48100 del pressupost municipal de 2021.
Tercer.- Ordenar el pagament de l’esmentat premi a la Tresoreria Municipal.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’Associació de Comerciants, a la
Junta de Concessionaris del Mercat i a l’Àrea d’Economia.

Aprovació de la novació del contracte d’arrendament del local comercial número 128,

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

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

2. Vist l’acta del jurat qualificador de l’aparador 51è concurs Nadal 2020 tramesa per la
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell respecte als comerços guanyadors d’aquest
Municipi i a la seva classificació.
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1. Vist les butlletes dels comerços que han participat en aquest concurs d’aparadors “Nadal
2020” organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell en col·laboració dels Ajuntaments de
tota la demarcació de la cambra.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 5. (Expedient 280/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Vist l’informe d’Economia de data 27 de gener de 2021 respecte a que NO consten
deutes amb aquesta administració per part del inquilí del local esmentat.
4. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 11 de
febrer de 2021 i l’informe de secretaria de data 10 de febrer de 2021.
III. Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274
següents i concordants del Codi Civil.
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.
2020-0945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de
2020.
S’ACORDA
Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l'arrendatari
del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del marc del Text Refós
del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat per l’Ajuntament, amb efectes
de data 1 de gener de 2020 i amb les obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:
- Renda mensual (sense IVA): 202,17 euros.
- Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General dels
preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
- Durada del contracte: fins al 28 de febrer de 2031 (prorrogables per períodes anuals
fins a la data màxima de 28 de febrer de 2034.
Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà
eficàcia plena i efectes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i a l’Àrea

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

2. Aquesta petició es formulà dins del marc del Text Refós del Pla de Dinamització
Comercial de Badia del Vallès que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de
data 27 de març de 2019. I la seva posterior modificació de data 27 de juliol de 2020.
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II. Relació de Fets
1. En data 25 de gener de 2021 mitjançant instància núm. 360/2021, el senyor Jorge
Sánchez Marín va promoure com a actual arrendatari, l’expedient per a la novació del
contracte d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 128, ubicat a
l’avinguda del Costa Brava, núm. 5, destinat a l’activitat comercial de “Gabinet de
Psicologia”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 280/2021, relatiu al procediment de novació del contracte d’arrendament
del local comercial número 128, ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 5 de Badia del
Vallès.

d’Economia de l’Ajuntament.

Aprovació de la bonificació del 50% en el preu del lloguer del local comercial núm. 74
ubicat a l’avinguda Burgos, núm.2. (Expedient 329/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. Revisat el llistat de la tramesa dels rebuts de lloguer del mes de novembre de 2020 es
comprova que l’arrendatari del local comercial número 74, a nom de RONGJUN SL amb NIF
B67201459 se li va girà el rebut ordinari, sense l’aplicació de la bonificació corresponent al
50% atès que tenia deutes amb l’Ajuntament.
2. Atesa la instància de l’arrendatari amb número de registre 2020-E-RE-269 de data 20 de
gener de 2021, mitjançant la qual sol·lícita l’aplicació de la bonificació del 50% del preu del
lloguer per ser un bar i en aplicació del Decret 34/2020 de la Generalitat de Catalunya.
3. Atès l’informe de deutes de data 26 de gener de 2021 de la tresorera municipal conforme no
consten obligacions ni deutes pendents amb l’Ajuntament de Badia del Vallès.
4. Atès l’informe del servei de promoció econòmica i comerç de data 17 de febrer de 2021.
III. Fonaments de dret

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Expedient número 329/2021, relatiu a la bonificació del 50% en el preu del lloguer del local
comercial núm. 74 ubicat a l’avinguda Burgos, núm.2 a Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

2n. Decret 2020-1140 de l’Ajuntament de Badia del Vallès de 10 de novembre de 2020
respecte a les Mesures urgents de suport als locals de negoci arrendats.
3è. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
4t. 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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la bonificació del 50% del preu del lloguer a l’arrendatari del local comercial
núm. 74 a nom de l’empresa RONGJUN SL, d’acord al Decret 2020-1140 de l’Ajuntament de
Badia del Vallès i en aplicació del Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre amb efectes del mes de
novembre de 2020.
Segon. Ordenar a la tresoreria municipal l’anul·lació del drets reconeguts corresponents al 50%

Ajuntament de Badia del Vallès
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1r. Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.

del preu del lloguer respecte al local número 74 a nom del l’empresa RONGJUN SL, respecte
als mesos de novembre i desembre de 2020 i gener de 2021 així com també als interessos
que s’hagin pogut produir i, procedir a la devolució dels imports corresponents als mesos de
novembre i desembre de 2020 i de gener de 2021
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada i, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d'Economia i Serveis a Centrals d’aquest Ajuntament.

