Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/30

Junta de Govern Local

Data

28 de juliol de 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:17 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

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

NO

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21
de juliol de 2021.
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Tipus de convocatòria Ordinària

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/09/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 02/09/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació documents comptables (exp. 2875/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades
i dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2875/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles
operacions que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de
82.318,43 euros de la següent relació: O/2021/191.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 81.162,68 euros de la següent relació P/2021/207.
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

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

Acceptació del Fons de prestació “Pla de xoc d'equipaments responsables 2030,
programa sectorial PGI" (exp. 1275/2021)

II. Relació de Fets
En data 11 de març de 2021, la Gerència de Serveis d’Educació ha emès informe en què
proposa la creació del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030, com un programa
sectorial en el marc del Programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023.
El Pla de xoc d’equipaments responsables 2030 que es proposa aprovar té per objecte el
finançament d’inversions als centres educatius que generin transformacions socials i
ambientals en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el
canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més
vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa; per tal que els centres
educatius esdevinguin equipaments comunitaris responsables en la transformació social.
El programa consta de dues línies, amb una única dotació econòmica, que els destinataris
poden distribuir lliurement:
 Línia 1: Inversió per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius.
 Línia 2: Inversió i projectes per a la millora dels usos socials dels Espais.
Els equipaments educatius preferiblement objecte d’aquest programa són:






Escoles públiques d'infantil i primària.
Escoles bressol municipals.
Escoles municipals de música i arts.
Escoles municipals d'educació especial.
Escoles municipals de formació de persones adultes.

L’ajut s’entén acceptat tàcitament pel destinatari per la seva quantia total si, en el termini
d’un mes, comptat des de la notificació, aquest no manifesta expressament la renúncia.
L’execució de les actuacions objecte d’ajut inclou el període entre l’1 de gener de 2021 i el
31 de desembre de 2021.
Els períodes de justificació són:
 S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021.
 El període de justificació final comença l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de març
de 2022.
 La justificació s’ha de presentar a través del PMT. A aquest efecte, s’ha d’annexar al

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

Codi Validació: 5GCRQW3M9FMLMKANPKSFH5MKR | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 24

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1275/2021, relatiu a l'acceptació del Fons de prestació “Pla de xoc
d'equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI“.

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

tràmit el model normalitzat
En data 23 de març la Diputació de Barcelona, aprova la relació individualitzada dels ajuts
a concedir en el marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030, pel qual s’atorguen
30.411,31 euros.
III. Fonaments de dret
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.

Aprovació convocatòria Tallers competencials joves estiu 2021 (exp. 1857/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1857/2021, relatiu a la convocatòria d’accés als Grups Esportius
Municipals.
II. Relació de Fets
En data 27 de maig de 2021 s’aprova pel Ple municipal el Reglament d'accés a les
activitats de lleure, educatives, formatives, culturals, esportives i socials promogudes per
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Aquest reglament té com a finalitat regular l'accés a les activitats abans esmentades i altres
de diferent naturalesa per a tota la població de Badia del Vallès en totes les seves franges
d'edat, incloent-hi l’adolescència.
Des del Servei d’Adolescència i Joventut es proposa dur a terme grups esportius
municipals per a adolescents que tenen per objectiu:

 Oferir una alternativa lúdica, esportiva i educativa a joves del municipi per tal
d’afavorir el desenvolupament i el benestar subjectiu d’aquests/es mitjançant
l’esport.
 Fomentar el respecte, la comunicació assertiva, la cooperació, els límits i el
compromís mitjançant el joc esportiu dinamitzat.

 Garantir la participació dels i les adolescents del municipi a activitats de
lleure esportives i comunitàries.

 Detectar possibles conductes o indicadors de risc entre adolescents del
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Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.
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Primer. Aprovar l'acceptació del Fons de prestació “Pla de xoc d'equipaments
responsables 2030. Programa sectorial PGI“, amb un import de 30.411,31 euros, que té per
objecte el finançament d’inversions als centres educatius que generin transformacions
socials i ambientals en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita
contra el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més
vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

municipi i oferir respostes que s’adeqüin a les seves necessitats.

 Ampliar els recursos que ofereix el Servei de Joventut amb la finalitat d’atendre un
rang més elevat de joves.

 Oferir recursos sociocomunitaris que s’adeqüin millor a les demandes
explicitades.

 Evitar la guetització dels i les joves amb dificultats socioeconòmiques

III. Fonaments de dret
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.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar la convocatòria d’accés als Grups Esportius Municipals.

