Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/31

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

2 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 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

SÍ

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
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 28 de
juliol de 2021.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0032 Data: 08/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 08/09/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 08/09/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació d'ajuts d’urgència social de Juliol de 2021 (Expedient 3146/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 27 de gener de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida
0903 2311 48000, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per l’exercici 2021.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Dependència 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
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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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II. Relació de fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 3146/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Juliol de 2021.

setembre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:

Sisè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 961,00€ (NOU-CENTS SEIXANTAUN EUROS).

Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar corresponents al mes de maig de
2021 (Expedient 2154/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2154/2021, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents al mes de maig de 2021.

Número: 2021-0032 Data: 08/09/2021

Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 80,00€ (VUITANTA EUROS), que es facilitaran en targeta moneder als
beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida
0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 881,00€ (VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS), que es facilitaran via
transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic
adjunt, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

Atès l' objectiu d' aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d' aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0903 2317 48001 per
a complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 va aprovar acceptar els ajuts de
menjador escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
curs 2020/2021, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
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II. Relació de Fets

La Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021 va aprovar la convocatòria de sol·licitud
d’ajuts de menjador escolar per alumnes d’ensenyament obligatori de centres sostinguts amb
fons públics, per al curs 2020/2021, que restarà oberta a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins el 26 de juny de 2021.
La mateixa Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021, aprova la proposta de despesa en
fase (A) per un total de 100.000 € (cent mil euros) a càrrec de la partida pressupostària 0903
2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador escolar del període de
gener a juny de 2021, del curs 2020/2021.

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 data 25
de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S' ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a L'AMPA SEGUIDILLAS per import de 4.644,45€ (quatre mil
sis-cents quaranta – quatre euros amb quaranta-cinc cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de 4.967,77 € (Quatre mil noucents seixanta-set euros amb setanta-set cèntims).
Tercer- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA SARDANA per import de 3.982,01 € (Tres mil
nou-cents vuitanta-dos euros amb un cèntim).
Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a UNIO DE CENTRES PRIVATS (ESCOLA ESTEL) per import
de 438,41 € (Quatre-cents trenta-vuit euros amb quaranta-un cèntims).
Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a MARE DEL DIVI PASTOR per import de 219,72 € (dos-cents
dinou amb setanta-dos cèntims).

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

Número: 2021-0032 Data: 08/09/2021

III. Fonaments de dret
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Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de gener per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.

Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MARE DE DEU DE LA SALUT per import de 125,61€ (Cent vint-i-cinc
euros amb seixanta un cèntim).

Desè.-Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes d’abril per import total de 14.475,94 € (Catorze mil quatre-cents setanta-cinc euros amb
noranta-quatre cèntims)

Aprovació d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/2022 (Expedient
1320/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1320/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a
l’aprovació d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/2022.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 23 d’abril de 2021, va acordar aprovar les
condicions reguladores per la concessió d’ajuts de menjador escolar complementaris als ajuts
del Consell Comarcal del Vallès Occidental (endavant CCVOC) i obrir termini de sol·licitud
d’ajuts de menjador escolar de l’ajuntament a partir del dia 1 de maig i fins el dia 28 de maig,
ambdós inclosos.
Aquestes sol·licituds han estat puntuades i resoltes per part dels professionals dels Serveis
Socials Bàsics, d’acord amb els criteris de valoració establerts i la documentació presentada.
En data 30 de juliol de 2021, el CCVOC ha comunicat als ajuntaments la distribució dels ajuts
de menjador escolar i, del total de 444 sol·licituds presentades, n’hi ha 325 concedides.
Atès que des de Serveis Socials Bàsics es constata que entre les 119 sol·licituds denegades
pel CCVOC n’hi ha 76 que corresponen a famílies que per la seva situació socioeconòmica no
poden garantir les necessitats bàsiques d’alimentació dels seus fills.
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Novè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a EDUCADORS 4 (Escola Bellaterra) per un import de 20,24 €
(Vint euros amb vint-i-quatre).
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Vuitè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a ESCOLA DEL BOSC per un import de 77,73 € (setanta-set
euros amb setanta-tres cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a FUNDACIÓ SERRA I PRAT per import de 25,91 € (vint-i-cinc
euros amb noranta un cèntim).

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

S' ACORDA

Primer.- Aprovar els ajuts individuals de menjador escolar complementaris als del Consell
Comarcal del Vallès Occidental per al curs 2021/2022, segons les relacions que s’adjunten i
formen part d’aquest expedient.
Segon.- Aprovar els ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2021/2022 concedits per
l’Ajuntament segons relació que s’adjunta a aquest expedient.
Tercer.- Comunicar la concessió o denegació de les sol·licituds en el Taulell d’Anuncis de
l’ajuntament i als centres escolars.
Quart.- Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’ Ajuntament.

