Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/37

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

14 / d’octubre / 2021

Durada

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

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Eva María Menor Cantador

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0038 Data: 20/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/10/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 20/10/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 6 d'octubre de 2021.

Aprovació de documents comptables i reconeixement de resolucions (Expedient
3695/2021)
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: 2021-0038 Data: 20/10/2021

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

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 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 147.577,17 euros de la
següent relació: O/2021/239.
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 146.686,92 euros de la següent relació P/2021/257.
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.
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Aprovar el contracte menor de serveis de consultoria per l’elaboració d’una anàlisi i
diagnosi per la identificació i caracterització de les persones usuàries de Serveis
Socials i Ocupació amb dificultats per inserir-se al mercat de treball, i creació d’un
protocol de col·laboració entre ambdós serveis amb l'empresa Activa Prospect S.L
(Expedient 3351/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi
estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a:
·

Implementar noves fórmules d’intervenció que donin resposta a les necessitats, en
l’àmbit de l’ocupació, de persones en situació d’atur, que siguin usuàries de Serveis
Socials i d’Ocupació, i amb especials dificultats per accedir al mercat de treball.

·

En una primera fase, s’ha de portar a terme, una anàlisi i diagnosi destinada a la
identificació i caracterització de les persones usuàries de Servei Socials amb dificultats
per inserir-se al mercat de treball, i diagnosi de la seva ocupabilitat, així com la creació
d’un protocol de col·laboració i treball conjunt estable entre Serveis Socials i Ocupació,
comptant també amb altres serveis municipals

c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres empreses amb solvència
econòmica, tècnica i professional adequada.
De les tres consultes realitzades, només s’ha rebut 1 proposta, via correu electrònic, de
l’empresa Activa Prospect S.L.
Es proposa com a adjudicatària a l’empresa Activa Prospect S.L, com a única oferta
presentada, ja que, compleix els requisits i competències necessàries per a l’elaboració
de la diagnosi i protocol inclosos en el projecte “Programa de Millora de Competències”.
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 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020
S’ACORDA

Ajuntament de Badia del Vallès
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1. Per informe del servei gestor d’Orientació, Inserció Laboral i Ocupació, de data 04 d’octubre
de 2021,s’acredita que:
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 3351/2021, relatiu al contracte menor de de consultoria per elaborar una
anàlisi i diagnosi per la identificació i caracterització de les persones usuàries de Serveis
Socials i Ocupació amb dificultats per inserir-se al mercat de treball, i creació d’un protocol de
col·laboració entre ambdós serveis.

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de consultoria per l’elaboració d’una anàlisi i
diagnosi per la identificació i caracterització de les persones usuàries de Serveis Socials i
Ocupació amb dificultats per inserir-se al mercat de treball, i creació d’un protocol de
col·laboració entre ambdós serveis amb l'empresa Activa Prospect S.L amb CIFB62799069.
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, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Ana Redondo Martínez. Tècnica d’Ocupació
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
els serveis de consultoria per l’elaboració d’una anàlisi i diagnosi per la identificació i
caracterització de les persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació amb dificultats per
inserir-se al mercat de treball, i creació d’un protocol de col·laboració entre ambdós serveis
amb un import de 17.545,00 euros amb càrrec a l'aplicació 1203 241M 22799 del pressupost
general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i la llar d’infants La Mainada (Expedient 2177/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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c) Preu del contracte. 14.500,00euros nets, i 3.045,00 euros d’IVA.
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b) Termini d’execució i vigència. De l’11 d’octubre de 2021 al 30 de maig de 2022.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte. Serveis de consultoria per l’elaboració d’una anàlisi i diagnosi per la
identificació i caracterització de les persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació
amb dificultats per inserir-se al mercat de treball, i creació d’un protocol de
col·laboració entre ambdós serveis, codi CPV79400000-8

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2177/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la llar
d’infants La Mainada, mitjançant la signatura d’un conveni.
II. Relació de fets
Vist que en data 25 de juny de 2021, la Llar de la Mainada, a través de la seu electrònica,
sol·licita la subvenció nominativa en forma de conveni del Pati de la Mainada 2021.
Vist que en data 30 de juny de 2021, s’emet la Provisió d’inici del tinent d’alcaldessa cinquè.
Vist que en data de 30 de juny de 2021, s’emet des del Servei d’Orientació i Acompanyament
Familiar i Primera Infància de l’Ajuntament de Badia del Vallès, la Memòria Justificativa.