Identificació de l’expedient
Expedient número 1529/2018, relatiu a l’aprovació de la despesa corresponent a l’any 2021,
referent al contracte administratiu de serveis de neteja de les dependències municipals, per
part de l’empresa Sacyr Facilities, S.A.
Relació de Fets
1.L’adjudicació i signatura del contracte administratiu de serveis de neteja de les dependències
municipals va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió de data 26 de febrer de 2020.
2.El termini d’execució del contracte és de 2 anys, a partir de la data d’inici d’1 de juliol de
2020.
3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2020, es va aprovar el Pressupost Municipal per
l’exercici de l’any 2021.
Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment i el que disposen als articles 216, 217, 218 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, vigent al moment de l’aprovació del present contracte.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i 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. 2020-0945, de data 25 de setembre del 2020, i publicat al BOP de data
de 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la despesa per a fer front a la contractació del servei de neteja de les
dependències municipals per part de l’empresa Sacyr Facilities, S.A., amb CIF A83709873,
durant el període de gener a desembre de l’exercici de 2021, pels imports i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Imports Partides pressupostàries Conceptes
588.836,37 € 0504 9208 22700 Dependències i escoles

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació despesa, corresponent a l’any 2021, referent al contracte neteja dependències
municipals per part de l’empresa Sacyr Facilities, S.A. (exp. 1529/2018)

44.306,04 € 0302 4312 22700 Mercat
9.742,48 € 0504 1710 22799 Horts
4.614,89 € 0204 1533 22799 Pàrquing
647.499,79 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2802/2020, d'autorització d'us privatiu d'un bé demanial municipal per al
projecte “La Botiga Online del Mercat Municipal” subjecte a una subvenció de la Diputació e
Barcelona per posar els mecanismes adequats pel funcionament de la venda on line i
repartiment a domicili, que ha dissenyat i gestionarà l’empresa FOODMARKET, s.l. la qual es
va contractar per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2020.
II. Relació de Fets
1r. En data 2 de setembre de 2020 per acord de Junta de Govern Local, va ser adjudicat el
contracte menor de serveis a l’empresa Foodmarket s. l, consistent en el disseny i
implementació d’una plataforma de venda on line i repartiment a domicili per al mercat
municipal de Badia del Vallès
Per això i atès que és imprescindible la utilització d’una parada i cambres de conservació per
organitzar la botiga online del mercat, l’Ajuntament es va comprometre amb l’empresa
Foodmarket s. l. a cedir l’ús d’un bé demanial, concretament les parades 107-108 fins a la fi de
l’execucó del contracte.
2n. Les característiques de la parada de venda que millor s’adapta a les necessitats del servei
que ha de fer l de l’empresa que gestiona la botiga on line són les següents:
a) Empresa: Foodmarket s.l. amb CIF B01819051.
b) Recau sobre la parada del mercat municipal següent:
Parada de venda

Superfície

Garantia

Cànon

107-108

10,50 m2

191,84 €

135 €

Despeses publicitat
25 €

La Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 va acordar incorporar les parades de
venda números 107-108 qualificades com a bé d’us de domini públic, al procediment
d’adjudicació directa de les parades de venda i magatzems del Mercat Municipal aprovat per la
JGL en data 5 d’abril de 2019.
3è. D'acord amb la duració màxima prevista de fins el 30 de setembre de 2027 s'estima en

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Codi Validació: TXZQM7C7M4XK35JZWAG3AM26X | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 33

Autorització d'us privatiu d'un bé demanial municipal per al projecte “La Botiga Online
del Mercat Municipal” subjecte a una subvenció de la Diputació e Barcelona. (Expedient
2802/2020.)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Designar com a responsable del contracte a Sandra Mota Nogales, arquitecta tècnica
municipal.

l'import màxim de 12.259 euros, aproximadament, que representen el cost indirecta per a
l’ajuntament atès que no es carregarà cap taxa per la utilització d’aquesta parada.

Els serveis tècnics municipals podran inspeccionar sempre que vulguin i sense previ avís
l'estat de les instal·lacions i el compliment de totes les normes vigents.
En conseqüència, aquesta és una obligació prevista i necessària per a dur a terme la correcta
execució del projecte (botiga on line Mercat Municipal) i assolir les seves finalitats públiques,
que fonamenten aquesta autorització de cessió de l’ús privatiu i la seva gratuïtat.
Tercer. Aquesta autorització singular té per objecte l'ús privatiu del bé expressat a l'antecedent
de fet segon, no comporta la transformació o la modificació del domini públic, i restarà sotmès
al correcte funcionament del servei al clients del mercat, i només origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic, amb dret
d'indemnització, si s'escau i sense perjudici de tercers, d'acord amb l'article 57 i següents del
referit Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
L'autorització resta igualment sotmesa a les condicions d'ús, conservació, manteniment i
reversió del bé objecte que es disposen a la part dispositiva, d'acord amb els articles 6, 29,
92.7 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques i la resta de normativa de béns aplicable.
El responsable del contracte al que correspondrà la supervisió de l’execució, d’acord amb allò
previst a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, serà el servei de promoció econòmica
i comerç de l’ajuntament.
Quart. D’acord amb la:
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya (RPEL).
- Reglament de règim interior del Mercat Municipal de Badia del Vallès aprovat pel ple de la
corporació el 25 de maig de 2005.
Cinquè. D'acord amb el valor i apreuaments del bé expressats a l'informe tècnic del
departament de P. Econòmica i Comerç de data 21 de gener de 2021, el que es disposa als