Aprovació convocatòria concessió ajuts de menjador escoles bressol (exp.
1396/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1396/2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts de menjador d’escoles
bressol, per al curs 2021/2022.
II. Relació de Fets
Un dels objectius prioritaris d’aquest ajuntament és facilitar als infants i joves del municipi
els recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament
integral, motiu pel qual el Ple Municipal va aprovar, en sessió data 24 de març de 2020, les
bases generals reguladores de la concessió de subvencions adreçades a la infància i
adolescència del Ajuntament de Badia del Vallès.
Els ajuts de menjador escolar són un recurs important per garantir un àpat equilibrat i
saludable pels infants de 3 a 12 anys de les famílies amb dificultats econòmiques del
municipi i també són un element d’abordatge i detecció que permet incorporar les famílies
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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En data 7 de juny es redacta la convocatòria per als Grups Esportius Municipals des del
Servei d'Adolescència i Joventut. L’oferta consta d'un total de 24 places distribuides en dos
grups estables de 12 persones cadascun i tindran un import anual de deu euros d'acord
amb l'Ordenança fiscal núm. 19, de les Ordenances fiscals 2021 aprovades pel Ple de la
Corporació en data 28 d'octubre de 2020.
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Amb la finalitat de garantir l’accés dels i les adolescents als grups municipals esportius en
igualtat de condicions i garantir la transparència del procés, des del Servei d’Adolescència i
Joventut s’estableix la convocatòria per l’assignació de places.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

mitjançant la seva participació en un recurs comunitari esportiu obert a tota
la població entre 12 i 16 anys.

en plans de treball amb els Serveis Socials Bàsics.
La Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2021 va aprovar obrir convocatòria per a la
concessió dels ajuts de menjador escolar, la qual contempla els ajuts del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya gestionats pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental (CCVOC), els ajuts complementaris de l’ajuntament, així com una borsa pròpia
d’ajuts de menjador escolar.

III. Fonaments de dret
1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.

2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l
´adolescència.
3er. Llei 12/2007 de 11 d´octubre , de Serveis Socials
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts de menjador d’escoles bressol,
d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s' adjunten i formen
part d'aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licituds d'ajuts escolars des de l’endemà de la publicació del
present acord en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 20 des setembre de 2021. Les
sol·licituds s’hauran de presentar a través de tramitació en la seu electrònica de
l’ajuntament de Badia del Vallès, disponible en el link badiadelvalles.sedelectronica.es
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit (A) dels ajuts de menjador
escolar per escoles bressol per import màxim de 6.600 € (sis mil sis-cents euros), com a
previsió en l' exercici 2021 a imputar en la partida “0903.2317.48001– Suport a la Infància –
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Vist l’informe tècnic adjunt a aquest expedient, emès per la Cap dels Serveis Socials,
Dependència i Feminisme.
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Atès que per l’exercici 2021, l’ajuntament compta amb disponibilitat pressupostària en la
partida de Suport a la infància - premis i beques 0903 2317 48100, amb un import de 6.600
€ (sis mil sis-cents euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tenint en compte que la pandèmia ha accentuat el risc de pobresa infantil i que des dels
serveis socials bàsics municipals es constata la necessitat d’oferir un suport a les famílies
per reforçar l’alimentació infantil i facilitar l’assitència al menjador de les escoles bressol
pels infants de 0 a 3 anys.

Premis, beques i p.e.”.
Quart. Aprovar el models tipus de sol·licitud que s' adjunten a l' expedient.
Cinquè. Publicar el present acord, al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1536/2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts esportius, per al curs
2021/2022.
II. Relació de Fets
És objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a fomentar les accions de caire esportiu i d’integració social.
Atesa la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2021
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, atorgada per l’Oficina d’Activitats Esportives
per dur a terme l’activitat Beques esportives per prevenir l’exclusió social i per un import de
9.500 euros(nou mil cinc-cents euros).

Davant la necessitat de regular les condicions i procediments per atorgar els ajuts
d’integració esportiva mitjançant unes bases que regulen la concessió d’ajuts esportius
adreçats a la prevenció del risc d’exclusió social i a la promoció d’activitats esportives
d’acord amb els principis d’igualtat.