Reclamació de les quotes comunitàries dels locals comercials. Quota de participació del
local comercial núm. 5 ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9. (Expedient 2833/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2833/2021, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 5
ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 20 de juliol de 2021 El Sr. Jordi Pons, en representació de la Comunitat de
Propietaris de la Via de la Plata, 9 sol·licita mitjançant instància amb número de registre 2021E-RE-4222, el pagament del deute contret per les quotes ordinàries de la comunitat de
propietaris del local comercial número 5 des del mes d’agost de 2019 i fins al segon semestre
de 2021 respecte a la participació del local comercial ubicat en aquesta comunitat.

Ajuntament de Badia del Vallès
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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 núm. 2020-0945 de
data 25 de setembre de 2020, publicitat al BOP en data 9 d’octubre de 2020.
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3er. Llei 12/2007 de 11 d’octubre , de Serveis Socials

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.

2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix recuperat per l’Ajuntament i donat de baixa
del padró dels locals comercials en data 31/07/2019 i a data d’avui no s’ha llogat, les quotes
reclamades per la comunitat de propietaris li correspon abonar-les a l’Ajuntament com a
propietari.

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 quatrecents dos euros amb cinquanta cèntims (402,50€) i corresponents als mesos d’agost de 2019
a juny de 2021, ambdós inclosos en concepte de quotes ordinàries enrederides de la
comunitat de propietaris del local ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 9.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de quatre-cents dos euros amb
cinquanta cèntims (402,50€) a la comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata, núm.
9 en concepte de les quotes ordinàries dels mesos d’agost de 2019 a juny de 2021 (ambdós
inclosos) i al número de compte ES33 0081 0078 220001147122.
Tercer.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata,
núm. 9, al senyor Jordi Pons Callejo, com a administrador de la finca i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Rescissió del contracte d'arrendament del local comercial núm. 78 situat a l’avinguda
Cantàbric, núm. 5 .(Expedient 2182/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2182/2021, relatiu a la cessió del local comercial núm. 78 situat a l’avinguda
Cantàbric, núm. 5 a nom de la senyora Abigail Galán Camarero, com arrendatari del local
comercial a favor de l’Ajuntament de Badia i amb efectes del 31 de juliol de 2021.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 3177/2021 de data
31 de maig de 2021, la senyora Abigail Galán Camarero com arrendatària legal, comunica la
voluntat de rescindir el contracte d'arrendament del local comercials núm. 78, ubicat a
l’avinguda Cantàbric, 5 i amb efectes del 31 de juliol de 2021.
2. En data 2 de juny de 2021 s’emet informe d’intervenció conforme no consten obligacions i

Ajuntament 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 de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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’administrador de la finca el senyor Jordi Pons Callejo, de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Via de la Plata, núm. 9 i per import de 402,50€ (quatrecents dos euros amb cinquanta cèntims) i corresponents al pagament dels mesos d’agost de
2019 a juny de 2021, ambdós inclosos en concepte de quotes ordinàries.

deutes pendents amb l’Ajuntament referents a l’arrendatari.
3. En data 2 d’agost de 2021 els serveis tècnics municipals emeten informe tècnic favorable
sobre la inspecció realitzada al local.
4. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant que s’aprovi
la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 de juliol de 2021.

S'ACORDA
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia
del Vallès del local comercial núm. 78, ubicat a l’avinguda Cantàbric, 5, amb efectes del 31 de
juliol de 2021.
Segon. Respecte a la fiança de dues mensualitats que va dipositar en el seu dia a la tresoreria
d’aquest Ajuntament per import de 400,20€ (quatre-cents euros amb vint cèntims) i la garantí
addicional retornable per import igual 400,20€ (quatre-cents euros amb vint cèntims) aprovar
la seva devolució per part de la tresoreria d’aquest Ajuntament a la senyora Abigail Galán
Camarero d’acord a l’informe tècnic del servei.
Tercer. Procedir igualment per part de la tresoreria d’aquest Ajuntament a la devolució de
l’import de 202.17€ en concepte de BI lloguer local més 42,46€ en concepte d’IVA i
corresponent al rebut del mes d’agost de 2021 abonat per part de la inquilina el dia 9 d’agost
de 2021 tenint en compte que la data de resolució de l’expedient és el 31 de juliol de 2021
d’acord a l’ informe del servei.
Quart. Ordenar a la tresoreria municipal l’anul·lació del drets reconeguts, interessos i demès
que per qualsevol circumstància es puguin generar respecte al lloguer del local núm. 78 a
nom de la senyora Abigail Galán Camarero, amb efectes del 31 de juliol de 2021, així com
donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Aprovar el document comptable NEGATIU de l’AD d’ d’Instalaciones Campos RCP, S.L.
de data 24 de maig de 2021 (Expedient 723/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 723/2020 relatiu a l’alliberament de la despesa corresponent al contracte
d’obres per arranjaments en setze habitatges per millorar les condicions de mobilitat i
d’habitabilitat en general, per part de l’empresa Instalaciones Campos RCP, S.L.

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
1r. 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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6. Vist que el departament d’economia d’aquest Ajuntament ja ha aprovat el padró dels locals
comercials del mes d’agost de 2021 i que s’ l’arrendatària en data 9 d’agost ha abonat
l’esmentat mes d’agost de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. Vist que l'expedient es va iniciar el 31 de maig de 2021 amb dos mesos d’antelació del
termini demanat per la inquilina i que fins el 2 d’agost no s'ha pogut fer la inspecció de manera
presencial al local per diferents motius.

