Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/25

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / de juny / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:11 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

SÍ

Josep Martínez Valencia

NO

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades: Josep Martínez Valencia:

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: 2021-0026 Data: 05/07/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 05/07/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 05/07/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aproven els esborranys de les actes que van tenir lloc els dies 16 (ordinària) i 18
(extraordinària) de juny de 2021.

Declaració situació administrativa d'excedència per incompatibilitat del funcionari de
carrera José Serral López (Expedient 2424/2021)

Relació de Fets
Primer. De conformitat amb la Resolució número 571/2010 de data 10 d’agost de 2010, es
nomena funcionari de carrera al Sr. José Serral López, de conformitat amb l’acte del tribunal
qualificador de les proves selectives per a la provisió en propietat de quatre llocs de treball
d’agent de la Policia Local, amb efectes des del dia 10 d’agost de 2010.
Segon. Vist que en data 7 de març de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 20210259, s’incoa expedient disciplinari al Sr. José Serral López amb l’objecte de determinar la
veracitat i l’abast dels fets denunciats, els quals es descriuen a l’expedient número 736/2021,
susceptibles de constituir faltes administratives de caràcter no lleu i les possibles
responsabilitats objectes de sanció en què s’hagi pogut incórrer.
Tercer. Atès que en l’actualitat hi ha obertes diligències penals amb número 57/2021 davant el
Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Cerdanyola del Vallès que tenen per objecte els mateixos fets i
que, en cas d’haver-hi una resolució ferma vincularia l’expedient disciplinari, de conformitat
amb la providència de l’instructor, en data 16 de març i de mitjançant la Resolució d’Alcaldia
número 2021-0300, es resol suspendre la tramitació de l’expedient disciplinari incoat a
l’esmentat funcionari fins que recaigui resolució judicial per evitar una hipotètica contradicció i
incongruència entre els fets declarats en via judicial i via administrativa.
Quart. Mitjançant instància de data 15 de juny de 2021 i amb número de registre d’entrada
2021-E-RE-3464, l’esmentat funcionari manifesta expressament la seva voluntat d’incorporarse com a funcionari de carrera en l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb efectes des del dia 1
de juliol de 2021 i, conseqüentment, sol·licita ser declarat en excedència voluntària per
incompatibilitat.
Cinquè. Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans i que forma part d’aquest expedient.
Fonaments de dret
1. El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la
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Identificació de l’expedient
Expedient número 2424/2021, relatiu a la declaració de la situació administrativa d’excedència
voluntària per incompatibilitat del funcionari de carrera d’aquesta Corporació, Sr. José Serral
López.

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. Declarar d’ofici en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats al funcionari de
carrera d’aquesta Corporació, Sr. José Serral López, amb data d’efectes el proper 1 de juliol
de 2021, per reincorporar-se al lloc de treball en propietat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Segon. Informar al Sr. José Serral López que la situació administrativa que es reconeix no
computa a efectes de triennis, grau i drets passius i no comporta reserva de plaça ni
destinació.
Tercer. Comunicar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí que una vegada finalitzat el procediment
d’expedient disciplinari que aquesta Corporació té incoat contra l’esmentat funcionari, si
s’imposa alguna sanció amb caràcter ferma, s’informarà per a l’execució de la mateixa. En el
cas de no executar-se, i mentre no hagi prescrit la sanció, aquesta es podrà executar en
aquest Ajuntament amb ocasió del seu reingrés.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la interessada, a l’àrea corresponent, al Comitè
d'empresa, a la Junta de personal i a les seccions sindicals.

Aprovació ajuts d'urgència social infància i adolescència juny 2021 (Expedient
2265/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Per tot això, s'acorda:
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De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les competències que
m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2020-0945, de data 25 de setembre de 2020, publicada al Butlletí Oficial de
la Província en data 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
3. El Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del Procediment del
règim disciplinari aplicable als cossos de Policia Local de Catalunya.
4. El Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari
de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
6. El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria e funció
pública.
7. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ,pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
8. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.
9. Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
10.Altra legislació concordant

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2265/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de Juny 2021.

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 24 de febrer de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 4.500€ (quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida 0903 2317
48003, així com les condicions i requisits per la prestació d’ajuts d’integració per la infància i
adolescència 2021.

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets

III. Fonaments de dret
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.

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
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

setembre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:

Quart.- Denegar les sol·licituds de prestacions econòmiques relacionades a continuació i
indicades en l’informe tècnic adjunt, atès que no compleixen les condicions i requisits
aprovats en la convocatòria de prestacions d’urgència social per l’exercici 2021:

Registre sol·licitud

DENEGACIONS 2265/2021
IMPORT
CONCEPTE
SOL·LICIT
AT

MOTIU

2021-E-RC-1170

Material escolar

400,00 € El menor no asisteix a l'escola

2021-E-RC-2212

Escola Bressol

228,00 € La menor no assisteix a l'escola Bressol

2021-E-RC-2577

Alimentació menor

200,00 € Ajut incompatible amb Renda Garantida

Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic (Expedient
1619/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1619/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 418,00€ (quatre-cents divuit euros).
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Segon.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 300,00€ (tres cents euros) adreçat a la
beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la qual ens autoritza a fer l’endós a
ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL MÓN amb CIF G65320343 en forma de transferència bancària, a
imputar a la partida 0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 118,00€ (cent divuit euros) adreçat a la
beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la quals ens autoritza a fer l’endós a la LLAR
D’INFANTS LA MAINADA amb CIF S0800518C en forma de transferència bancària, a imputar
a la partida 0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

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.

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.
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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències
que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès.

Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic (Expedient
2084/2021)

Ajuntament de Badia del Vallès
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La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent dissetmil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència social”.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2084/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència 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, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent dissetmil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència social”.
Atès l’informe tècnic emès per la cap de Serveis Socials Dependència i Feminisme adjunt
aquest expedient.
III. Fonaments de dret






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.

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:
Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets

que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès, així com en les condicions i requisits per la concessió de les prestacions
d’urgència social per l’exercici 2020 i/o 2021.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1478/2021, relatiu la subvenció per concurrència competitiva de la 12a
edició dels Premis excel·lència de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Aquest any 2021 tindrà lloc la 12a edició dels Premis Excel·lència de Badia del Vallès,
amb la finalitat de fer un reconeixement de l’alumnat que hagi destacat per
l’excel·lència dels seus resultats acadèmics (millor expedient acadèmic, millor
trajectòria acadèmica i superació personal) en l’etapa de l’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció.
2. Els centres educatius de secundària de Badia del Vallès, actuen com a col·laboradors
en la proposta dels alumnes mereixedors d’aquests premis. Els centres educatius,
com a agents col·laboradors, fan arribar al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badia
del Vallès, els noms de les persones guanyadores, de les diferents modalitats de
premis, escollides d’acord amb els criteris de valoració establerts.