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Segon. La cessió d’aquest bé implica que l’empresa Foodmarket, s.l. mantingui en bones
condicions de neteja i de manteniment les parades del mercat números 107-108 i que s’utilitzin
única i exclusivament per a l’organització de la botiga on line del mercat municipal. També
caldrà que retoli la parada a fi d’identificar-la com a punt de la Plataforma online del mercat
municipal de Badia del Vallès.
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III. Fonaments de dret
Primer. L'autorització sol·licitada té naturalesa d'ús privatiu de bé de domini públic a l'empara
dels articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens locals a Catalunya i porta causa i finalitat la cessió de les parades del
mercat municipal núm. 107-108 i la utilització de les cambres comunes de carn i fruites del
mercat per organitzar la botiga online del mercat municipal lligades a l’execució d’un contracte
menor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4t. L’empresa Foodmarket, s.l. que gestiona diferents plataformes de mercats municipals, va
sol·licitar mitjançant instància amb número de registre 2020-E-RE-212 de data 15 de gener de
2021, una parada del mercat per organitzar les comandes de la botiga online, el repartiment a
domicili i, cambres per conservar els aliments en fresc abans que surtin amb el servei a
domicili.

53.1 r) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, i en l'exercici de les competències d'aquesta Junta de Govern Local, conferides
en virtut de la delegació d’alcaldia, mitjançant el decret número 0945/2020, de data del 25 de
setembre, publicat al BOP de data 9 d’octubre del 2020,
S’ACORDA

La reserva per part de l’Ajuntament cedent de la facultat d’inspeccionar el bé objecte
d’autorització, per garantir que és usat d’acord amb els termes de l’autorització.
Tercer. Notificar l'acord al mercat municipal mitjançant publicació en el Taulell d’Anuncis, a
l’empresa Foodmarket, s.l, a l’Ârea d’Economia i Serveis Centrals i en quant a la baixa en el
padró del bé demanial per totes aquelles obligacions que derivin d’aquest acord i que seran a
càrrec de l’Ajuntament, a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Aprovació de la remesa d’ajuts de menjador escolar corresponents a l’últim trimestre,
que restaven pendents de 2020 (Expedient 68/2021)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 68/2021, relatiu a l’aprovació de la remesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents a l’últim trimestre, que restaven pendents de 2020.
II. Relació de Fets
Atès l' objectiu d' aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d' aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d' ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i convocatòria
per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0803 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 va aprovar acceptar els ajuts de menjador
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Favorable

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Segon. Aquesta autorització temporal tindrà la mateixa durada que l’execució del contracte
amb l’empresa Foodmarket, s.l. que es va poder impulsar d’acord a l’actuació subvencionada
per la Diputació de Barcelona, per digitalitzar el mercat municipal de Badia del Vallès. Aquesta
autorització té caràcter de situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d'interès públic i s'atorga sense perjudici de tercers. L'autorització resta sotmesa, en general, a
les obligacions legals de protecció i custòdia i, en concret a les condicions d'ús, conservació,
manteniment i reversió següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Autoritzar l'ús privatiu temporal a l’empresa Foodmarket s.l. del bé de domini públic
descrit a l'antecedent de fet segon per organitzar la botiga online de la plataforma digital del
mercat municipal de Badia del Vallès, així com també la utilització puntual de les cambres de
fruita i carn per les hores prèvies de les comandes.

escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs
2020/2021, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 també va aprovar la proposta de despesa
en fase (A) per un total de 100.000 € ( cent-mil euros) a càrrec de la partida pressupostària
0803 2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador escolar del període
de setembre a desembre de 2020,
Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponents a l’últim trimestre de 2020, per tal que puguem efectuar el pagament de la
despesa.
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

3er.Llei 12/2007 de 11 d´octubre , de Serveis Socials
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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S' ACORDA
Primer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Ampa La Sardana per import de 1.688,77 € (mil sis-cents
vuitanta-i-vuit euros i setanta set cèntims) corresponent al mes de desembre.
Segon.- Aprovar el documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Escola Mare del Diví Pastor per import de 254,37 € (dos-cents
cinquanta-quatre euros i trenta-set cèntims ) corresponent al mes d’octubre i de 136,56€ (cent
trenta-sis euros i cinquanta-sis cèntims) corresponent al mes de desembre.
ercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Ausolan per import de 43,71 € (quaranta tres euros i setanta-i-un cèntims
) corresponent al mes de desembre.
Quart.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Doble Via per import de 33,47 € (trenta-tres euros i quaranta-set cèntims),
import corresponent al mesos de novembre i desembre.
Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Mare de Déu de la Salut per import de 76,47 € (setanta-sis
euros i quaranta-set cèntims), import corresponent al mes de desembre.
Sisè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Instituto escolar Claret SL per import de 65,60 € (seixanta-cinc euros i
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2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.
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1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

seixanta cèntims), import corresponent al mes de desembre.
Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Fundació Serra i Prat per import de 14,57€ (catorze euros i cinquanta-set
cèntims), import corresponent al mes de desembre.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 616/20212020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Febrer de 2021.
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 27 de gener de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida
0903 2311 48000, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per l’exercici 2021.
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Prestacions Econòmiques de Serveis Socials - ajuts d’urgència social de Febrer de 2021
(Expedient 616/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vuitè.-Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents a
l’últim trimestre de 2020 per import total de 2.313,52€ (dos-mil tres- cents tretze euros i
cinquanta-dos cèntims).