Atès l’informe tècnic adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials,
Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
2n. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de
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Favorable
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Aprovació convocatòria concessió ajuts d'integració esportiva (exp. 1536/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions
en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia del Vallès
publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix la
Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

l’esport
3er. Règim de concertació del Catàleg de Serveis de 2017 de la Diputació de Barcelona.
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.

El calendari per admissió de les sol·licituds serà a partir de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i fins el 20 de setembre de 2021
Les sol·licituds es presentaran de forma TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant
la SEU ELECTRÒNICA disponible al lloc web d’aquest Ajuntament i es troba al link
següent: badiadelvalles.sedelectronica.es així com tota la documentació requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit dels ajuts d’ integració
esportiva per import de 9.500 euros (nou mil cinc-cents euros) a imputar en la partida
0903.2317.48002 d’Ajuts esportius.
Quart. Aprovar el model tipus de sol·licitud que s' adjunten a l' expedient.
Cinquè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions
en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia del Vallès
publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix la
Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

Aprovació conveni de col·laboració amb Coral Ginesta del Vallès (exp. 1694/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1694/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del
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Segon.- Obrir termini de sol·licituds d' ajuts d’integració esportiva, establint el següent
calendari:
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Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió dels ajuts d’integració esportiva, d'acord
amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s' adjunten i formen part d'
aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Vallès i la Coral Ginesta del Vallès mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Cultura de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva, signat el 6 de juliol de 2021,s'ha desenvolupat el conveni
administratiu entre la Coral Ginesta del Vallès i l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb la
finalitat de promoure el foment el cant coral a Badia del Vallès mitjançant els concerts que
la Coral Ginesta oferirà de manera gratuïta als diferents actes, esdeveniments i festes que
es facin al llarg de l’any a Badia del Vallès, garantint les mesures marcades pel Procicat.

3r. 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 0945/2020,
de 25 de setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això,s'acorda:
Primer. Aprovar el conveni administratiu de col·laboració entre la Coral Ginesta del Vallès i
l'Ajuntament de Badia del Vallès, per a establir les condicions sobre les quals la coral ha de
portar a termes les activitats subvencionables, 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 1.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb la Coral Ginesta del Vallès i amb càrrec a
l'aplicació 0603.3301.48106 del pressupost general de 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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2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, 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.
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal de Cultura de
l'àrea d’Acció Comunitària Inclusiva.

Aprovació conveni amb AIGMB per gestió i dinamització Auditori municipal (exp.
2442/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen:
- Els 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).
- Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL).
- L’article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTE).
- L’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).
- L’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).
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Articles del 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. (ROAS).
- 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.
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 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 el Conveni administratiu de col·laboració entre l’Associació Integrants

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal de Cultura de
l'àrea d’Acció Comunitària Inclusiva, respecte l'objecte, finalitats i necessitat del conveni,
així com a de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del compliment de les
garanties i requisits legals de la normativa aplicable.
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II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del tinent d'alcaldessa tercer, de data 19 de
juliol de 2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’Associació Integrants Grups
Musicals de Badia (A.I.G.M.B.) i l'Ajuntament de Badia de Vallès per a gestionar, dinamitzar
i calendaritzar de les activitats organitzades a l'Auditori Municipal i atendre al control de les
entitats que el fan servir per fer assajos, amb l'objecte i finalitats de fomentar la cultura
musical, el ball, el cant i qualsevol altre expressió de cultura per a la ciutadania de Badia
del Vallès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2442/2021, relatiu al conveni de l’Auditori municipal pel any 2021, entre
l’Associació Integrants Grups Musicals de Badia (A.I.G.M.B.) i l’Ajuntament de Badia del
Vallès.