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovar la convocatòria 12a edició dels Premis Excel·lència i la AD corresponent
(Expedient 1478/2021)





S’atorgaran, per cada institut de Badia del Vallès, tres Premis per curs d’Educació
Secundària Obligatòria, a estudiants que obtinguin les millors qualificacions. En cas
d’empat s’atorgarà un quart Premi per curs.
S’atorgarà, per cada institut de Badia del Vallès, tres Premis per curs de Batxillerat, a
estudiants que obtinguin les millors qualificacions.



S’atorgarà, un Premi a l’estudiant que obtingui la millor trajectòria acadèmica de cada
família professional de formació professional de l’Institut Badia del Vallès.



S’atorgarà un Premi, per cada Programa de Formació i Inserció, a l’estudiant que
obtingui la millor trajectòria acadèmica.



S’atorgarà, per cada institut de Badia del Vallès, un Premi a l’estudiant que obtinguin el
reconeixement a la superació personal.

4. En aquesta edició hi ha la previsió de fer entrega de 44 premis.
5. El premi consistirà en 125 euros per estudiant premiat i un diploma acreditatiu de la
distinció obtinguda. La despesa total serà de 5.500,00 euros.

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

Codi Validació: GTQ9QHD9YKQWJ3L4WME9EAJJQ | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 38

3. Les tipologies de premis a la que pot optar l’alumnat:

6. El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte
bancari del pare/mare/tutor en cas que l’alumne guanyador sigui menor d’edat. En cas
que l’alumne sigui major d’edat, es farà transferència bancària al seu compte bancari,
si no disposa de compte bancari, es farà al del seu pare/mare/tutor.
7. El pagament es farà en el termini màxim de tres mesos des de la data de concessió
d’aquests.



Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria de la 12a edició dels Premis Excel·lència de Badia del Vallès.
Segon. Aprovar l’autorització de la despesa per import de 5.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 1103.3201.48100 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya, així com
al Tauler d’anuncis i la pàgina web de l’ajuntament http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de
l’Ordenança i de les Bases Generals de Subvencions.

Aprovar el Padró dels fraccionaments dels deutes dels locals comercials juny 2021
(Expedient 2025/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2025/2021, relatiu al fraccionament de deutes dels locals comercials del mes de
juny de 2021.
II. Relació de Fets
1. Atès els contractes vigents dels lloguers dels locals comercials, patrimoni municipal de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
2. Atès els fraccionaments de deutes pactats amb els diferents deutors en concepte de lloguer
de locals comercials.
3. Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dades actual
“Access-Lloguers locals”.

Ajuntament de Badia del Vallès
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De conformitat amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en concordança amb l'article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel
Ple de data 29 d’abril de 2020, publicada íntegrament en BOPB número de registre
2020010894 de 12 de maig de 2020 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions i el seu Reglament.
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. 20200945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
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III. Fonaments de dret

III. Fonaments de dret
1.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.
1.RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2.Les Bases d’execució del pressupost vigent.

Devolució de la Garantia a Salter Sport, SA (Expedient 1043/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1043/2021, devolució de l'aval original número 10001074594 de Salter
Sport S.A. per la finalització del contracte del servei del lliurament, muntatge i posada en
funcionament de maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu Municipal
II. Relació de Fets
Primer. En data 27/03/2017 es signa la contractació del servei del lliurament, muntatge i
posada en funcionament de maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal, a
l’empresa Salter Sport, S.A. (número d'expedient 1886/2016)
Segon. A la clàusula quarta de la contractació abans esmentada, s’acorda l’import de
3.550,39€ pel compliment d’un aval en concepte de garantia, corresponent a l’annex número 3
del plec de condicions administratives i prescripcions tècniques.
Tercer. La finalització d’aquest contracte correspon al mes de març del 2021.
Quart. En relació a l'instancia presentada per l’empresa Salter Sport S.A. a 20 de juliol de
2018, amb número de registre 2018-E-RC-492, es correcta la devolució del document original
de l’aval número 100001074594.
Cinquè. Des del servei d’esport no es presenta cap al·legació o incidència per a la retenció de
l’esmentada documentació.
III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Aprovar el padró fiscal dels 2 fraccionaments del deute del mes de juny de 2021, per
un import total de 554,81€
Segon. Aprovar la remesa d'un rebut per import 397,58€ corresponent al padró del
fraccionament domiciliat del mes de juny de 2021.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa d'un
rebut domiciliat per un import total de 397,58€ i enviar la carta de pagament corresponent al
rebut no domiciliat per import de 157,23€, així com la comptabilització dels ingressos generats
en relació als fraccionaments corresponents, domiciliats i no domiciliats.
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S’ACORDA
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Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la devolució de l’aval bancari, inscrit amb número 10001074594, per import de
tres mil cinc-cents cinquanta euros amb trenta-nou cèntims (3.550,39€), al Registre Especial
d'Avals, dipositat per l’entitat Banco Sabadell, S.A., com avalador de l’empresa Salter Sport,
S.A., corresponent al contracte administratiu del servei del lliurament, muntatge i posada en
funcionament de maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu Municipal.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de la devolució de l'aval pertanyent a
l’adjudicació del contracte del servei de rènting del lliurament, muntatge i posada en
funcionament de maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal, a l’empresa
Salter Sport S.A, per import de tres mil cinc-cents cinquanta euros amb trenta-nou cèntims
(3.550,39€)
Tercer. Notificar l'acord a l’interessat, amb la indicació dels recursos pertinents

Aprovar la justificació del primer termini del conveni, corresponent al 80% de la
subvenció nominativa atorgada a l’Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del
Vallès
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2090/2020, relatiu a l'aprovació de la justificació de la subvenció nominativa
de l’Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès de l’any 2020.
II. Relació de Fets
Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Gent Gran de l'Àrea Acció
Comunitària Inclusiva, s'ha desenvolupat el conveni administratiu entre l’Associació Llar del
Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès i l'Ajuntament de Badia de Vallès, amb la finalitat de
dinamitzar i gestionar el Casal d’Avis de Badia del Vallès.
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2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
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20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
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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.

Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats
públiques.
En data 15 de juliol de 2020 es va aprovar la concessió de la subvenció nominativa en forma
de conveni a favor de l’Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès i
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per import de 2.000 euros.