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

Per tot això, S’ACORDA:

Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 313,12€ (tres cents tretze euros amb dotze cèntims), que es facilitaran via
transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt,
a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 242,00€ (dos cents quaranta dos
euros) que es facilitaran en forma de recàrrega targeta moneder, la relació dels quals es detalla
a l’informe adjunt, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del
pressupost vigent.

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 555,12€ (cinc cents cinquanta-cinc
euros amb dotze cèntims).
Quart.- Denegar les sol·licituds relacionades a l’informe tècnic adjunt atès que no compleixen
les condicions i requisits aprovades en la convocatòria de prestacions d’urgència social per
l’exercici 2021.

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials - Ajuts per a la integració de la infància i
l’adolescència (Expedient 549/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
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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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Llei 38/2003, general de subvencions.
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.
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Expedient número 549/2021, relatiu a la convocatòria de prestacions socials per a la integració
de la infància i l’adolescència.

II.Relació de fets

Per l’exercici 2021, la partida pressupostària 0903 2317 48003 “Assistència a la infància i
l’adolescència - Urgència social” compta amb una dotació de 4.500 € (quatre mil cinc-cents
euros) i s’adreça a facilitar ajuts econòmics per l’accés de la infància i l’adolescència en
situació de risc i/o vulnerabilitat social a activitats i serveis socioeducatius complementaris als
centres escolars, per tal d’afavorir el seu desenvolupament personal, la integració social i
l’adquisició d’aprenentatges per prevenir les situacions de risc o compensar les mancances
socioeducatives.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials,
Gent Gran i Feminisme.

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

El Ple municipal de 26 de febrer de 2020 va aprovar les bases generals Bases reguladores de
la concessió de subvencions adreçades a la infància i l'adolescència, per tal de regular un
mínim de condicions i procediments per a la seva concessió, les quals comptaran amb una
convocatòria específica per a cada cas.
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Un dels objectiu prioritaris d’aquest Ajuntament és promoure actuacions que afavoreixin el
desenvolupament integral i benestar social dels infants i joves del municipi. Per aquest motiu, l'
Ajuntament articula un seguit de recursos en forma de subvencions, amb l’objectiu de facilitar
la correcta escolarització dels infants i joves amb dificultats, garantir l’alimentació adequada
ens els casos de nuclis familiars amb situacions econòmiques precàries i fomentar activitats
adreçades a la prevenció del risc i l’exclusió social.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en l’article
25.2.e.
Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.
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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
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Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de les prestacions socials per la integració
de la infància i l’adolescència, així com els models que es detallen per accedir a la
convocatòria, que s' adjunten i formen part d' aquest expedient.

Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit de les prestacions socials de
caràcter econòmic, per import de 4.500 € (quatre mil cinc-cents euros) a imputar en la partida
“0903 2317 48003 Assistència a la infància i l’adolescència - Urgència social.”
Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal i les bases restaran a
disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament, així com a la
pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat.
Es procedirà a la publicació de la convocatòria de subvencions en els termes establerts a la
Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia del Vallès publicarà al web les bases i la
convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació
en altres diaris o butlletins oficials.

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Les sol·licituds es presentaran a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació
requerida.
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Segon. Aprovar el termini de sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per la
integració de la infància i l’adolescència des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en
el Diari Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), fins el 15 de desembre de 2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 275/2021, relatiu al contracte menor de Serveis de l’elaboració del Pla Intern
d’Igualtat de gènere i del Pla comunitari d’igualtat.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Feminisme, de data 09 de febrer de 2021, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció al
procés d'elaboració del Pla Intern d'Igualtat de gènere i del Pla comunitari d'igualtat de
gènere. La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i
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Aprovar el contracte menor de Serveis dels Plans d’Igualtat, amb l'empresa L'ESBERLA,
SCCL (Expedient 275/2021)

1. 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 número 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020.
2. La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la Llei
17/2015 de 15 de juliol de la Generalitat de Catalunya, que s'emmarca en la categoria de
norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, estableixen que totes els
organitzacions estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit
laboral, tot adoptant mesures orientades a la seva consecució, i per tant, a tenir un PLA
INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE vigent. La present proposta tècnica incorpora els aspectes
que el Reial Decret-llei 6/2019 concreta i amplia respecte de la Llei d’igualtat 3/2007, tot partint
dels reglaments que el desenvolupen 901/2020 i 902/2020, aprovats el passat mes d’octubre
de 2020.
3. La Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull, l’article
3 recull els principis d’actuació dels poders públics que “han d’aplicar la perspectiva de gènere i
la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent
el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per
millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives
dels dos sexes”. Quant a l’àmbit local, La Llei catalana d’igualtat 17/2015 estableix la
importància d'elaborar un PLA COMUNITARI D'IGUALTAT DE GÈNERE
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte
l'empresa L'ESBERLA, SCCL.