Grups Musicals de Badia (A.I.G.M.B.) i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la gestió i
dinamització de l’Auditori Municipal de Badia del Vallès, 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 set mil euros (7.000
€), en concepte de subvenció en forma de conveni nominatiu i amb càrrec a l'aplicació
0603.3331.48901 del pressupost general municipal vigent.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 200/2021, relatiu al contracte administratiu de subministrament, en
règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un període de 4 anys, del
lliurament, muntatge i posada en funcionament de maquinària pel gimnàs del complex
esportiu municipal.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, signada en data 18/03/2021.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Esports de l’Àrea d’Acció Comunitària
Inclusiva, de data 15/06/2021, s’acreditava la necessitat, idoneïtat i eficiència de la
contractació d’acord amb allò previst al article 28 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
3. Per acord de Junta de Govern de data 18/06/2021 es va aprovar l'expedient d’aquesta
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, amb un
pressupost de licitació de 133.019,52 euros, sense IVA. En aquest acord es va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
regiran aquesta contractació, així com la convocatòria i publicació de l’anunci de licitació.
4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data
06/07/2021, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa SALTER SPORT
S.A., per considerar-la millor l'oferta presentada. Igualment la Mesa va proposar la
inadmissió de la proposició anunciada per correu administratiu per l’empresa EXERCYCLE,
S.L, per les raons que es recullen al fonament primer d’aquest acord.
5. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria
de data 13/07/2021.
III. Fonaments de dret
1r. La proposta d’inadmissió de la Mesa respecte la proposició número 2 anunciada, que
no rebuda en termini, per l’empresa EXERCYCLE, SL, es motivà en què la presentació era
contraria al que es disposa la clàusula 7.2, paràgraf segon del Plec de Clàusules
Administratives Particular, segons la qual «les ofertes es presentaran únicament a
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Favorable
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Adjudicació contracte subministrament maquinària gimnàs Complex esportiu (exp.
200/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals
de comunicació i publicació del conveni.

2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017,
de 8 de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el
decret número 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar inadmesa al procediment la proposició anunciada i no presentada en
forma i termini per l’empresa EXERCYCLE, SL, de conformitat amb la causa i fonaments
recollits al fonament jurídic primer de la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 06/07/2021, i adjudicar a
l’empresa SALTER SPORT S.A., com a millor oferta presentada, el contracte administratiu
de subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un
període de 4 anys, del subministrament, muntatge i posada en funcionament de maquinària
pel gimnàs del complex esportiu municipal, per l’import total net, sense IVA de 94.956,80
euros, per als 4 anys de vigència del contracte.
Tercer. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici
de 2021, per l’import de 11.968,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
0703.3421.20601, i amb el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la
contractació.
Quart. Designar com a responsable del contracte, Nicolás Maccio Tosi, Tècnic municipal
d’Esports.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant i formalitzar aquest contracte amb l’adjudicatari, un cop
transcorreguts 15 dies hàbils des de la notificació d’aquest acord.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2n. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
articles 63, 140, 150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
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Aquestes consideracions i la seva conseqüència jurídica derivada de les clàusules 7.2 i 11
del Plec són compartides per aquest òrgan de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'Ajuntament, davant el registre general ubicat a l'OAC, dins l’horari de 9 a 14 hores, dins
del termini de15 dies naturals a comptar a partir de la publicació de l'anunci al Perfil del
Contractant municipal.» També es va considerar, com expressament es recull a l’acta de la
sessió la Mesa, que «l’empresa EXERCYCLE, S.L., només va comunicar a l’Ajuntament
mitjançant correu electrònic de data 05/06/21 (14:04h.), que la proposició l’havia tramés per
correu administratiu a l’Oficina de Correus de Vitoria-Gasteiz (0105194; sucursal 2) a les
13:30 hores del dia expressat. Això, a més de contradir la clàusula 7.2, suposa que aquest
òrgan no disposa avui, en aquest acte d’obertura de proposicions, del sobre únic de la
proposició, com també exigeix la clàusula 11a del PCAP: «1. La Mesa de Contractació es
constituirà el primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les
proposicions, a les 10 hores, a la Sala de Plens municipal (...).»

Sisè. Comunicar a la Tresoreria municipal que procedeixi a la retenció del primer i
successius abonaments fins a cobrir el total de la garantia definitiva (4.747,84 € ).
Setè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1) Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització,
juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la LCSP; i 2)
comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2703/2020, relatiu al contracte administratiu de Serveis de dinamització
de d’espais municipals destinats a activitats relacionades amb la infància i famílies i joves i
adolescents, incardinats als projectes d’acompanyament als cicles de vida i de projectes
d’acompanyament a les tasques escolars de Badia del Vallès, d’acord amb les
característiques i prestacions que es defineixen al present plec.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió del tinent d’alcaldessa, de data 28
d’octubre de 2020.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Educació de l’Àrea d’Acció Comunitària
Inclusiva, de data 06 de maig de 2021, s’acredita:
a) La necessitat de contractar aquests serveis per a complir els fins institucionals, pel
desenvolupament dels projectes d’acompanyament a cicles de vida i acompanyament
a les tasques escolars, amb la finalitat d’aconseguir l’èxit educatiu dels infants,
adolescents i joves del municipi.
b) La insuficiència de mitjans propis perquè en la plantilla de personal, no consta la
plaça corresponent de personal municipal per atendre les funcions que requereixen
els serveis de Pati de la Mainada, Casal de Joves- Sala Vermella, espai
socioesportiu, Taller d'estudi Assistit i Hi havia una vegada i el volum del treball que
aquests serveis requereixen no es pot escometre pel personal municipal i no és
convenient la seva ampliació atès que, el personal tècnic referent porta a terme altres
funcions relacionades amb els mateixos serveis, així que les activitats i la freqüència
de les prestacions a realitzar no poden ser assumides pel personal municipal sense
que les funcions pròpies d'aquests es vegin menyscabades.
c) La idoneïtat i eficiència de la contractació es basen en l’Educació 360, entenent la
comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els
aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les
persones.
Aquesta mirada de 360 graus, proposa que el model educatiu promogui i incorpori
també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar:
activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic,
l’esportiu, el lúdic, de lleure, tecnològic i tallers d’estudi assistit de suport escolar
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable
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Adjudicació contracte serveis dinamització d'espais municipals (exp. 2703/2020)