Consta a l'expedient, l’informe tècnic de data 20 de maig de 2021.
III. Fonaments de dret
1r. - Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- L´article 18.4 de les Bases generals de subvencions aprovades al ple de la Corporació en
sessió de data 29 d´abril de 2020 i en atenció al que regula la Base 41 de les Bases d
´execució del pressupost de 2021 aprovades al ple de data 3 de desembre de 2020.
2n. 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. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació del primer termini de l´import del conveni per import de 1.600,00
euros, corresponent al 80% de la subvenció nominativa atorgada a l’Associació Llar del Jubilat
i Pensionista de Badia del Vallès i ja abonat a l´entitat.
Segon. Revocar la concessió de l'import de la part restant del 20% de la subvenció nominativa,
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L'Associació ha justificat la parcialment la subvenció nominativa, i per un import de 1.615,22
euros. D’aquesta manera queda justificat el 80% del primer pagament.
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En data 29 de juliol de 2020 es va aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de 2.000
euros (1.600 euros), a càrrec de la partida 0803.2319.48901 del pressupost corresponent a
l'exercici 2020, a l’Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès, tal com s’indica
al punt 3 del conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 22 de juliol de 2020 es va signar la subvenció nominativa en forma de conveni per les
parts que el subscriuen.

atès que l’Associació de la Llar del Jubilat i Pensionista no ha justificat la quantia total del valor
del conveni referit, i no aprovar el seu pagament.
Tercer. Notificar l'acord a l’interessat.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 246/2021, relatiu a la justificació de la concessió de les subvencions per
projectes socials relacionats amb la situació causada pel Coronavirus (COVID-19) per a
entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 29 de juliol de 2020 es van aprovar les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a entitats, associacions i
grups no formals de Badia del Vallès, per a projectes socials relacionats amb la situació
causada pel Coronavirus (COVID-19).
L’import destinat a aquesta subvenció, segons el pressupost aprovat pel Ple de data 3 de
desembre de 2019, és de 25.000 euros a càrrec de la partida 0705.3301.48111.
A causa de la situació actual de crisi provocada per la COVID-19, l’Ajuntament de Badia del
Vallès ha estimat convenient la redistribució dels imports de les partides consignades
originàriament en el pressupost general i l’import abans esmentat s’ha vist reduït a la quantitat
de 10.000 euros
Vist que s’aprova amb data 30 de desembre de 2020, l’atorgament de les subvencions a
entitats i el pagament del 80% atorgat, notificat i abonat.
Vist que en el punt 17è de les Bases reguladores específiques per a la concessió de
subvencions per projectes d’entitats i associacions de Badia del Vallès, s’estableix que cal
presentar la següent documentació per tal de justificar el projecte subvencionat:
a) Memòria justificativa a través del model Annex III
b) Balanç econòmic del projecte a través del model Annex IV
c) Factures a nom del beneficiari i comprovant bancari del total de la subvenció atorgada
En data 3 de juny se signa, des de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva, l’informe favorable
del pagament del 20% restant dels projectes subvencionats, un cop revisada la justificació per
part dels tècnics referents.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Justificació Subvencions Entitats 2020 (COVID-19) i pagament del 20% restant.
(Expedient 246/2021)

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen part d'aquesta
proposta, així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a aquest expedient.
- De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret núm. 2020-0945, de data 25
de setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9
d’octubre de 2020.
Per tot això,s'acorda:
Primer. Aprovar les justificacions presentades per les entitats i ordenar a la Tresoreria
Municipal el pagament del 20% restant de les subvencions atorgades, tal com s’expressa al
següent quadre:
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III. Fonaments de dret
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- AAPB, Amics dels Animals i les plantes de Badia
- AIGMB
- Assoc. de Veïns de Badia del Vallès
- Assoc. de Vidus i Vídues de Badia
- Assoc. Española contra el Càncer
- Assoc. Esportiva Badia Viu L'Esport Badia del Vallès
- Assoc. Tumenge Cali
- Associació cultural aula de música Badia del Vallès
- Club Bàsquet Nou Badia
- Club d'Escacs i Cultura Badia del Vall
- Fundació Privada Cívica Oreneta del Vallès
- Fundació Privada Tallers de Catalunya
- Parròquia Mare de Déu de la Mercè. Badia del Vallès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A continuació, es detalla les entitats que han justificat correctament:

482,37 €

AIGMB

816,33 €

Assoc. de Veins de Badia del Vallès

779,22 €

Assoc. de Vidus i Vidues de Badia

742,12 €

Assoc. Española contra el Càncer

797,77 €

Assoc. Esportiva Badía Viu L'Esport Badia del Valles

834,88 €

Assoc. Tumenge Cali

834,88 €

Associació cultural aula de música Badia del Vallés

426,72 €

Club Bàsquet Nou Badia

834,88 €

Club d'Escacs i Cultura Badia del Vallès

853,43 €

Fundació Privada Cívica Oreneta del Vallès

927,64 €

Fundació Privada Tallers de Catalunya

797,77 €

Parròquia Mare de Déu de la Mercè. Badia del V

871,99 €
10.000,00 €

Segon. Notificar l’acord als interessats.

Adhesió al nou contracte derivat 2019.03-D1 de l’Acord Marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
(Expedient 2277/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2277/2021, relatiu a l’adhesió al nou acord marc del contracte derivat
2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2019.03)
II. Relació de Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament
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AAPB, Amics dels Animals i les plantes de Badia

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

IMPORT ATORGAT (100%)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2020 SUBVENCIONS ENTITATS COVID-19

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient
de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment
amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual
per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA
CLIENTES SAU pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat
de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
5.- Per informe de l’enginyer municipal de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana, signat
en data 08 de juny de 2021 que acredità la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest acord, en
atenció a mantenir la tendència d'abaratir el cost del subministrament de la energia elèctrica,
mitjançant la contractació amb una entitat supramunicipal, i l’argument en atenció a l’estalvi
continuat generat durant el període 2013-2020.
III. Fonaments de dret
1r. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de la Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
2n. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm.
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
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ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.

regeixen el procediment derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D1).
3r. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en especial els
articles des del 219 al 222 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un
Acord marc, i l’article 153 pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

6è. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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 número 2020-0945, de data
del 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre del 2020 .
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Acordar l'adhesió del municipi de Badia del Vallès al nou acord marc del contracte
derivat (Exp. 2019.03-D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de
juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’ajuntament de Badia del Vallès, ordenats per lot,
que s’inclouen al contracte:

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

5è. Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4t. Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la Disposició Addicional 5a de la Llei de Bases
del Règim Local (LBRL), respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a
aquestes, i la disposició addicional 3a de la LCSP, en relació a la Disposició Addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Núm. CUPS

TARIFA

Ubicació (opcional)

1

ES0031405079530003CK0F

2.1A

Llar d’avis, Av. Burgos s/n

2

ES0031405104864001YW0F

2.1A

Casal de Joves, carrer Porto s/n

3

ES0031408031413001EE0F

2.0DHA

Casal dels Infants, carrer La Mancha s/n

4

ES0031405079527001MD0F

2.0A

Federació de Judo, carrer Saragossa s/n

5

ES0031405079575040RR0F

2.0A

Local Notaria, av. Via de la Plata 13.