menor

de

Serveis

dels

Plans

d’Igualtat,

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres empreses
professionals, amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada.
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homes i la Llei 17/2015 de 15 de juliol de la Generalitat de Catalunya, que s'emmarca
en la categoria de norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007,
estableixen que totes els organitzacions estan obligades a respectar la igualtat de
tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, tot adoptant mesures orientades a la seva
consecució, i per tant, a tenir un PLA INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE vigent. La
present proposta tècnica incorpora els aspectes que el Reial Decret-llei 6/2019
concreta i amplia respecte de la Llei d’igualtat 3/2007, tot partint dels reglaments que el
desenvolupen 901/2020 i 902/2020, aprovats el passat mes d’octubre de 2020. Pel que
fa a la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull,
l’article 3 recull els principis d’actuació dels poders públics que “han d’aplicar la
perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells
i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de
manera positiva els canvis necessaris per millorar la societat i respondre a les realitats,
les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes”. Quant a l’àmbit
local, La Llei catalana d’igualtat 17/2015 estableix la importància d'elabora un PLA
COMUNITARI D'IGUALTAT DE GÈNERE. Aquest projecte es portarà a terme amb la
subvenció rebuda per part de l'Àrea de cohesió social de l'AMB (2020-2021) de Gènere
i Identitat..

a) Objecte. L'elaboració del Pla Intern d'Igualtat de gènere i del Pla comunitari d'igualtat
de gènere, codi CPV 85312300-2.
b) Termini d’execució i vigència. De febrer a desembre de 2021.

f) 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.
g) Responsable del contracte. Nuria Navales Calvera, tècnica de Feminisme
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
l’elaboració dels Plans d’Igualtat, amb un import de 13.231,35 euros, amb càrrec a l'aplicació
0503-2315-22799 del pressupost general vigent. Tenint en compte que en data 22/01/2021, a
l’expedient 50/2021, s’ha generat la RC 220210000341 per import de 12.944,91 euros (Ref.
projecte 2020/3/AMBCS/2).
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de despeses
fotocòpies Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva (Expedient 529/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 529/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora
de l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva del Complex Esportiu durant l'exercici 2021
II. Relació de Fets.
1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data 24 de maig
de 2019, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, GIROCOPY S.L. - SISTEMES
D'ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE (U67273987).
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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 mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Preu del contracte. 10.935,00 euros nets, i 2.296,35 euros d’IVA.

2. La data d'inici del contracte va ser d’1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
amb possibilitat de pròrroga fins a una vigència màxima de la meitat del període inicial, dos
anys, en els termes definits a la clàusula I.10 del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte administratiu.

S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de l’1
de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis per cobrir
les despeses de les fotocòpies de la impressora de l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva del
Complex Esportiu (CPV 79810000-5), per l’import de 1.000 euros nets, amb un IVA de 210
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0703.3421.21600.

Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de despeses
fotocòpies Biblioteca Vicente Aleixandre durant tot l'any 2021 (Expedient 344/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 344/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora
de la Biblioteca Vicente Aleixandre durant tot l'any 2021.
II. Relació de Fets.
1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de JGL, de data 24 de maig de 2019, i es va
formalitzar amb l'adjudicatària, GIROCOPY S.L. - SISTEMES D'ORGANITZACIO S.A. - UTE
(U67273987).
2. La data d'inici del contracte va ser l’1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
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2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic 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 2020/0945, de 25 de setembre, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
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a) Que es van fer les previsions adequades durant l’elaboració i aprovació del Pressupost
General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació de crèdit suficient per
a l’execució d’aquest contracte durant l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021
b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula I.9 del PCAP del contracte preveu que la seva
autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals.
c) És necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu Capítol II sobre
l’execució de l’estat de despeses.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret.
1r. L'informe del responsable del contracte de data 11 de febrer de 2021 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:

sense possibilitat de pròrroga, en els termes definits a la clàusula 10 del Plec de clàusules
administratives particulars del contracte administratiu.
III. Fonaments de dret.
1r. L'informe del responsable del contracte de data 23 de maig de 2019 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:

2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic 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 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de l’1
de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis de
despeses per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de la Biblioteca Vicente
Aleixandre (CPV 79810000-5), per l’import de 290,00 euros nets, amb un IVA de 60,90 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0603.3321.22001.

Aprovació de l'autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de despeses
fotocòpies Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva (Expedient 312/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 312/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora
de l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva de la 1a planta de "El Molí" durant l'exercici 2021.
II. Relació de Fets.
1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data 24 de maig
de 2019, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, GIROCOPY S.L. - SISTEMES
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c) Es necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu Capítol II
sobre l’execució de l’estat de despeses.
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b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula 9 del PCAP del contracte preveu que la seva
autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Que es van fer les previsions adequades durant la l’elaboració i aprovació del
Pressupost General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació
de crèdit suficient per a l’execució d’aquest contracte durant l’1 de gener de 2021 al 31
de desembre de 2021

D'ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE (U67273987).
2. La data d'inici del contracte va ser l’1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
sense possibilitat de pròrroga, en els termes definits a la clàusula 10 del Plec de clàusules
administratives particulars del contracte administratiu.
III. Fonaments de dret.

c) És necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu Capítol II
sobre l’execució de l’estat de despeses.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic 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 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de l’1
de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis per cobrir
les despeses de les fotocòpies de la impressora de l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva de la
1a planta de "El Molí" (CPV 79810000-5), per l’import de 2.000 euros nets, amb un IVA de 420
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0803.2310.22699.