diversificat, entre d’altres.
L’Ajuntament de Badia del Vallès, sota els paraigües del Pla Educatiu d’Entorn, i amb
la visió de l’Educació 360, planteja els projectes d’acompanyament a cicles de vida i
acompanyament a les tasques escolars, amb la finalitat d’aconseguir l’èxit educatiu
dels infants , adolescents i joves del municipi.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que preveu a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
articles 63, 140, 150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017,
de 8 de novembre i de conformitat amb les facultats delegades a aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 23 de juny de 2021, adjudicar a
l’empresa E.I. L’EINA SCCL el contracte administratiu de serveis de dinamització d´espais
municipals destinats a activitats relacionades amb la infància, famílies, joves i adolescents,
incardinats als projectes d’acompanyament als cicles de vida i de projectes
d’acompanyament a les tasques escolars de Badia del Vallès, d’acord amb les
característiques i prestacions que es defineixen al present plec, per un import d’adjudicació
de 84.118,76 euros, sense IVA i amb una durada de dos anys, amb la possibilitat de
prorrogar-se per dues anualitats més.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici
de 2021, per l’import de 10.514,84 euros, amb càrrec a l'aplicació 0808.2310.22799 del
pressupost vigent en previsió que l’inici del contracte serà l’1 d’octubre de 2021 i acordar el
compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 2022 i 2023 de consignació
pressupostària adequada i suficient, a la qual restarà condicionada aquesta contractació.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, Sandra Gómez Álvarez, tècnica
d'Educació i Infància.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, publicar-lo al perfil del contractant i citar
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5. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria
de data 20/07/2021
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4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 23
de juny de 2021, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa E.I. L’Eina,
S.C.C.L.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Per acord de Junta de Govern, de data 17 de maig de 2021, es va aprovar l'expedient
d’aquesta contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, amb un
pressupost de licitació de 89.165,88 € euros, sense IVA.

l’adjudicatari per la formalització del contracte un cop transcorreguts quinze dies hàbils des
de la notificació d’aquest acord, si no s’hagués interposat cap recurs especial en matèria de
contractació.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2447/2021, relatiu al contracte menor de serveis d’assistència tècnica
per a elaborar i redactar un estudi de viabilitat economicofinancer del servei de la
deixalleria municipal, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
preinscripcions tècniques.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana, de data 9 de
juliol de 2021, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi
estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en la realització i
redacció de l’estudi de viabilitat economicofinancer de la gestió del servei i explotació de la
deixalleria municipal, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
preinscripcions tècniques, amb codi CPV 90500000-2.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a cinc empreses amb
solvència econòmica, tècnica i professional adequada.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant el decret número 2020-0945, de data 25 de setembre de 2020
publicat al BOP de data 9 d’octubre del 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a elaborar i
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Favorable
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Aprovació contracte menor serveis d'assistència tècnica per redacció estudi
viabilitat servei deixalleria municipal (exp. 2447/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la
formalització, juntament amb el contracte, d’acord amb allò que preveu a l’article
154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

redactar un estudi de viabilitat economicofinancer del servei de la deixalleria municipal, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de preinscripcions tècniques, amb
l'empresa ECOSTUDI SIMA SL, amb CIF núm. B64642325.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