6

ES0031405055867001FV0F

2.0A

Edifici Brigada, carrer Moianès s/n

7

ES0031405055868001MM0F

2.1A

Edifici Empordà, carrer Moianès s/n

8

ES0031408082301001JQ0F

2.0A

Enllumenat exterior locals comercials Plaça
Major s/n

9

ES0031408133028001LX0F

2.0A

Deixalleria, av. Costa Blava s/n

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU

Aparcament soterrani, av. Burgos s/n

11

ES0031408429337001YX0F

2.0A

Escales mecàniques, carrer La Mancha s/n

12

ES0031405079641023VC0F

2.0DHA

Local Associació Aturats Actius, carrer
Algarve núm. 4

13

ES0031405079570003NR0F

2.0DHA

Local roba solidària, av. Via de la Plata 5,
local 3.

14

ES0031405079574010WY0F

2.0A

Local roba solidària, av. Via de la Plata 11,
local 6.

15

ES0031405079689011BF0F

2.0DHA

Local Plataforma Afectats per la Hipoteca
(PAH), av. Eivissa 8, local 116

16

ES0031408607035001FX0F

2.0DHA

Ascensor panoràmic, carrer Bètica núm. 11

17

ES0031405079552009BQ0F

2.0A

18

ES0031405188808001JM0F

2.0DHA

19

ES0031405079520001TR0F

2.0A

QE Carrer Saragossa davant núm. 10

20

ES0031405079519001WJ0F

2.1DHA

QE Carrer Saragossa davant núm. 3

21

ES0031405079603001CV0F

2.1DHA

QE Carrer Santander davant núm. 10

22

ES0031405079623001QF0F

2.0DHA

QE Carrer Porto davant núm. 1

23

ES0031405079592001WB0F

2.0DHA

QE Carrer La Mancha davant núm. 17

24

ES0031405079564001GW0F

2.0DHA

QE av. Via de la Plata davant núm. 11

25

ES0031405079651001ZQ0F

2.0DHA

QE av. Mediterrània davant núm. 38

26

ES0031405079650001VM0F

2.0DHA

QE av. Mediterrània davant núm. 24

27

ES0031405123616001YX0F

2.0DHA

QE carrer Mallorca davant ET 610

28

ES0031405123617001AK0F

2.0DHA

QE av. Eivissa cantonada carrer Mallorca

29

ES0031405123826001MC0F

2.0A

30

ES0031405123829001KF0F

2.0DHA

QE plaça Major davant Mercat municipal

31

ES0031405123828001TL0F

2.1DHA

QE carrer Saragossa costat caserna Guàrdia
Civil

32

ES0031405123827001AP0F

2.0A

QE av. Mediterrània glorieta Montjuïc.

33

ES0031405122964001VZ0F

2.1DHA

QE av. Burgos costat Parc Joan Oliver

34

ES0031405124513001KX0F

2.0DHA

QE av. Burgos davant plaça 8 de març

35

ES0031405317799001CJ0F

2.1A

Local Associació de Veïns de Badia del
Vallès, av. Burgos núm. 26
Quadre Enllumenat (QE) Av. Cantàbric s/n

QE carrer Porto davant núm. 13

QE aparcament en superfície carrer Porto -

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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ES0031408277152001EF0F

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10

Via de la Plata
36

ES0031408455123002RK0F

2.0DHA

QE av. Via de la Plata mediana davant núm.
13

37

ES0031408455123001RC0F

2.0DHA

QE nadalenc av. Via de la Plata mediana
davant núm. 13

38

ES0031408504476001EB0F

2.0DHA

QE av. Cantàbric mediana davant núm. 43

Ubicació (opcional)

1

ES0031405118184001LN0F

3.0A

CEIP LA JOTA Carrer Bètica s/n

2

ES0031405079562001DA0F

3.0A

CEIP LA MUNYEIRA Av. Via de la
Plata s/n

3

ES0031405118356001EH0F

3.0A

CEIP LA SARDANA Carrer Bètica s/n

4

ES0031405079561002BQ0F

3.0A

CEIP LAS SEGUIDILLAS Av. Via de la
Plata s/n

5

ES0031408155790001GZ0F

3.0A

AUDITORI MUNICIPAL Av. Via de la
Plata s/n

6

ES0031405079530002CC0F

3.0A

EDIFICI AJUNTAMENT Av. Burgos s/n

7

ES0031405079530001CL0F

3.0A

EDIFICI AJUNTAMENT Av. Burgos s/n

8

ES0031408069939001EX0F

3.0A

EDIFICI EL MOLÍ Av. Costa Blava s/n

9

ES0031405079527002MX0F

3.0A

Federació Catalana de Judo Carrer
Saragossa s/n

10

ES0031405055867002FH0F

3.0A

Edifici Brigada, carrer Moianès s/n

11

ES0031405055868002MY0F

3.0A

Edifici Empordà, carrer Moianès s/n

12

ES0031405079563003YQ0F

3.0A

MERCAT MUNICIPAL Av. Via de la
Plata s/n

13

ES0031405079648001EY0F

3.0A

BIBLIOTECA MUNICIPAL glorieta
Montjuïc s/n

14

ES0031405188807001SV0F

3.0A

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS C/Tibidabo s/n

15

ES0031405188807002SH0F

3.0A

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS C/Tibidabo s/n

16

ES0031408311619001EN0F

3.0A

COMPLEX ESPORTIU Av. Via de la
Plata s/n

17

ES0031408228256001EY0F

3.0A

COMPLEX ESPORTIU Av. Via de la
Plata s/n

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU

18

ES0031405079622001HL0F

3.0A

QE Carrer Porto davant núm. 23

19

ES0031405079649001LV0F

3.0A

QE Avinguda Mediterrània davant núm.
10

20

ES0031408043209001SN0F

3.0A

QE Carrer Menorca costat Parc de
Menorca.