Aprovació de l’autorització i despesa derivada del contracte administratiu de serveis
per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de l'Àrea d’economia
durant l'exercici 2021 (Expedient 580/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 580/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora
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b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula 9 del PCAP del contracte preveu que la seva
autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos municipals.
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a) Que es van fer les previsions adequades durant l’elaboració i aprovació del
Pressupost General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació
de crèdit suficient per a l’execució d’aquest contracte durant l’1 de gener de 2021 al 31
de desembre de 2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. L'informe del responsable del contracte de data 23 de maig de 2019 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:

de l'Àrea d’economia durant l'exercici 2021
II. Relació de Fets.

1r. L'informe del responsable del contracte de data 11 de febrer de 2021 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:
a) Que es van fer les previsions adequades durant l’elaboració i aprovació del
Pressupost General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació
de crèdit suficient per a l’execució d’aquest contracte durant l’1 de gener de 2021 al
31 de desembre de 2021
b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula I.9 del PCAP del contracte preveu que la
seva autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos municipals.
c) És necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució
d’aquest contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu
Capítol II sobre l’execució de l’estat de despeses.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic 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 2020/0945, de 25 de setembre, que va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de
l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis per
cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de l'Àrea d’economia (CPV
79810000-5), per l’import de 600 euros nets, amb un IVA de 126 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0402.9205.22000.
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III. Fonaments de dret.
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2. La data d'inici del contracte va ser d’1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
amb possibilitat de pròrroga fins a una vigència màxima de la meitat del període inicial, dos
anys, en els termes definits a la clàusula I.10 del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data 24 de maig
de 2019, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, GIROCOPY S.L. - SISTEMES
D'ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE (U67273987).

Aixecar parcialment la suspensió del contracte administratiu de serveis de socorrisme i
monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives
municipals de Badia del Vallès amb efectes del dia 08/02/2021 (Expedient 1845/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1. Davant la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació de la Resolució
del Departament de Salut SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual s’obligava al tancament
de les instal·lacions esportives, l’Ajuntament va adoptar les mesures i ordres necessàries per
mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat de les persones, amb el
clar objectiu de reduir al màxim la circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en
especial a les persones integrants de grups de risc.
2. Entre altres mesures que es van disposar, d’acord amb la suspensió automàtica de l’article
34 del RD Llei 8/2020, de 17 de març i mitjançant acord de Junta de Govern Local de 4 de
novembre de 2020, es va declarar la suspensió dels següents contractes administratius, amb
els contractistes que s’indiquen:
- Contracte de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres
de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès. Adjudicatari: COMAC
ESPORTS I LLEURE SL.
Igualment es disposava «fins que dita prestació es pugui reprendre. A aquests efectes,
s’entendrà que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures
que la van impedir, l’òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.»

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedien
Expedient número 1845/2020, relatiu a l’aixecament parcial de la suspensió de vigència del
contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.

1r. L’article 34 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ser modificat quan redacció,
contingut i efectes de forma successiva, davant la situació de crisi generada, entre d’altres, pel
RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer-hi front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 o pel RD Llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents
complementàries en l‘àmbit social i econòmic.
2n. Respecte la duració de la suspensió, l’esmentat article 34 disposa que els efectes es
mantindran «fins que dita prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s’entendrà que la
prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la van
impedir, l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fin de la suspensió.»
3r. Arran l’evolució de la pandèmia i l’estat d’alarma, d’acord amb el ReiaI decret 926/2020, de
25 d'octubre, peI quaI es decIara I'estat d'aIarma per contenir Ia propagació d'infeccions
causades peI SARS CoV-2, amb data 5 de febrer de 2021, Ia GeneraIitat de CataIunya ha
dictat Ia Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 en el territori de Catalunya, des del 8 de febrer, en l’actual situació dins de la nostra
àrea de salut és possible, adequat i convenient iniciar part dels serveis d’esports sobre els que
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III. Fonaments de dret

recau l’objecte dels contracte de serveis de monitoratge i socorrisme.

Abril
22
4

Dies
65
12

Hores
910h
108h

€/H
14,23€
14,23€

Total
12.949,30€
1.536,84€

4

4

12

48h

14,23€

683,04€

SOS
Monitor
Musc.
Monitor
Musc.
Monitor
Musc.

15.169,18€

7 a 21h

15

23

22

60

840h

14,23€

11.953,20€

9 a 19h

3

4

4

11

110h

14,23€

1.565,30€

10 a
14h

3

4

4

11

44h

14,23€

626,12€

12
Dilluns
12
Dimarts
12
Dimecre
s
12
Dijous

72
classes
108
classes

M. Musc. 14.144,62€
Monitor Act.
Dir. Dilluns
Monitor Act.
Dir. Dimarts
Monitor Act.
Dir.
Dimecres
Monitor Act.
Dir. Dijous