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,
en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, 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) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
f) Responsable del contracte. El responsable del contracte al que correspondrà la
supervisió de l’execució, d’acord amb allò previst a l’article 62 de la LCSP serà la
tècnica de medi ambient i salut ambiental MIREIA SÁNCHEZ PI.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
la realització i redacció de l’estudi de viabilitat economicofinancer de la gestió del servei i
explotació de la deixalleria municipal, del plec de clàusules administratives particulars i del
plec de preinscripcions tècniques per un import de 7.730,69 euros, amb càrrec a l'aplicació
0504.1701.22706 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació padró fiscal fraccionaments deute agost 2021 (exp. 2877/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

c) Preu del contracte. 6.389,00 euros nets, i 1.341,69 euros d’IVA.
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b) Termini d’execució i vigència. Tres mesos com a màxim, a comptar des de la
data d’aprovació d’aquest acord per a la presentació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte. Realització i redacció de l’estudi de viabilitat economicofinancer de la
gestió del servei i explotació de la deixalleria municipal, del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de preinscripcions tècniques, codi CPV
90500000-2.

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2877/2021, relatiu al fraccionament de deutes dels locals comercials del mes
d’agost de 2021.
II. Relació de Fets

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.
2. RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
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 20200945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes d’agost de 2021, per
un import total de 397,58€
Segon. Aprovar la remesa d'un rebut per import 397,58€ corresponent al padró del
fraccionament domiciliat del mes d’agost de 2021.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa

Ajuntament de Badia del Vallès
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3. Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dades
actual “Access-Lloguers locals”.
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2. Atès els fraccionaments de deutes pactats amb els diferents deutors en concepte de
lloguer de locals comercials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Atès els contractes vigents dels lloguers dels locals comercials, patrimoni municipal de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

d'un rebut domiciliat per un import total de 397,58€, així com la comptabilització dels
ingressos generats en relació als fraccionaments corresponents.

Aprovació subrogació contracte lloguer local número 30 (exp. 2697/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

3. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de l'àrea de Dret a la Ciutat i Agenda
Urbana de data 20 de juliol de 2021 quant a la situació del local, fent referència al seu estat
actual i de la conformitat de la nova inquilina i per tant en quant al retorn de la fiança
establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
III. Fonaments de dret
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 30, ubicat a
l’avinguda del Cantàbric, núm. 31 a favor de la senyora Gemma Canals Margarit i per
desenvolupar l’activitat de “Expedidora de Tabac” segons les condicions contractuals que
s’indiquen en el contracte d’arrendament novat i signat amb aquest Ajuntament en data 01
de juny de 2021 i del Plec de Condiciones que va servir de base per a l’adjudicació
d’aquets local.
L’arrendatària salient haurà d’abonar la quantitat de 8.640,00€ en concepte de participació
en el preu del traspàs (corresponent al 15 mensualitats segons el contracte novat en
l’apartat de “Pactes” paràgraf b, apartat a) i de 1.814,40€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir a la nova arrendatària perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 1.152,00€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 1.152,00€ en
concepte d’obertura de negoci, no retornables, per assegurar l’adequada explotació del
local comercial.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Atès a l’ informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de data 8
de juliol de 2021, on NO consten obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.
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II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 3978/2021 de
data 8 de juliol de 2021, BCN Gestió Empresarial SL qui actua en representació de la
senyora Lorena Gómez Delgado com a arrendatària del local comercial número 30,
comunica la voluntat de traspassar el seu negoci ubicat a l’avinguda del Cantàbric, núm. 31
a favor de la senyora Gemma Canals Margarit, per import de 110.000,00€ i per
desenvolupar la mateixa activitat de “Expedidora de Tabac”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2697/2021, relatiu al traspàs del local comercial núm. 30 situat a
l’avinguda del Cantàbric, núm. 31 de Badia del Vallès.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el
present acord
Sisè. Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1
d’agost de 2021.
Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la
Ciutat i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia
a la tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 1.027,20€ a la senyora Lorena Gómez
Delgado i referent a aquest local comercial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquets Ajuntament les
quantitats esmentades en el punt primer i segon d’aquest acord a la tresoreria d’aquest
Ajuntament, formalitzi el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb els pactes
signats en el contracte de novació de data 1 de juny de 2021 i a les mesures de la prorroga
del pla d’acció per a la dinamització del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
data 22 de juliol de 2020 amb un venciment del contracte de fins al 31 de desembre de
2029 més una prorroga màxima de cinc anys més, data en la qual quedaria extingit a tot
efecte legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No
obstant, l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el
termini màxim de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no
obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2576/2021, relatiu al traspàs del local comercial núm. 101 situat a
l’avinguda Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 3741/2021 de
data 28 de juny de 2021, la senyora Cristina Salmerón Gómez, en representació del senyor
Qaisar Touquir Ahmed com arrendatari del local comercial número 101, comunica la
voluntat de traspassar al seu negoci ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 17 a favor dels
senyors Tej Partap Singh i Surjeet Singh , per import de 6.000,00€ i per desenvolupar l’
activitat de “Tenda d’alimentació, Fruiteria i venda de Pa”.
2. . Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de l'àrea de Dret a la Ciutat i
Agenda Urbana de data 22 de juliol de 2021 en quant a la situació del local , fent referència
al seu estat actual i de la conformitat de la nova inquilina i per tant en quant al retorn de la
fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
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Aprovació subrogació contracte lloguer local número 101 (exp. 2576/2021)

