Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/38

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

20 / d’octubre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:14 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 27/10/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

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 14
d'octubre de 2021.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0039 Data: 27/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 27/10/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació ajuts d’urgència social d’Octubre de 2021 (Expedient 3654/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Aprovació inicial del projecte d’obra de la reforma dela instal·lació tèrmica de l’edifici
(IEM) de Badia del Vallès i el projecte de Instal·lacióreceptora de gas natural de l’edifici
(IEM) de Badia del Vallès (Expedient 3411/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1r. Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou Memòria, Plecs de condicions tècniques,
Estudi de Seguretat i salut, Amidaments, Pressupost i Plànols de les diferents instal·lacions i
espais objecte de la reforma, lliurat per l’empresa MH INDUSTRIAS, S.L., corresponent a la
reforma de la instal·lació tèrmica de l’edifici (IEM) de Badia del Vallès i el projecte de
Instal·lació receptora de gas natural de l’edifici (IEM) de Badia del Vallès
2n. Sotmetre el projecte executiu a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

Aprovar el contracte menor de serveis d’una formadora pel Programa de Formació i
Inserció de Comerç i Atenció al Públic, curs 2021-2022 (Expedient 2863/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’una formadora pel Programa de Formació i
Inserció de Comerç i Atenció al Públic, curs 2021-2022, amb la docent Beatriz Castro Martinez,
amb NIF 13777016Q.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. L'objecte d'aquesta contractació menor fa referència a la competència
formativa que estableix el currículum del PFI d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic,
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 584,00€ (cinc-cents vuitanta-quatre
euros).
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Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 472,00€ (quatre-cents setanta-dos
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de necessitats
bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a EB LA LLAVOR amb NIF X0800522E en
forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts 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 112,00€ (cent-dotze 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.

Emmagatzematge i Gestió d'Estocs en Comerç i formació bàsica en riscos
laborals, codi CPV 8000000-4.
b) Termini d’execució i vigència. Des d’octubre de 2021 a juliol de 2022.

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 Lirola Baldor, tècnica d’educació.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), de la
docència del curs del PFI de comerç i atenció al públic, amb un import de 1.900,00 euros, amb
càrrec a l'aplicació 1103.3202.22699 del pressupost general vigent, corresponent al període
octubre a desembre de 2021.

Número: 2021-0039 Data: 27/10/2021

d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu s’efectuarà
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
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Preu del contracte. 6.850,00 euros nets, i 0 % euros d’IVA.

Aprovació contracte menor de serveis d’una formadora pel Programa de Formació i
Inserció de Comerç i Atenció al Públic, curs 2021-2022 (Expedient 2792/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor d’una formadora pel Programa de Formació i Inserció de
Comerç i Atenció al Públic, curs 2021-2022, amb la docent Susana Montero Salcedo, amb CIF
34751050M.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. L'objecte d'aquesta contractació menor fa referència a la competència
formativa que es defineix al currículum del PFI d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic,
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Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Atenció al Client i Tècniques de Comercialització, codi CPV 8000000-4.
b) Termini d’execució i vigència. Des d’octubre de 2021 a juliol de 2022.
c) Preu del contracte. 6.825,00 euros nets, i 0 % euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu s’efectuarà
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
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

g) Responsable del contracte. Ana Lirola Baldor, tècnica d’educació.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), de la
docència del PFI de comerç i atenció al públic, amb un import de 1.900,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació 1103.3202.22699 del pressupost general vigent, corresponent al període octubre a
desembre de 2021.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Temes d'urgència: Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària,
procediment Obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, del servei de manteniment
preventiu normatiu i correctiu de totes les alarmes i sistemes antirobatori (Expedient
2350/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària, procediment Obert
simplificat, diversos criteris d’adjudicació, del servei de manteniment preventiu normatiu i
correctiu de totes les alarmes i sistemes antirobatori instal·lats a tots els equipaments municipals,
incloent vídeo-càmeres de seguretat, i la contractació del servei de connexió a la Central
Receptora d’Alarmes, incloent el funcionament de totes les línies telefòniques, ja siguin fixes o
mòbils, les 24 hores. de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 64.086,04 € euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant el
termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació, 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 1.615,51 euros, amb càrrec a l’aplicació de les següents partides pressupostàries
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Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
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f) Obligacions essencials i règim jurídic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e) Condicions especials d’execució.

TOTALS

Import net
1.085,13 €
250 €

% IVA
21
21

Import IVA
227,88 €
52,50 €

Import total
1.313,01 €
302,50 €

1.335,13 €

21

280,38 €

1.615,51 €

Temes d'urgència: Acceptar la sol·licitud de renúncia del Sr. Antonio Revelles Martinez
assignatari dela parcel·la S2-8 (Expedient 1961/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Acceptar la sol·licitud de renúncia del Sr. Antonio Revelles Martinez assignatari de la
parcel·la S2-8, amb número de registre d’entrada 2021-E-RC-4945 i aprovar el reintegrament
de la part proporcional de les taxes abonades per import de 17,16 euros.
Segon. Declarar vacant la parcel·la S2-8 i, afegir-la al llistat de parcel·les disponibles per
atorgar, segons annex IV i annex V.
Tercer. Desestimar les al·legacions de la Sra. Mariana Torres Contreras, del Sr. Juan
Peregrina Aguila i del Sr. Maximiliano Hernandez Moran.
Quart. Aprovar la relació definitiva de sol·licitants admesos i exclosos, adjunta en aquest acord
(Annex I, II i III).
Cinquè. Convocar el sorteig el dia 22/10/2021, a les 11:00h, que serà retransmès en directe
per la plataforma Youtube.
Sisè. Publicar el present acord al Tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província.
Setè.- Notificar a tots els regidors i regidores del consistori.

Temes d'urgència: Aprovar la convocatòria d’accés al curs de pre monitor/a de lleure
(Expedient 3678/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la convocatòria d’accés al curs de pre monitor/a de lleure.
Segon. Publicar en el taulell d’anuncis.

Temes d'urgència: Esmenar l'error material de la convocatòria de la subvenció per
concurrència competitiva per a entitats i associacions de Badia del Vallès, per a
activitats culturals,esportives, educatives, mediambientals i socials de l’exercici 2021
(Expedient 1992/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Aplicació pressupostària
0104.1512.21201
0104.1512.21301
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Any
2021
2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

del pressupost vigent, acordant el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
2022, 2023, 2024 i 2025, amb la consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual
restarà condicionada aquesta contractació:

Primer. Esmenar l'error material de la convocatòria de la subvenció per concurrència
competitiva per a entitats i associacions de Badia del Vallès, per a activitats culturals,
esportives, educatives, mediambientals i socials de l’exercici 2021, concretament on diu:
"El període de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació al BOP de
l’aprovació d’aquestes bases i finalitzarà el 22 d’octubre de 2021" ha de dir "El període de
presentació de les sol·licituds serà vint dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOP".
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província la convocatòria de subvencions destinades a
entitats i associacions de Badia del Vallès i al taulell d'anuncis.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Atorgar als sol·licitants un termini de vint dies naturals després de la publicació al BOP
per presentar les sol·licituds.