Vist que en data de 12 de juliol de 2021, des del Servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, s’emet l’autorització de despesa.
Vist que en data 4 d’octubre de 2021, es formalitza el conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Llar d’Infants de La Mainada.
III. Fonaments de dret
1r. 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.
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 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 2021.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 962,50
euros del conveni amb la llar d’infants La Mainada, en compliment de l’establert a la Base 41a.
de les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020, a càrrec de la partida
0803.2318.48901 del pressupost general de 2021.
Segon. Notificar l’acord a la llar d’infants La Mainada.

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

Número: 2021-0038 Data: 20/10/2021



Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Llar d’Infants de La Mainada i
l'Ajuntament 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 962,50 euros, en
concepte de la concessió de la subvenció nominativa en forma de conveni Pati de la
Mainada durant el 2021, amb càrrec a l'aplicació 0803.2318.48901 del pressupost
general municipal de 2021.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits
legals del conveni.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que en data 6 de juliol de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local:

TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor de serveis de redacció de la memòria valorada
de la retirada d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del V (Expedient 3582/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3582/2021, relatiu al contracte menor de serveis de redacció de la memòria
valorada de la retirada d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del Vallès.

b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació menor de serveis de
redacció de la memòria valorada de la retirada d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del
Vallès a un equip especialista degut a la complexitat tècnica i normativa que impedeix que els
serveis tècnics municipals el puguin executar, amb codi CPV 71335000-5.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a set 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.
S’ACORDA

Número: 2021-0038 Data: 20/10/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana, de data 13
d’octubre de 2021, s’acredita que:

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Redacció de la memòria valorada de la retirada d'amiant als blocs d'habitatge de
Badia del Vallès, amb codi CPV 71335000-5.
b) Termini d’execució i vigència. 15 dies a comptar a partir del dia següent a la notificació de
l’acord de la Junta de Govern.
c) Preu del contracte. 9.000,00 euros nets, i 1.890,00 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de redacció de la memòria valorada de la
retirada d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del Vallès, amb l'empresa ACM 2020
CONSULTORIA Y DIAGNÓSTICO DE AMIANTO, S.L., amb CIF núm. B65157596.

de l’execució, d’acord amb allò previst a l’article 62 de la LCSP serà l’arquitecte municipal,
Daniel Serrano Serrat.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a
la redacció de la memòria valorada de la retirada d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del
Vallès, per un import de 10.890,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 0504 1701 22706 del
pressupost general vigent.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3581/2021, relatiu al contracte menor de serveis de redacció de la memòria
valorada de l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana, de data 13
d’octubre 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 menor de serveis de
redacció de la memòria valorada de l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del
Vallès a un equip especialista degut a la complexitat tècnica i normativa que impedeix que els
serveis tècnics municipals el puguin executar, amb codi CPV 71335000-5.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a set 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.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de redacció de la memòria valorada de
l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del Vallès, amb l'empresa ACM 2020
CONSULTORIA Y DIAGNÓSTICO DE AMIANTO, S.L., amb CIF núm. B65157596.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Redacció de la memòria valorada de l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de
Badia del Vallès, amb codi CPV 71335000-5.

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

Número: 2021-0038 Data: 20/10/2021

Favorable
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació del contracte menor de serveis de redacció de la
memòria valorada de l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del Vallès,
amb l'empresa ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNÓSTICO DE AMIANTO, S.L.
(Expedient 3581/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número: 2021-0038 Data: 20/10/2021

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a
la redacció de la memòria valorada de l’encapsulat d'amiant als blocs d'habitatge de Badia del
Vallès, per un import de 5.808,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 0904 3111 22799 del
pressupost general vigent.
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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 l’arquitecte municipal,
Daniel Serrano Serrat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Termini d’execució i vigència. 15 dies a comptar a partir del dia següent a la notificació de
l’acord de la Junta de Govern.
c) Preu del contracte. 4.800,00 euros nets, i 1.008,00 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 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