21

ES0031408504478001VX0F

3.0A

QE Av. Costa Blava mediana davant
núm. 10

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, a càrrec de les partides i pels imports següents:
0104.1512.22100: 128.046,51 euros, IVA inclòs.
0604.1651.22100: 42.500 euros, IVA inclòs.
0204.1533.22100: 2.300 euros, IVA inclòs.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Aprovar el contracte menor de serveis de recepció durant la temporada d'estiu al
poliesportiu amb l'empresa Diswork S.L. (expedient 1628/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
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Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les
dades de pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.

Expedient número 1628/2021, relatiu al contracte menor de servei recepció durant la
temporada d'estiu al poliesportiu.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d’esports, de data 16/06/2021, s’acredita que:

control amb personal propi, ni en
i resulta idònia i molt necessària la
les funcions abans esmentades i
segura i amb garanties segons

Per altre banda, tenint en compte que el personal propi del servei d’esports inicia el
període de vacances i els torns de rotació estan destinats a cobrir el servei de la
instal·lació de l’avinguda via de la plata, ens veiem amb la necessitat de contractar
personal, per poder cobrir la recepció de la instal·lació de l’avinguda Tibidabo.
c) La selecció del contractista proposat, s'han fet tres consultes, les quals s’han
incorporats al expedient amb els següents resultats:


IMAN Corporation, SA, amb CIF núm. A59906479, presenta una oferta econòmica de
6.938,40 €/ net.



Diswork, SL, amb CIF núm. B63225254, presenta una oferta econòmica de 6.994,40
€/ net.



Alianzas y Subcontratas, SA, amb CIF núm. A61351276, presenta una oferta
econòmica de 7.005,60 €/ net.

D’acord amb els consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució, i tenint en compta que l’empresa IMAN Corporation ja te adjudicat un contracte
menor a les mateixes instal·lacions (Exp. 2414/2021), es proposa com a adjudicatària a la
següent empresa amb millor oferta preu/qualitat per 6.994,40 euros nets (Diswork S.L.)
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 945/2020, de data de 25 de setembre de 2020, que va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data de data 9 d’octubre de 2020.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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L’ajuntament no te possibilitat de garantir aquest
quantificació ni en qualificació dels propis operaris
contractació d'aquest servei per a desenvolupar
experimentar una temporada d’estiu tranquil·la,
estableixen les mesures de PROCICAT.
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b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció
Aquest servei es fonamental per a l’obertura, el control dels usuaris i la gestió de les
reserves, altes i baixes dels abonats en l'horari d'obertura a l'època estival.

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.

Primer. Aprovar el contracte menor de Servei de recepció durant la temporada d'estiu al
poliesportiu, amb l'empresa Diswork S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de recepció durant la temporada d'estiu al poliesportiu, codi CPV
98341130-5.
b) Termini d’execució i vigència. Des del 21/06 al 29/08/2021.

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.
g) Responsable del contracte. Nicolás Javier Maccio Tosi, Tècnic d’Esports
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import 8.463,22 euros IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0703 3422 22799 del pressupost
general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovar el contracte menor de Serveis de mediació i convivència a la piscina
descoberta durant la temporada d'estiu 2021, amb l'empresa ESMEDIACIO, GIC.
(Expedient 1856/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1856/2021, relatiu al contracte menor de serveis de mediació i convivència
a la piscina descoberta estiu 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
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e) Obligacions essencials i règim jurídic.
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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. 6.994,40 € euros nets, i 21% euros d’IVA.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d’esports, de data 8 de juny de 2021, s’acredita que:

d) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a quatre empreses
amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada.
2. Es proposa com a adjudicatària a l’empresa Es Mediació, Gestió Integral de Conflictes com
a millor oferta amb un preu per 12.734,19 euros, que donarà continuïtat amb la dinàmica
personalitzada que es va iniciar i desenvolupar amb gran èxit les ultimes dos temporades.
L’enfocament tan personalitzat i el coneixement del perfil d'usuaris de les instal·lacions facilita
les tasques d'intervenció i mediació en la instal·lació. La temporada d'estiu té un període de
només dos mesos i la incorporació d'una altra empresa tiraria per terra el bon
desenvolupament exercit i les millores realitzades en aquests dos últims estius.
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 945/2020, de data de 25 de setembre de 2020, que va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis i de mediació i convivència a la piscina
descoberta estiu 2021, amb l'empresa ESMEDIACIO, GIC.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de mediació i convivència a la piscina descoberta estiu 2021, codi
CPV 79422000-8.
b) Termini d’execució i vigència. Del 21 de juny fins el 29 d’agost de 2021.
c) Preu del contracte. 12.734,19 € euros nets, i 0% euros d’IVA.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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c) Les intervencions policials o la contractació de seguretat privada diürna només han
produït un augment de la tensió, derivant en conflictes mes recurrents i amb pitjors
conseqüències.
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b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
brindar un servei de mediació i convivència a la piscina descoberta estiu 2021. I oferir
suport per a trobar solucions als conflictes que es produeixen en l’entorn de la piscina
d’estiu, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar a la instal·lació.

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.

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

g) Responsable del contracte. Nicolás Javier Maccio Tosi, Tècnic d’esports.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import 12.734,19€, amb càrrec a l'aplicació 0703 3422 22799 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovar el contracte menor de Serveis de vigilància nocturna i control d’accés diürn a
les instal·lacions esportives descobertes durant la temporada d'estiu, amb l'empresa
IMAN SEGURIDAD SA. (Expedient 1644/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f) Obligacions essencials i règim jurídic.

Expedient número 1644/2021, relatiu al contracte menor de Serveis de vigilància nocturna i
control d’accés diürn a les instal·lacions esportives descobertes durant la temporada d'estiu.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d’Esport, de data 16/06/2021, 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) Aquest servei es fonamental per la inspecció constant del recinte i evitar actes
incívics que es produeixen tant en l'horari d'obertura com en les nits a l'època estival.
L’ajuntament no te possibilitat de garantí aquest control amb personal propi, ni en
quantificació ni en qualificació dels propis operaris i resulta idònia i molt necessària la
contractació d'aquest servei per a desenvolupar les funcions abans esmentades i
experimentar una temporada d’estiu tranquil·la, segura i amb garanties.
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I. Identificació de l’expedient

IMAN Seguridad, SA, amb CIF núm. A59919480, presenta una oferta econòmica de
14.840,70€/ net.



Protección de Patrimonios, SA, amb CIF núm.A61486981, presenta una oferta
econòmica de 15.010,14 €/ net.



Alianzas y Subcontratas, SA, amb CIF núm. A61351276, no va presentar oferta.