6
classes
9
classes

3 Dll

5 Dll

4 Dll

3 Dt

5 Dt

4 Dt

6
classes

3 Dc

5 Dc

4 Dc

9
classes

3 Dj

4 Dj

5 Dj

22,52€

1.621,44€

22,52€

2.432,16€

72
classes

22,52€

1.621,44€

108
classes

22,52€

2.432,16€

Act. Dir.
Total

8.107,20€
37.421€

4t. De totes les mesures proposades es va informar al contractista, el qual va prestar el seu
consentiment segons consta al acte de compareixença de data 08/02/2021 que consta a
l’expedient.
5è. D’acord amb el que es disposa la 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 número 945 de
2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9 d’octubre
de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aixecar parcialment la suspensió del contracte administratiu de serveis de socorrisme i
monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de
Badia del Vallès amb efectes del dia 08/02/2021.
Segon. Els serveis i preus del contracte seran els pactats en acta d’audiència entre el
contractista i l’Ajuntament de Badia del Vallès de data de 08 de febrer de 2021, en cada
moment, els serveis que progressivament es vagin habilitant en funció de l’evolució de la
situació de control de la pandèmia, prèvia aprovació expressa d’aquest òrgan municipal i en
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Complex
Horari Febrer
SOS Dll - Dv 7 a 21h
20
SOS Ds
9 a 18h
4
10 a
SOS DG
4
14h
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En aquest nou informe es recullen la motivació, conveniència i eficàcia de les mesures de
pròrroga del serveis objecte del contracte, així com l’abast dels serveis concrets i la despesa
per preus unitaris i totals d’aquests, a partir de la data d’efectes del 08/02/2021, segons detall
següent:

tota la resta del contracte es regirà pel mateix règim jurídic, condicions i característiques
establertes al contracte vigent.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària del contracte.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació de la justificació de l’Addenda del Contracte Programa
DTASF 2020 (Expedient 340/2021)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 340/2021, relatiu a la justificació de l’Addenda del Contracte Programa
DTASF 2020.
II. Relació de Fets
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals
titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de
serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al
període 2016-2019.
Durant l’esmentat període s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions
d’ambdues administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del treball entre
el DTSF i les entitats municipalistes.
La Junta de Govern Local de 15 de gener de 2020 va aprovar, per a l’exercici 2020, la
signatura de la pròrroga a l’Addenda 2019, la qual es va formalitzar el 17 de gener de 2020.
Atès els informes tècnics adjunts a aquest expedient, emesos per les Caps de Serveis de
l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva.
III. Fonaments de dret

 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials, article 41.5 preveu que la Generalitat

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Justificar la Subvenció atorgada en l’Addenda al Contracte Programa 2020, per la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i a les polítiques d’igualtat, subscrita el 17 de gener de 2020, pels
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ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa
amb els ens locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la prestació de serveis
socials i l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

següents imports:

Fitxa 1- SSB- Professionals Equips Bàsics
165.800,75€
Fitxa 1 - Ajuts d’urgències socials
9.253,00€
Fitxa 1 – Pobresa energètica
12.580,41€
Fitxa 2.1 - SIS Servei d’atenció diürna
31.000,00€
Fitxa 2.1.1 - SIS Servei d’atenció diürna estiu
5.000,00€
Fitxa 2.2 - SIS Serveis socioeducatius davant
19.623,00€
situacions risc 19
Fitxa 8 - Programa d’inclusió socials
53.647,52 €
65.295,34€
Fitxa 29.1- Programa de desenvolupament
13.000,00€
28.062,53€
comunitari
Fitxa 30.2- Atenció al poble gitano: Lleure
7.000,00€
8.529,77€
actiu gitano
Fitxa 38- Polítiques d’igualtat amb persones
4.000,00€
5.997,07€
LGBTI
Fitxa 39- Servei d’Orientació i
25.597,07€
29.962,97€
Acompanyament a les Famílies
Per tant es justifiquen 346.501,75 euros del total de la subvenció atorgada.
Segon. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovar la resolució del contracte administratiu de Serveis de
docència MF Operacions de venda (Expedient 697/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 697/2021, iniciat a instància de l'informe responsable del contracte, de data
23/02/21, relatiu a a renúncia del contracte administratiu de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239
Operacions de venda, del CP d’Activitats de venda.
II. Relació de Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local es va incoar aquest procediment per determinar la
procedència de la resolució del contracte administratiu de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239
Operacions de venda., formalitzat en data 27/01/2021, amb l'empresari JESÚS CASAS
PERALTA, que podria derivar-se dels fets i consideracions expressats a l'informe del
responsable del contracte.
2. L'informe del responsable del contracte de data 23/02/2021 de l’expedient de resolució del
contracte ha estat motivat per la sol·licitud de renúncia presentada pel contractista en data
22/02/21.
3. Altres fets a destacar, s’adjunta a l’expedient la sol·licitud de renúncia del contractista
JESÚS CASAS PERALTA, presentada per instància amb número de registre: 2021-E-RE-727.
III. Fonaments de dret
1r. Com a conclusió, l'informe expressat s’estima la necessitat d’acceptar la renúncia d’aquest
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Obligacions reconegudes I
despesa pagada per l’ens
local
632.292,47€
108.035,48€
11.374,93€
31.000,00€
5.000,00€
19.623,00€
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Aportació DTSF

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fitxa/Servei/Activitat

contracte i d’obrir un nou expedient de contractació per la realització d’aquests serveis, per tal
de complir amb les obligacions de l’atorgament de la convocatòria FOAP-2020.
2n. De conformitat amb la disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP, és
competent la Junta de Govern Local, d'acord amb l’exercici de les competències que l'han
estat conferides per delegació de l’alcaldia, mitjançant el Decret número 2020-0945 de data 25
de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9 d’octubre de 2020.

Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat, amb còpia íntegra de la seva part annexa: l'informe
del responsable del contracte de data 23/02/2021

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovar el contracte menor de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu
MF0239 Operacions de venda, del CP d’Activitats de venda (Expedient 4440/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4440/2020, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239
Operacions de venda, del CP d’Activitats de venda.
II. Relació de Fets
1.En data 21/01/2021 per informe del servei gestor es proposa la contractació del candidat:
JESÚS CASAS PERALTA per la realització dels serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del MF0239 Operacions de venda
2. En la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 27 de gener de 2021, es va aprovar el
contracte menor de serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les
activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239 Operacions de venda, del CP
d’Activitats de venda, amb el docent: JESÚS CASAS PERALTA. Així mateix es va aprovar el
document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per un import total de
6.640,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 1203 241Z 22706 del Projecte 2021-FOAP-20, del
pressupost general vigent. I es va notificar al contractista.
3. En data 22/02/2021 la direcció del centre es posa en contacte amb el contractista per marcar
el calendari d’inici i la planificació didàctica. És llavors quan el contractista manifesta la seva
manca de disponibilitat i anuncia la seva renúncia. Se li demana que la presenti per instància i
així ho ha fet, sol·licitud que s’adjunta a l’expedient.
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Segon. Anul·lar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD núm:
220210000375), pel servei de formació del MF0239 Operacions de venda, per un import total
de 6.640,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 1203 241Z 22706 del Projecte 2021-FOAP-20, del
pressupost general vigent.
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Primer. Resoldre el contracte administratiu de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239 Operacions de
venda, del CP d’Activitats de venda, formalitzat en la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 27/01/21, per l’acceptació de la renúncia presentada per instància amb número
de registre: 2021-E-RE-727.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA .

4. Per cobrir la plaça del docent es proposa com a nou candidat el segon de la llista del procés
de selecció que es va fer en el seu moment, es contacte amb el candidat i comunica la seva
disponibilitat, per tant es proposa per aquesta contractació al senyor Jaume Soler Luque.
5. Les característiques i objecte del contracte es mantenen les mateixes que les presentades
en la Proposta d’acord de data 27/01/21:

III. Fonaments de dret
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 número 2020-0945 de data 25 de setembre de 2020, que va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF0239 Operacions de
venda, del CP d’Activitats de venda, amb el docent: Jaume Soler Luque.

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a la
naturalesa i per la especificitat tècnica dels serveis a contractar, així com per la normativa
reguladora dels certificats de professionalitat i les bases reguladores de la convocatòria
FOAP-2020, exigeixen que la formació sigui impartida per professionals experts autònoms
homologats pel SOC.
L’Ajuntament de Badia del Vallès, ni el seu centre de formació ocupacional no disposa de
personal docent propi, degut a la tipologia de l’activitat i la dependència de l’atorgament de
la subvenció del SOC mitjançant convocatòria per concurrència competitiva, que no
garanteix la continuïtat de la realització d’aquesta activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi estat
fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.

a) Objecte. Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les
activitats teòric-pràctiques d'operacions de venda, codi CPV 80500000-9.
b) Termini d’execució i vigència. La durada és un total de 160 hores de docència i 6
hores de preparació i avaluació, que es desenvoluparan durant 4 mesos segons la
planificació de la programació establerta.
c) Preu del contracte. 6.640,00 euros nets, i 0 euros d’IVA per la naturalesa
administrativa d'aquests contractes menors estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1.
9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. La formació serà presencial, i en el cas que per les
circumstàncies excepcionals de la situació actual es presentés l’obligatorietat d’un
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Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

confinament domiciliari, l’acció formativa continuaria com a formació on-line, en la
modalitat d’aula virtual que es registrarà i arxivarà diàriament, portant el seguiment el
propi docent, donant compte al centre de formació.

g) Responsable del contracte. Carme Sànchez Solé Directora del CFO
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), pel
servei de formació del MF0239 Operacions de venda, per un import total de 6.640,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació 1203 241Z 22706 del Projecte 2021-FOAP-20, del pressupost general
vigent.
Cinquè. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número: 2021-0007 Data: 03/03/2021

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.
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Les derivades de l’ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, por la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de
formació d’oferta en àrees prioritàries dirigides prioritàriament a persones treballadores
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la
normativa del certificat de professionalitat d'Activitats de venda, (Reial decret 295/2004,
de 20 d’octubre, i les modificacions publicades en el Reial decret 109/2008, d’1 de
febrer). Per a la gestió d'aquestes accions s'han de seguir les indicacions de les guies
que es relacionen a continuació o de les seves actualitzacions: Guia Metodològica
d'Avaluació dels aprenentatges en certificats de professionalitat; Guia informativa i de
gestió d'accions formatives de certificats de professionalitat. Guia de gestió i justificació
de les accions de formació per a l'ocupació. Així mateix haurà d’aportar i complimentar
tota la documentació derivada de les seves obligacions com expert i realitzar el
seguiment i avaluació de les accions formatives mitjançant el sistema GIA (Gestió
Integral d'Accions) que constitueix l'eina informàtica d'ús obligatori per a tota la gestió
de les accions formatives del SOC i els registres de qualitat que li facilitarà el centre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f) Obligacions essencials i règim jurídic.