3. Atès a l’ informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de data 5
de juliol de 2021, on NO consten obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.
III. Fonaments de dret
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.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquets Ajuntament les
quantitats esmentades com de fiança i obertura de negoci formalitzi el corresponent
contracte d'arrendament d'acord amb a les mesures del pla d’acció per a la dinamització
del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de novembre de 2018 pel
període de fins al 01/01/2025 data en la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una
vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant,
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini
màxim de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues
la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi
reclamació o indemnització de cap mena.
Quart. Ordenar a la tresoreria municipal d’aquest Ajuntament la devolució dels imports en
concepte de fiança i garantia addicional retornable que es van dipositar per part del senyor
Qaisar Touqir Ahmed en aquest Ajuntament de import 400,400€ en concepte de fiança
(dues mensualitats) i de import 400,40 (dues mensualitats) en concepte de garantia
addicional retornables,
Cinquè. Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti el
corresponents rebuts de la fiança, i la garantia addicional dels nous arrendataris, així com
el document dels drets de participació per l’arrendatari salient i perquè doni d’alta en el
padró dels locals comercials amb efectes 1 d’agost de 2021.
Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el
present acord
Seté. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la
Ciutat i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.
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Segon. Requerir Al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 409,64€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 409,64€ en
concepte de garantia addicional retornables.
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Primer. Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 101, ubicat
a l’avinguda Mediterrània, núm. 17 a favor dels senyors Tej Partap Singh i Surjeet Singh i
per desenvolupar l’activitat de “Tenda d’alimentació, Fruiteria i venda de Pa” segons les
condicions contractuals que s’indiquen en el contracte d’arrendament signat amb aquest
Ajuntament en data 28 d’0ctubre de 2016.L’arrendatari salient haurà d’abonar la quantitat
de 1.800,00€ en concepte de participació en el preu del traspàs (corresponent al 30% del
preu pactat entre ambdues parts) i de 378,00€ en concepte d’IVA, així com la renta
mensual es manté per import de 204,82 com a base imposable més IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Aprovació pagament quota local comercial c/ La Manxa, 1 (exp. 817/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament
de l’import sol·licitat per part de l’administradora de la finca “Finques Santa Maria” de la
comunitat de propietaris del carrer la Manxa, núm. 1 i per import de 170,00€ (cent setanta
euros) i corresponents al pagament dels mesos de febrer a novembre de 2020 en concepte
de quotes ordinàries..
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre
la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de
propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 0302.4314.22699 del pressupost vigent per import de cent
setanta euros (170,00€) i corresponents als mesos de febrer a novembre de 2020 en
concepte de quotes ordinàries enrederides de la comunitat de propietaris del local ubicat al
carrer La Manxa, núm. 1.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de cent setanta euros (170,00€) a
la comunitat de propietaris del carrer La Manxa, núm. 1 en concepte de les quotes
ordinàries dels mesos de febrer a novembre de 2020 de la comunitat i al número de
compte ES26 0182 3578 1902 0035 7587.
Tercer.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris del carrer La Manxa, núm.
1, a “Finques Santa Maria” com a administradora de la finca i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix recuperat per l’Ajuntament i donat de
baixa del padró dels locals comercials en data 30/10/2019 i posteriorment adjudicat en data
desembre de 2020, i per tant les quotes reclamades per la comunitat de propietaris li
correspon abonar-les a l’Ajuntament com a propietari.
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II. Relació de Fets
1. La senyora M Isabel Custal Blavi en representació de Fiques Santa Maria com a
administradora de la comunitat de propietaris del carrer La Manxa, núm. 1, sol·licita
mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de les quotes
enrederides de la comunitat corresponent als mesos de febrer a novembre de 2020
respecte a la participació del local comercial ubicat en aquesta comunitat..