II. Relació de Fets
Primer. Per Provisió de tinenta d’alcaldessa de data 19 de maig de 2021, es va iniciar
l'expedient de contractació d’obres per adequar setze habitatges per millorar les condicions de
mobilitat i d’habitabilitat en general.

Quart. S’ha comprovat, segons la factura presentada per l’adjudicatari en data 29 de juny de
2021, d’import 24.394,74 €, IVA inclòs (Exp. FACT-2021-1141), i conformada per l’Àrea de
Dret a la ciutat i agenda urbana en data 2 de juliol de 2021, quedant un import de 3.745,26 €,
de les tres actuacions que no s’executaran, i per tant estant disponibles.

III. Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i de conformitat amb les competències que
m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data del 25 de setembre del 2020 i publicat al BOP en
data del 9 d’octubre del 2020.
S’ACORDA

Número: 2021-0032 Data: 08/09/2021

Tercer. Segons informes de les treballadores socials, adjunts a l’expedient, hi ha hagut tres
actuacions previstes en la contractació que no s’han portat a termini per motius varis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. En data 25 de maig es va aprovar en Junta de Govern Local, l’adjudicació de
l’expedient de contractació, a l’empresa Instalaciones Campos RCP, S.L. per un import de
28.140 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0104 1512 22799 del pressupost general
vigent.

Segon. Notificar el present acord als serveis econòmics municipals.

Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra de pacificació del carrer de la
Manxa, accés al mercat municipal de Badia del Vallès (Expedient 2684/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2684/2021, relatiu al contracte administratiu d'obres d’obres de pacificació
del carrer de la Manxa, accés al mercat municipal de Badia del Vallès i el seu entorn, d’acord
amb el Projecte executiu de obres aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern
Local de data 14/07/2021.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de tinent d’alcaldessa, de data 21 de juliol
de 2021 per a l’adjudicació d’aquest contracte d'obres.
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Primer. Aprovar el document comptable annex NEGATIU per l’import de 3.745,26 euros de
l’AD, núm. d’operació 220210008874, del programa 0104 1512 22799, d’Instalaciones Campos
RCP, S.L. de data 24 de maig de 2021.

2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Urbanisme de l’Àrea d’Entorn urbà i dret a la
ciutat, de data 28-07-2021, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de la contractació, ja
que la contractació s’insereix dins dels objectius i estratègia definida al “Pla de mobilitat urbana
sostenible. 2016- 2021” i s’emmarca dins l’”Objectiu 1 – Incrementar la mobilitat a peu”, en la
línia estratègica “1.2. Millorar l’accessibilitat i comoditat dels desplaçaments a peu a la xarxa
bàsica”. La principal funció del projecte és pacificar el Carrer de la Manxa per fer-lo més
accessible per vianants, millorant la connexió entre el Carrer de la Bètica amb la zona del
Mercat municipal i la Plaça Major.

- Millorar l’accés de vianants i també un canvi important en el trànsit rodat, que passarà
de dues a una sola direcció, sent l’entrada a l’aparcament per l’Avinguda de la Plata i la
sortida per Carrer de la Bètica.
- Generar, a més gran escala, un nou eix que comunica el Carrer de la Bètica amb
l’Avinguda Via de la Plata, potenciant la centralitat del Mercat municipal, la Plaça Major i
l’Ajuntament.
A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorporen als plecs reguladors les condicions
administratives particulars i prescripcions tècniques del contracte, d’acord amb el Projecte
Executiu d'obres de pacificació del carrer de la Manxa, accés al mercat municipal de Badia del
Vallès, aprovat inicialment per acord de Junta de Govern amb exposició pública al Butlletí
Oficial de la Província en data 14 de juliol de 2021, el qual ha estat replantejat tècnicament en
data 21/07/2021.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 13, 20, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 159,
apartat 3r i 231 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0945/2020, de 25 de setembre,
que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de
2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra de pacificació del carrer de la Manxa,
accés al mercat municipal de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 227.272,73 € euros,
sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les prescripcions tècniques i
mesures de seguretat d’obra contingudes al Projecte executiu de l’obra de pacificació del
carrer de la Manxa, accés al mercat municipal de Badia del Vallès, expressat als antecedents
de fets.
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- Passar a ser un espai de estada, aprofitant el parc infantil que queda just al costat del
carrer on es fa la proposta.
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- Millorar l’accés pels vianants, generant un carrer recte i sense desnivells, amb bona
il·luminació i que quedi ben separat de la via de trànsit rodat, gràcies al desnivell del voral,
les pilones, els arbres i el mobiliari públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Entre d’altres objectius, definits amb aquest informe i al propi Projecte executiu d’obra, cal
considerar:

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al Perfil de contractant
municipal els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import total,
IVA inclòs, de 275.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 0404.1340.61906 del pressupost vigent.
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