D’acord amb els consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució, es proposa com a adjudicatària a l’empresa com a millor oferta preu/qualitat per
14.840,70 euros nets (IMAN SEGURIDAD SA)
L'efectivitat, el preu més baix i l'experiència en anteriors contractacions ens dóna la confiança
d'apostar per aquesta empresa.
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 945/2020, de data de 25 de setembre de 2020, que va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data de data 9 d’octubre de
2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de vigilància nocturna i control d’accés diürn a
les instal·lacions esportives descobertes durant la temporada d'estiu, amb l'empresa IMAN
SEGURIDAD SA. amb CIF núm. A59919480

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) S'ha fet tres consulta, les quals s’han incorporats al expedient amb els següents
resultats:

a) Objecte. Serveis de vigilància nocturna i control d’accés diürn a les instal·lacions
esportives descobertes durant la temporada d'estiu., codi CPV 79714000-2.
b) Termini d’execució i vigència. des del 21 de juny fins el 29 d’agost de 2021.
c) Preu del contracte. 14.840,70€ euros nets, i 21% euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, 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
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

e) Condicions especials d’execució. Les funcions assignades a l'equip hauran de
respectar la legislació vigent en matèria de Seguretat Privada.
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.

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

Transmissió de l’autorització administrativa de la parada núm. 98 de les parades de
vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès.(Expedient 2247/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2247/2021, relatiu a la sol·licitud de transmissió de l’autorització
administrativa de la parada núm. 98 de les parades de vendes no sedentària al mercat
ambulant de Badia del Vallès.

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import 17.957,24€, amb càrrec a l'aplicació 0703 3422 22799 del pressupost general vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g) Responsable del contracte. Nicolás Javier Maccio Tosi, Tècnic d’Esports.

1. Per la Junta de Govern Local en data 25 de novembre de 2020 es va aprovar el padró
de les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2020.
2. Atesa la sol·licitud de transmissió presentada per la titular de l’autorització
administrativa de la parada de venda núm. 98 del mercat ambulant, Sra. Herminia
Gabarre Torres, amb número de registre 2021-E-RC-2822 de data 3 de juny de 2021
formulada just en el moment de la renovació de les parades per aquest any 2021, i
adjuntant la declaració responsable del nou titular proposat per a la autorització
administrativa Sr. Ramón Cortés Gabarre i per desenvolupar la mateixa activitat de
“Venda de tèxtil”.
3. Atesa la disposició addicional transitòria de l’ordenança fiscal número 18 la taxa per
l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal, disposarà d’un termini de 6
mesos de suspensió des de l’entrada en vigor de les OOFF 2021 i, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixin la
modificació dels preceptes legals i reglamentari de què en porten causa .
4. D’acord a l’art. 13 del capítol 3 es podrà transmetre l’autorització, prèvia comunicació a
l’Ajuntament, pel termini que resti de l’autorització i en determinats supòsits, en aquest
cas es tramita per la causa per la qual sol·licita el canvi de nom és situació
sobrevinguda a la voluntat del marxant, en aquest cas per resolució de la Seguretat
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II. Relació de Fets

Social conforme li atorguen el grau d’incapacitat total per a l’exercici de la professió
habitual
5. Segons informe de determinació de deute de data 4 de juny de 21, la titular de
l’autorització i la cessionària es troben al corrent de pagament i no tenen deutes
pendents.
6. En data 14 de juny de 2021 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret

3. D’acord amb l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.
4. D’acord a l’ordenança fiscal, núm. 6, article 6, apartat 6 c) que fitxa la taxa per a la
tramitació d’expedients respecte als traspassos de les autoritzacions administratives.
5. Per tot això, en l’exercici de les meves 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 25/09/2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S'ACORDA
Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la venda no
sedentària al lloc de mercat ambulant número 98, sol·licitada per la senyora Herminia Gabarre
Torres, en favor del seu fill, senyor Ramón Cortés Gabarre i amb efectes de l’1‘ de juliol de
2021 segons el règim i condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

2. D’acord amb l’article 13 del capítol 3 de l’apartat A del Reglament Regulador de la venda no
sedentària a Badia del Vallès, de requisits per a la vàlida transmissió de l’autorització
administrativa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. D’acord a la Llei 18/2017 d’1 d’agost de comerç, serveis i fires, a l’article 15, punt 7 apartat
3a sobre les causes transmissibles en les parades de venda ambulant.

c) Metres: 4 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts per
les reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i als serveis que es
disposin per a la seva venda i Ies previstes en el Reglament regulador de la venda no
sedentària de Badia del Vallès (BOP 27/08/2013).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de la parada del mercat de venda no
sedentària núm. 98, segons es detalla a continuació:
Titular de l’Autorització
Administrativa

Període

Import

Ramón Cortés Gabarre
(cessionari)

Del 1 de juliol de 2021 31 de
desembre de 2021 (ambdós
inclosos)

216,00€

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
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b) Tipus de venda: Tèxtil

en el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió Tributària,
a la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

Justificació i pagament restant a l'Agrupació Musical de Badia del Vallès (Expedient
3157/2020)

Expedient número 3157/2020, relatiu a concessió del conveni de col·laboració amb l’Agrupació
Musical de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'Àrea Acció
Comunitària Inclusiva, s'ha desenvolupat el conveni administratiu entre l’Ajuntament i
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès, amb la finalitat de fomentar de la cultura musical al
municipi amb les seves actuacions.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques.
En data 23 de setembre de 2020 es va aprovar la concessió de la subvenció nominativa en
forma de conveni a favor de l’Agrupació Musical de Badia del Vallès i l’Ajuntament de Badia
del Vallès, per import de 1.500 euros.
En data 26 d’octubre de 2020 es va signar la subvenció nominativa en forma de conveni per
les parts que el subscriuen.
En data 11 de novembre de 2020 es va aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de
1.500 euros (1.200 euros), a càrrec de la partida 0705.3341.48103 del pressupost
corresponent a l'exercici 2020, a l’Agrupació Musical de Badia del Vallès, tal com s’indica al
punt 3 del conveni.
En data 6 de juny de 2021, l'Agrupació Musical de Badia del Vallès ha justificat totalment la
subvenció nominativa, per un import de 1.507,77 euros.
En data 15 de juny de 2021, la tècnica informa favorablement, la justificació del conveni i el
pagament del 20% restant de l’import objecte de la subvenció.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen:
. Articles 47 a 53, 143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques (LRJAP)
. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
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I. Identificació de l’expedient

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

. Article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTE)
. Article 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern de Catalunya(LTC)
. Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 (LCSP)

2n. 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. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar la justificació per import de 1.500,00 euros, del conveni atorgat a l’Agrupació
Musical de Badia del Vallès.
Segon. Aprovar i ordenar el pagament del 20% de la quantitat atorgada, tres-cents euros
(300€), a càrrec de la partida 0603.3341.48103 del pressupost vigent, a l’Agrupació Musical de
Badia del Vallès pel foment de la cultura musical al municipi amb les seves actuacions.
Tercer. Notificar l'acord a l’interessat.