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 817/2021, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 88
ubicat al carrer La Manxa, núm. 1.

Adhesió al Programa d’inversions del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) (exp. 4280/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4280/2020, relatiu a l’adhesió al Programa d’inversions del Pla de
Sostenibilitat Ambiental (PSA) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb un import
màxim de les actuacions de 1.022.791,04 euros.

- Programa d’inversions del PSA dotat amb 100 milions d’euros.
- Programa de projectes i assistència tècnica del PSA, dotat amb 10 milions d’euros.
4. Vist els informes tècnics de l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana.
III. Fonaments de dret
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
2021.
Per tot això,s'acorda:
Primer. Acceptar íntegrament les bases definitives del Pla de sostenibilitat ambiental
aprovades en data 23 de febrer de 2021 per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Segon. Sol·licitar la participació de l’Ajuntament de Badia del Vallès dins del Pla de
sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB amb un import màxim de les actuacions
de 1.022.791,04 euros.
Tercer. Incloure les actuacions següents dins del Pla de sostenibilitat ambiental:
- Redacció i execució del projecte de connexió ciclista i per a vianants, i recuperació
ambiental del riu Sec entre Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès, per import de

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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3. El PSA per als municipis de l’AMB preveu una dotació total de 110 milions d’euros
provinents del crèdit concertat amb diverses entitats financeres. Es desplega mitjançant
dos programes:
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2. El PSA és un programa d’inversions per als municipis de l’AMB, amb el qual es pretén
impulsar projectes de desenvolupament per reforçar les polítiques de mobilitat urbana
sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com
promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d’altres, inversions en la
gestió de recursos i residus municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. En data 23 de febrer de 2021 el Consell Metropolità va aprovar definitivament el Pla de
Sostenibilitat ambiental (PSA) per als municipis de l’AMB.

809.500,00 euros.
- Redacció i execució del projecte d’adequació i millora del parc de les Illes Balears com a
refugi climàtic, per import de 213.291,04 euros.
Quart. Adjuntar com annex les fitxes descriptives de cada actuació i els certificats de
disponibilitat i compatibilitat de terrenys.

Setè. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aprovació Memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i doc. annexa obres
nou mur i ampliació hort pati CEIP Las Seguidillas (exp. 2068/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2068/2021 , relatiu a l’aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de
seguretat i salut i documentació annexa per l’obra del nou mur i ampliació de l’hort del pati
del CEIP Las Seguidillas a l’av. Via de la Plata s/n.

Número: 2021-0031 Data: 02/09/2021

Sisè. Acceptar el compromís de rebre les actuacions que s’executin i, una vegada
finalitzades, dur-ne a terme el manteniment posterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Delegar en l’alcaldessa Eva María Menor Cantador, els canvis totals o parcials en
les actuacions proposades, així com la possible incorporació de noves actuacions.

Primer. Arran la proposta del servei gestor sobre les necessitats i finalitats públiques de
data 13 de juliol de 2021, s’ha redactat la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i
salut i documentació annexa relativa a les obres del nou mur i ampliació de l’hort del pati
del CEIP Las Seguidillas.
Segon. En data 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, ha
aprovat el “Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI”, pel qual
s’atorguen a l’Ajuntament de Badia del Vallès, 30.411,31 euros i que tindrà per objecte el
finançament d’aquesta inversió en el centre educatiu.
III. Fonaments de dret
1r. Les obres a executar es classifiquen com a obres de conservació i manteniment pel que
es definiran amb un document de memòria valorada i la documentació annexa necessària
per a especificar d’acord amb el que preveuen els articles 12, Classificació de les obres.
Punt c) obres de conservació i manteniment i Article 35. Documentació altres tipus d’obres,
Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i
serveis dels ens locals.
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II. Relació de Fets

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.
Per tot això, s'acorda:
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SEGON. Publicar l’anunci de l’aprovació inicial al Butlletí oficial de la Província per un
termini de 30 dies hàbils.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la
documentació annexa relativa a les obres del nou mur i ampliació de l’hort del pati del CEIP
Las Seguidillas. redactat pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Dret a la Ciutat i
Agenda Urbana de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