Traspàs concessió plaça de pàrquing núm. 143 (Expedient 2276/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2276/2021, relatiu al traspàs de la concessió de la plaça de pàrquing
número 143 de l’aparcament soterrani de l’avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 30 de setembre de 2002 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 143 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i el senyor Pablo
Morales Roldán (concessionari) per un període de 50 anys.
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. La normativa interna municipal vigent sobre l'Ordenança general de subvencions, les Bases
d’execució del pressupost i la delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern a
l’Ajuntament vigents.
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. Articles del 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions(LGS).

3. En data 4 de juny de 2021, el senyor Pablo Morales Roldán presenta una instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número 143 a favor de la senyora Antonia
Gamero Rodríguez i el senyor Marcos Gómez Navarrete.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2092/2021, relatiu al traspàs de la concessió de la plaça de pàrquing
número 70 de l’aparcament soterrani de l’avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 17 de setembre de 2003 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 70 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i la senyora
Araceli Cano Ramírez (concessionari) per un període de 50 anys.
3. En data 25 de maig de 2021, la senyora Araceli Cano Ramírez presenta una instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número 70 a favor del senyor Enrique Santana
Mendaño.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. Per tot això, 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.
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Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 143
a favor de la senyora Antonia Gamero Rodríguez i el senyor Marcos Gómez Navarrete, fins al
30 de setembre de l’any 2052.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per tot això, 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. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 70 a
favor del senyor Enrique Santana Mendaño, fins al 17 de setembre de l’any 2053.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2032/2021, relatiu al traspàs de la concessió de la plaça de pàrquing
número Box1 de l’aparcament soterrani de l’avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 22 de juny de 2009 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número B-1 (Bòxer) entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i el
senyor Pablo Morales Roldán (concessionari) fins al 20 de maig de 2053.
3. En data 21 de maig de 2021, el senyor Pablo Morales Roldán presenta una instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número B-1 (Bòxer) a favor del senyor José
Manuel Salinas Rodríguez i la senyora Marta Tomás Ruiz.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. Per tot això, 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. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número B-1
(Bòxer) a favor del senyor José Manuel Salinas Rodríguez i la senyora Marta Tomás Ruiz, fins
al 20 de maig de l’any 2053.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Traspàs concessió plaça de pàrquing B-1 (Bòxer) (Expedient 2032/2021)

TEMES D'URGÈNCIA: Renovació de les autoritzacions administratives i del padró de les
parades de venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès, per al període
de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021 (Expedient 1884/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1884/2021, relatiu a la renovació de les autoritzacions administratives i del
padró de les parades de venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès, per al
període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.

3. Ateses les instàncies presentades pels titulars de les parades del mercat de venda no
sedentària de Badia del Vallès, sol·licitant la renovació de les autoritzacions administratives.
4. D’acord l’ordenança fiscal número 18 sobre la taxa per l’ocupació de parades al mercat
ambulant setmanal, a la disposició addicional transitòria, segons la qual es disposa d’un
termini de sis mesos de suspensió des de l’entrada en vigor de la mateixa.
5. Atès el padró actualitzat que servirà com a Base de Dades per les autoritzacions
administratives del 2021 i al Padró de les liquidacions per a l’ORGT del Mercat Ambulant 2021
que s’incorporen a aquest expedient i formem part d’aquest acord.
6. Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Promoció Econòmica i Comerç de data 22 de
juny de 2021.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del
Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.
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 de2020.
S'ACORDA
Primer. Aprovar les renovacions de les autoritzacions administratives corresponents a les
parades del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès, corresponent al període de l'1
de gener al 31 de desembre de 2021.
Segon. Aprovar el padró definitiu per a l’any 2021 de les autoritzacions administratives per a la
venda no sedentària a Badia del Vallès.
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2. Vist que el servei de Promoció Econòmica i Comerç va establir un període per a la
renovació de les autoritzacions administratives en compliment d'allò que disposa el Reglament
regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès en el seu article 10 fins al 3 de juny de
2021.
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1. La Junta de Govern Local en la sessió de data 25 de novembre de 2020, va aprovar la
renovació de les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no
sedentària, aprovant el padró de l’any 2020 així com també les corresponents liquidacions
segons l’expedient administratiu 92/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Tercer. Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de parades de venda al mercat
ambulant setmanal, segons el llistat “ PADRÓ LIQUIDACIONS ORGT MERCAT AMBULANT
2021” regulada a l’ordenança fiscal número 18, per l’import corresponent al període de l’1 de
juliol al 31 de desembre ambdós inclosos..

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2227/2021, relatiu a l’aprovació de les bases que regularan el procés de
selecció per a la selecció d’un/a tutor/a del PFI 2021-2022.

Relació de Fets
Primer. Al Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona, la Gerència d’Educació
ofereix el recurs econòmic de “Finançament de cursos de transicions educatives”, per a la
realització dels següents cursos:





Cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de
Grau Superior i/o cursos de preparació per a les proves per obtenir el graduat en
Educació Secundària Obligatòria i Cursos de preparació per a les proves d’accés a
Cicles Formatius de Grau Superior.
Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans de Transició al Treball.
Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans d’Iniciació Professional

Segon. Des de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en atenció a les necessitats detectades al
territori municipal, s’ha optat per programes de formació i inserció, en la modalitat de Plans
d’Iniciació Professional.
Tercer. Per aquesta raó, la tècnica d'Educació ha emès informe amb el que manifesta la
necessitat de procedir a una selecció d’un/a tutor/a per desenvolupar les tasques de docència i
tutoria del programa de formació inserció (PFI) 2021-2022, en l'especialitat d’Auxiliar de
Comerç i Atenció al Públic, per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver
obtingut el títol de graduats en educació secundària obligatòria i, per tant, no poden continuar
la formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional suficient per
incorporar-se plenament al món de treball.
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació de les bases específiques per a la selecció d’un/a
professor/a-Tutor/a per desenvolupar les tasques de docència i tutoria de Programes de
Formació i Inserció (PFI), modalitat Plans d’Iniciació Professional, en caràcter de
nomenament interí per programes i la constitució d’una borsa de treball (Expedient
2227/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia, a la Tresoreria
Municipal, a la Junta de Marxants del Mercat Ambulant, a l'Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Quart. Aquest procés selectiu quedarà sense efectes i no es generarà cap dret per als
aspirants si l’Ajuntament de Badia del Vallès no obté la subvenció de la Diputació de Barcelona
que motiva la tramitació del procés selectiu o per qualsevol altra causa que de forma anterior
al nomenament, suposi la no execució del programa al que està vinculat el lloc de treball
objecte de la convocatòria. Conseqüentment, aquesta selecció i borsa de treball quedarà
inhabilitat.
Cinquè. Vist l’informe favorable de la tècnica d’Organització i Recursos Humans.

3. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
4. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals.
5. El Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de
l’Administració Local.
6. El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, amb el que s’aprova el text refós de les
disposicions vigent en matèria de règim local.
7. El Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement de català i l’aranès en
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques.
8. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques.

De conformitat amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i la Resolució número 2020-0945, de data 25 de setembre de 2020, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020,
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques que regularan la convocatòria per a la selecció d’un/a
professor/a-tutor/a de Programes de Formació i Inserció (PFI), modalitat Plans d’Iniciació
Professional, en caràcter de nomenament interí per programes, i la constitució d’una borsa de
treball.
Segon. Aprovar el procediment i convocar el procès selectiu, fixant com a termini màxim de
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2. El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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1. El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

presentació de sol·licituds de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació
de la ressenya de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovar el contracte menor de servei de manteniment a per a les
instal·lacions esportives municipals en època estival, amb l'empresa IMAN Corporation,
SA (Expedient 2414/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2414/2021, relatiu al contracte menor de servei de manteniment per a les
instal·lacions esportives municipals en època estival.
II. Relació de Fets

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

Quart, Expirat el termini de presentació de sol·licituds, aprovar la relació provisional d’aspirants
admesos i exclosos, designar els membres del Tribunal i publicar la relació al tauler d’edictes a
la seu electrònica d’aquest Ajuntament (https://badiadelvalles.sedelectronica.es) i a la web
municipal, atorgant als/a les aspirants un termini de cinc dies hàbils, a partir de la seva
publicació, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva
exclusió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí
Oficial de la Província, a la web municipal i també al tauler de la seu electrònica d’aquest
Ajuntament.

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) Aquest servei es fonamental per a l’obertura, el control sanitari de manteniment i neteja de
les piscines el seu entorn i la correcta gestió de les instal·lacions en un període de gran
aforament i activitats en les instal·lacions.
L’ajuntament no te possibilitat de garantir aquest control i manteniment amb personal propi, ni
en quantificació ni en qualificació dels propis operaris i resulta idònia i molt necessària la
contractació d'aquest servei per a desenvolupar les funcions abans esmentades i experimentar
una temporada d’estiu tranquil·la, segura i amb garanties.
Per altre banda, tenint en compte que el personal propi del servei d’esports inicia el període de
vacances i els torns de rotació estan destinats a cobrir el servei de la instal·lació de l’avinguda
via de la plata, ens veiem amb la necessitat de contractar personal, per poder cobrir les
necessitats del manteniment, sobretot de la instal·lació de l’avinguda Tibidabo.
c) S'ha fet tres consulta, les quals s’han incorporats al expedient amb els següents resultats:
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1. Per informe del servei gestor d’Esport, de data 16/06/2021, s’acredita que:

IMAN Corporation, SA, amb CIF núm. A59906479 presenta una oferta econòmica de
11.559,87€/ net.
Alianzas y Subcontratas, SA, amb CIF núm. A61351276 presenta una oferta econòmica de
11.671,83 €/ net.
Diswork, SL, amb CIF núm. B63225254 presenta una oferta econòmica de 11.653,17€/ net.
D’acord amb els consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució, es proposa com a adjudicatària a l’empresa com a millor oferta preu/qualitat per
11.559,87 euros nets (IMAN Corporation, SA)

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 945/2020, de data de 25 de setembre de 2020, que va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data de data 9 d’octubre de
2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de servei de manteniment a per a les instal·lacions
esportives municipals en època estival, amb l'empresa IMAN Corporation, SA amb CIF núm.
A59906479.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de manteniment per a les instal·lacions esportives municipals en
època estival, amb codi CPV 45259000-7

Número: 2021-0026 Data: 05/07/2021

III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'efectivitat, el preu més baix i l'experiència en anteriors contractacions ens dóna la confiança
d'apostar per aquesta empresa.

c) Preu del contracte. 11.559,87 € euros nets, i 21% euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, 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. Les funcions assignades a l'equip hauran de
respectar la legislació vigent en matèria de Seguretat Privada.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
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b) Termini d’execució i vigència. 01/07 al 27/09/2021.

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.
g) Responsable del contracte. Nicolás Javier Maccio Tosi, Tècnic d’Esports.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import 13.987,44€, amb càrrec a l'aplicació 0703 3422 22799 del pressupost general vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 541/2021, relatiu a la IV Addenda al Conveni marc entre l’ajuntament de
Badia del Vallès i la Creu Roja, per dur a terme un casal d’estiu per infants en situació de
vulnerabilitat social.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del Tinent d'alcaldessa tercer, Josep Martínez
Valencia, de data 15/06/2021, s'ha tramitat la IV Addenda el conveni de col·laboració entre la
Creu Roja a Sabadell i l'Ajuntament de Badia de Vallès per a l’acció social, comunitària i
sociosanitària, amb l'objecte i finalitats de dur a terme un casal d’estiu per infants del municipi
en
situació
de
vulnerabilitat
social.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal de Benestar Social
de l'àrea d’Acció comunitària inclusiva, amb els informes preceptius de la secretaria i
intervenció municipal, respecte l'objecte, finalitats i necessitat de l’addenda, així com a de
l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del compliment de les garanties i requisits
legals de la normativa aplicable.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la
normativa interna municipal vigent sobre l'Ordenança general de subvencions, les Bases
d’execució del pressupost.
2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret número Decret núm. 2020-
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Favorable
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació IV Addenda conveni col·laboració amb Creu Roja (exp.
541/2021)
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Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

0945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
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Primer. Aprovar l’Addenda IV al Conveni administratiu de col·laboració entre la Creu Roja a
Sabadell i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l’acció social, comunitària i sociosanitària pel
període 2021-2024, per dur a terme el Casal d’estiu 2021,amb l'objecte i finalitats públiques
expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 18.825,95 euros (divuit
mil vuit-cents vint-i-cinc euros i noranta cinc cèntims), en concepte a la IV Addenda pel 2021 al
Conveni amb la Creu Roja i amb càrrec a l'aplicació 0903.2311.48001 del pressupost general
municipal de l’exercici 2021.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.
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Per tot això, s’acorda:

