Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/46

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 9:50 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 que va tenir lloc el dia 15 de desembre de 2021.

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

Codi Validació: 5REP9EJXQCHLGEEHP4NKM697X | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 14

Tipus de convocatòria

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 12/01/2022
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 12/01/2022
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
4590/2021)

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 441.969,16€ euros de la
següent relació O/2021/330.
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 440.384,27 euros de la següent relació P/2021/347.
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
depagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Trapàs concessió plaça número 31 de l'aparcament soterrani de l'Av. Burgos (Expedient
4519/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 31 a
favor del senyor Manuel Gómez Gutiérrez, fins el 25 de setembre de 2052.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

Fraccionaments deute locals comercials - Desembre 2021 (Expte. 4451/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes de desembre de2021,
per un import total de 397,58€
Segon. Aprovar la remesa d'un rebut per import 397,58€ corresponent al padró
delfraccionament domiciliat del mes de desembre de 2021.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa d'un
rebut domiciliat per un import total de 397,58€, així com la comptabilització delsingressos
generats en relació als fraccionaments corresponents.

Novació del contracte d'arrendament d'un local comercial número 27 (Expedient
4436/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l'arrendatària del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del marc
del Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat per l’Ajuntament,
amb efectes de data 1 de gener de 2022 i amb les obligacions bàsiques, objecte de novació,
següents:
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Favorable

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Renda mensual (sense IVA): 294,75 euros.
Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General dels
preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 Durada del contracte: fins al 31 de desembre de 2031 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima de 31 de desembre de 2036.
Segon. Requerir al interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte
de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia
plena i efectes.
Tercer. El presenta acord restarà condicionat a la liquidació de la quantitat a abonar en
concepte de compensació econòmica per a la novació del contracte d’arrendament pel període
que s’estipuli, cosa que d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d’Economia de l’Ajuntament

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la venda no
sedentària al lloc de mercat ambulant número 30, sol·licitat pel senyor Elías Sánchez Díaz, en
favor del senyor Shahadat Munshi i amb efectes de l’1‘ de gener de 2022 segons el règim i
condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: Tèxtil
c) Metres: 6 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts per les
reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i als serveis que es
disposin per a la seva venda i Ies previstes en el Reglament regulador de la venda no
sedentària de Badia del Vallès (BOP 27/08/2013).
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió Tributària,
a la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Traspàs d'una parada del mercat ambulant número 30 (Expedient 4045/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la venda no
sedentària al lloc de mercat ambulant número 110, sol·licitada per la senyora Juana González
González, en favor de la senyora Dolores Santiago Santiago i amb efectes de l’1‘ de gener de
2022 segons el règim i condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: Tèxtil
c) Metres: 6 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts per les
reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i als serveis que es
disposin per a la seva venda i Ies previstes en el Reglament regulador de la venda no
sedentària de Badia del Vallès (BOP 27/08/2013).
Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió Tributària,
a la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

Novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 140 (Expedient 4437/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Traspàs d'una parada del mercat ambulant número 110 (Expedient 3882/2021)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l'arrendatària del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del marc
del Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat per l’Ajuntament,
amb efectes de data 1 de gener de 2022 i amb les obligacions bàsiques, objecte de novació,
següents:
1. Renda mensual (sense IVA): 1.206,00 euros.
2. Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General dels
preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
3. Durada del contracte: fins al 31 de desembre de 2031 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima del 31 de desembre de 2036.
Segon. Requerir al interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte
de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia
plena i efectes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d’Economia de l’Ajuntament

Aprovar la renúncia de la titularitat de les concessions administratives de les parades
del mercat municipal núm. 39-40 (Expedient 2922/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la renúncia de la titularitat de les concessions administratives de les parades
del mercat municipal núm. 39-40, sol·licitada per la senyora Raquel Cáceres Fernández, com a
titular de les concessions administratives de les parades del Mercat Municipal núm. 39-40
destinades a l’activitat de “Polleria”, amb efectes 1 d’agost de 2021.
Segon. Anul·lar els drets reconeguts per import de 2.052,08€ més la part proporcional dels
interessos i recàrrecs que s’hagin pogut produir, en favor de la Sra. Raquel Cáceres Fernández
segons les dades que detallem a continuació:
Número expedient: 2922/2021
Procediment: Rescissió concessions administratives parades mercat municipal
Assumpte: anul·lació drets reconeguts parades 39-40
Subjecte passiu: Raquel Cáceres Fernández
DNI 47169221Q
Tercer: Aprovar la baixa de les liquidacions que a continuació s’identifiquen :
CÀRREC VALOR: 02234143-0000000011
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Novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 139 (Expedient 4403/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l'arrendatària del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del marc
del Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat per l’Ajuntament,
amb efectes de data 1 de gener de 2022 i amb les obligacions bàsiques, objecte de novació,
següents:
1. Renda mensual (sense IVA): 926,28 euros.
2. Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General dels
preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
3. Durada del contracte: fins al 31 de desembre de 2031 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima del 31 de desembre de 2036.
Segon. Requerir al interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte
de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia
plena i efectes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d’Economia de l’Ajuntament

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Deixar desert el concurs per a l’adjudicació del locals comercials destinats a botiguestaller d’artesania, aprovat per la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2021.
Segon. Valorar, amb la informació que aporti l’empresa bbintervencions, la possibilitat
d’impulsar un plec d’adjudicació directa per donar una segona oportunitat d’adjudicar aquests
locals per a la finalitat prevista de botigues-taller d’artesania.
Tercer. Publicar aquest acord al Perfil de contractant.

Aprovar la modificació de la pòlissa subscrita amb MAPFRE SEGUROS SA que
correspon al Lot 1 (Expedient 4559/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Acordar la modificació de la pòlissa subscrita amb MAPFRE SEGUROS SA, per la
cobertura dels riscos del contracte administratiu del Lot 1- responsabilitat civil i/o patrimonial de
l’ajuntament i els seus ens dependents, així com la responsabilitat civil i/o patrimonial derivada
de l’actuació de les autoritats i el personal al seu servei, pels danys que pugui ocasionar a
tercer o a coses en exercici de les seves funcions i competències, incorporant a la mateixa la
clàusula següent:
«CLÀUSULA D'EXCLUSIÓ D'EPIDÈMIES I PANDÈMIES: Aquesta assegurança no cobreix les
pèrdues, reclamacions, danys a persones o béns, responsabilitats, costos o despeses de
qualsevol naturalesa, deteriorament financer patit per l'assegurat o per un tercer, ni cap altra
prestació que sota aquesta pòlissa pugui estar assegurada davant d'altres riscos , quan siguin
causats directament o indirectament per una epidèmia i/o pandèmia, o derivin de les mesures
adoptades per a la gestió de qualsevol d'elles. Als efectes d'aquest contracte d'assegurança,
s'entén per epidèmia qualsevol brot generalitzat d'una malaltia que ataca simultàniament un
gran nombre de persones en un país i per pandèmia, quan aquest brot de malaltia es propaga
a, almenys, dos països, existeixi o no declaració oficial a aquests efectes. L'asseguradora no
ha de fer cap pagament en els supòsits esmentats. Aquesta exclusió prevaldrà sobre qualsevol
disposició en contra que, si escau, pogués figurar a la pòlissa o a qualsevol dels seus
suplements».
La incorporació d’aquesta clàusula a la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial, no implica
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Deixar desert el concurs per a l’adjudicació del locals comercials destinats abotiguestaller d’artesania (Expedient 3796/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OBJECTE TRIBUTARI: taxa municipal agost mercat municipal
EXERCICI: 2021
IMPORT BAIXA: 1.012,90€
CÀRREC VALOR: 02234144-0000000011
OBJECTE TRIBUTARI: taxa municipal setembre mercat municipal
EXERCICI: 2021
IMPORT BAIXA: 1.012,90€
CÀRREC VALOR: 02246576-0000000007
OBJECTE TRIBUTARI: taxa municipal consum d’aigua 3r trimestre mercat municipal
EXERCICI: 2021
IMPORT BAIXA: 26,28€
Quart. Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament, per
tal que deixi d’impulsar les liquidacions de la taxa del mercat municipal a la data d’efecte de la
baixa de les concessions administratives de les parades de venda esmentades, així com
l’anul·lació del drets reconeguts, interessos i demès que per qualsevol circumstància es puguin
generar desprès de la data de rescissió del contracte.
Cinquè. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, al responsable del Mercat i a
l’ORGT.

alteració de la seva quantia, i per tant, no suposa cap variació respecte al preu de la
contractació, segons la pròrroga acordada pels anys 2022 i 2023 per l’acord de Junta de
Govern local de 24/11/2021.
Segon. - Deixar constància de que l’Ajuntament de Badia del Vallès no gestiona cap tipus de
residencia de la 3ª Edat, centres de dia o centres sanitaris.
Tercer.- Notificar aquest acord a la companyia MAPFRE SEGUROS SA i a la mediadora AFIS
SABADELL CORREDURIA D’ASSEGURANCES SL.

Aportacions econòmiques dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (Expedient 217/2021)

Segon. Aprovar el reconeixement d’obligacions per un import total de 93.793,40 € en
concepte d’aportacions econòmiques dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de
Barcelona corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, en
aplicació d’un percentatge sobre la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Deixar sense efecte les reserves de crèdit corresponents a la partida 0903.2311.48000
per prestacions socials aprovades en Junta de Govern de 2020 i 2021 (Expedient
4382/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Deixar sense efectes l’aprovació de les següents urgències socials proposades pels
tècnics dels Serveis Socials Bàsics, la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten aquest
expedient amb càrrec a la partida 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Anul·lar l’autorització i el compromís de les despeses,- fase ADO nº: 220200013945;
220200013946; 220200013947; 220200013948; 220200013949; 220200013950;
220200014338; 220200014337; 220200014339; '220210000665; '220210000667;
220200016083; 220200016084; 220200016086; 220200016087; 220200016466;
220200016802; 220200016803; 220200016805; 220200016806; 220200016968;
220200016969; 220200017189; 220200017672; 220200017673; 220200017675;
220200018080; 220200018354; 220200018350; 220200018354; 220200018356;
220200018358; 220200019550; 220200019552; 220200019556; 220200019555;
220200019553; 220200019559; 220200021151; 220200021152; 220200021153;
220200021155; 220200021156; 220200019931; 220200022383; 220200022384;
220200022385; 220200022386; 220200022389; 220200024791; 220210001862;
220210001860 i 220200019558; 220210002335; 220210002336- per un import total de 850,84
€ segons es detalla a la relació de l’informe tècnic.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria l’anul·lació del pagament i realitzar el corresponent
reintegrament de pagament dels 850,84€ (vuit-cents cinquanta euros amb vuitanta-quatre
cèntims).

Aprovar el pagament de 100 euros a la llibreria Niu de lletres corresponents al segon
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Primer. Aprovar l’autorització i disposició de despeses per import de 17,95 € corresponents
a la diferència entre la previsió inicial i la previsió definitiva de les aportacions econòmiques
dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0401.9431.46401.

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

pagament premis Minerva 2021 (Expedient 651/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el pagament de 100,00 euros (cent euros) a la llibreria Niu de lletres, amb
càrrec a la partida 1103.3201.48100 del pressupost municipal del 2021.
Segon. Notificar l'acord a la llibreria Niu de lletres.

Aprovar l'anul·lació de drets reconeguts de la taxa per l’ocupació de la parada 94 al
mercat ambulant setmanal (Expedient 1884/2021)

**Primer. **L’anul·lació del dret reconegut per import de 378,00€ més la part proporcional dels
interessos i recàrrecs que s’hagin pogut produir, en favor de la Sra. Sara Fernández Moreno
atès que aquesta no ha liquidat res formalment i per tant no se li pot retornar el que no ha
pagat i segons les dades que detallem a continuació: .
Número expedient: 1884/2021
Procediment: Aprovació padró anual 2021 parades mercat ambulant
Assumpte: anul·lació drets reconeguts parada 94
Subjecte passiu: Sara Fernández Moreno
DNI 53835717P
Segon: Aprovar la baixa de la liquidació que a continuació s’identifica :
CÀRREC VALOR: 2458678-0000000034
OBJECTE TRIBUTARI: taxa ocupació mercat setmanal
EXERCICI: 2021
IMPORT BAIXA: 378,00€
**Tercer. **Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la tresoreria municipal, a l’àrea
d’economia de l’Ajuntament i a l’ORGT.

Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 4463/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0204.1521.48003 del
pressupost vigent, els beneficiaris dels quals ens autoritzen a fer l’endós a cadascuna de les
companyies subministradores.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa AGBAR
per import de 250’15€ ( dos-cents cinquanta euros amb quinze cèntims)
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S. A per import de 439’21€ (quatre-cents
trenta nou euros amb vint-i-un cèntims)
Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per
import de 689’36€ (sis-cents vuitanta-nou euros amb trenta sis cèntims).
Cinquè. Denegar les sol·licituds de prestacions econòmiques relacionades a continuació i
indicades en l’informe tècnic adjunt, atès que no compleixen les condicions i requisits aprovats
en la convocatòria d’urgència social per prevenir la pobresa energètica per l’exercici 2021:
Denegacions Exp. 4463/2021
Registre d’ Entrada Import Sol·licitat Motiu de la denegació2021-E-RC-2062 1,119.61 € Supera
el llindar econòmic per accedir a la prestació2021-E-RC-4646 600.00 € Supera el llindar
econòmic per accedir a la prestació2021-E-RC-4739 800.00 € Supera el llindar econòmic per
accedir a la prestació2021-E-RC-4803 1,439.19 € Supera el llindar econòmic per accedir a la
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Favorable

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

prestació2021-E-RC-4931 133.00 € El titular ja ha sol·licitat una ajuda en aquesta
convocatòria2021-E-RC-5035 496.00 € El sol·licitant de l’ajuda no es correspon amb el titular
delcontracte del subministrament2021-E-RC-5250 103.78 € No existeix cap deute2021-E-RC5265 140.13 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació2021-E-RC-5773 128.93 €
Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
Badia del Vallès, document signat electrònicament:

Ajuts menjador bressol novembre 2021 (Expedient 4365/2021)

Aprovació justificació i pagament 20% restant del conveni Las Seguidillas (Expedient
932/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la justificació del conveni administratiu entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i
el centre educatiu de primària Las Seguidillas.
Segon. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 20% restant, amb un import de
400,00 euros, del conveni amb el centre educatiu de primària Las Seguidillas, 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 1103.3201.48104 del pressupost general de 2021.
Tercer. Notificar l’acord al centre educatiu de primària Las Seguidillas.

Aprovar l’acceptació de la subvenció del Programa sectorial d’actuacions per a fer front
a l’emergència climàtica, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs
Locals 2020 – 2023 (Expedient 4583/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’acceptació de la subvenció del Programa sectorial d’actuacions per a fer front
a l’emergència climàtica, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals
2020 – 2023, per l’import total concedit de 50.000,00 euros (25.000,00 euros per a l’anualitat
2022 i 25.000,00 euros per a l’anualitat 2023), per a executar actuacions d’inversió en la millora
de l’eficiència de l’enllumenat públic exterior amb la instal·lació d’enllumenat LED (línia de
suport 2).
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i realitzar els tràmit electrònics
corresponents a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.
Tercer. Informar i donar compte als serveis econòmics municipals.
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S' ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a LA MAINADA per import de 935,00€ (nou-cents trenta-cinc
euros).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a LA LLAVOR per import de 935,00€ (nou-cents trenta-cinc
euros).
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de setembre per import total de 1.870,00€ (Mil vuit-cents setanta euros)

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovar el contracte menor de recollida i acollida d’animals de companyia durant l’any
2022, amb l'empresa Centre d’acollida Help Guau S.L (Expedient 4266/2021)

Aprovar el contracte menor de Servei de control de la població urbana de coloms, amb
l'empresa ZOOETHICS, ETHICAL ANIMAL PROJECTS, S.L. (Expedient 4489/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de Servei de control de la població urbana de coloms, amb
l'empresa ZOOETHICS, ETHICAL ANIMAL PROJECTS, S.L. amb CIF B66541988.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de control de la població urbana de coloms mitjançant el tractament
esterilitzant de nicarbazina, amb codi CPV: 90922000-6, serveis de control de plagues
b) Termini d’execució i vigència. La vigència serà de màxim 12 mesos, des de l’1 de gener i
fins a màxim el 31 de desembre de 2022, ja que la contractació pot extingir-se abans si
l'Ajuntament inicia el procediment de contractació amb concurrència oportú i l'adjudica amb
anterioritat.
c) Preu del contracte. 7.032,00€ nets, més 1.107,12 € d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
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Primer. Aprovar el contracte menor de recollida i acollida d’animals de companyia durant l’any
2022, amb l'empresa Centre d’acollida Help Guau S.L amb CIF B62788021.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de recollida i acollida d’animals de companyia durant l’any 2022, codi CPV
85210000-3.
b) Termini d’execució i vigència. La prestació del servei serà des del dia 1 de gener fins al 31
de desembre de 2022, ambdós inclosos, però el contracte s’extingirà amb anterioritat al 31 de
desembre de 2022 si, com a condició resolutòria, l’òrgan competent de l’Ajuntament resol
abans l’adjudicació i formalització d’un nou contracte de serveis de recollida i acollida d'animals
de companyia.
c) Preu del contracte. El preu màxim del contracte serà de 12.000 euros nets, més 2.520 euros
d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. Les definides a l’oferta presentada pel contractista i a
l’informe del servei gestor, en tot allò que no s’oposi al règim jurídic d’aquest contracte menor.
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. 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 pública de l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana, Mireia Sánchez Pi.
Tercer. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal 2022, amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front, a la contractació del contracte administratiu
dels Serveis de recollida i acollida d’animals de companyia, per l’objecte i import assenyalats,
amb càrrec a l’aplicació del pressupost municipal de crèdit suficient, adequat i disponible per a
l’exercici 2022.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’adequació de l’arxiu municipal ubicat a l’edifici
l’Empordà, amb l'empresa Carme Grau Carreras, amb NIF 47909872K.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Neteja, organització i descripció dels documents de l’arxiu municipal ubicat a
l’edifici l’Empordà, codi CPV 79560000-7.
b) Termini d’execució i vigència. 4 mesos amb inici a partir del dia 22 de desembre,
prorrogables per 2 mesos més.
c) Preu del contracte. 11.570,25 euros nets, i 2.429,75 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures s’hauran depresentar 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.
El lloc d’execució del contracte serà l’Edifici Empordà i durant l’horari d'apertura de
l’Ajuntament.
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. Xavier Ortega Codines, Secretari municipal
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a
l’adequació de l’arxiu de l’edifici l’Empordà, per import de 14.000,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació 0101.9201.22699 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord als interessats i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Acordar la modificació del contracte del contracte administratiu de les obres de la
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Aprovació contracte menor serveis adequació arxiu edifici l'Empordà (exp. 4447/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 depresentar 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: <u>https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797</u>
e) Condicions especials d’execució. Les definides a l'informe del servei gestor de l'Àrea de dret
a la ciutat i agenda urbana i acceptades a l’oferta presentada pel contractista.
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. 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 pública de l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana, Mireia Sánchez Pi.
Tercer. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2022, amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front, a la contractació del del servei de control de
la población urbana de coloms per a l’any 2022, per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec
a l’aplicació del pressupost municipal de crèdit suficient,adequat i disponible per a l’exercici
2022.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

pacificació del carrer La Manxa de Badia del Vallès (Expedient 4143/2021)

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats i associacions 2021
(Expedient 4000/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'ACORDA
Primer. Aprovar els ajuts escolars per al curs 2021/2022, adreçats als alumnes que es
relacionen en el llistat adjunt a aquest expedient, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament
de Badia del Vallès a fer l’endós a cadascun dels centres escolars.
El total de la despesa és de 26.360,00€ (vint-i-sis mil tres-cents seixanta euros) i la distribució
per centres escolars és la següent:
APROVADES
IMPORT AJUT
TOTAL
JOTA
136
50,00 €
6.800,00 €
SARDANA
81
50,00 €
4.050,00 €
SEGUIDILLES
120
50,00 €
6.000,00 €
BADIA
53
70,00 €
3.710,00 €
FEDERICA
59
70,00 €
4.130,00 €
IES BITACOLA
1
70,00 €
70,00 €
C.E SERRA (SABADELL)
1
70,00 €
70,00 €
INS CAN PLANAS
1
70,00 €
70,00 €
CLARET
2
50,00 €
100,00 €
ELISA BADIA
4
50,00 €
200,00 €
ESCOLA BELLATERRA
1
50,00 €
50,00 €
ESCOLA EL BOSC
1
50,00 €
50,00 €
ESCOLA ROMANICA. SABADELL
1
50,00 €
50,00 €
ESTEL
1
50,00 €
50,00 €
INS PERE CALDERS
2
70,00 €
140,00 €
INS ROMANICA BARBERA
2
70,00 €
140,00 €
JESUS SALVADOR
3
50,00 €
150,00 €
MARE DE DEU DE LA SALUT
2
70,00 €
140,00 €
MARE DIVI PASTOR
4
3-50€ 1-70€
220,00 €

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

Codi Validació: 5REP9EJXQCHLGEEHP4NKM697X | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 14

Primer. Acordar la modificació del contracte del contracte administratiu de les obres de la
pacificació del carrer La Manxa de Badia del Vallès, per a l’execució dels elements d’obra
indispensables per a garantir l’accés a un punt de llum a futura fotolinera de l’aparcament,
garantir que la tanca elevable no caigui i impedir que les planter arbustives plantades al
parterre morin degut a la falta de reg, amb efectes a partir del dia 05 de desembre de 2021.
Segon. Aprovar una autorització negativa de despesa per l’import de 15.494,56 euros a càrrec
de l’aplicació pressupostària 0404.1340.61906 del present exercici, i autoritzar i disposar, amb
càrrec amb aquesta mateixa aplicació pressupostària, la despesa de 12.805,42 euros nets,
amb un IVA de 2.689,14 euros, corresponent al preu de la modificació del contracte.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització de la modificació del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la
notificació.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la modificació del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

TOTAL
MARTA MATA
1
70,00 €
MAS BOADELLA
1
50,00 €
RIBATALLADA
1
50,00 €
TOTAL
478
26.360,00 €
Segon. Aprovar les propostes de despesa en fase DO adjuntes, per un total de 26.360,00€
(vint-i-sis mil tres-cents seixanta euros), a càrrec de la partida pressupostària 0803 2317 48100
del pressupost vigent.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts escolars del curs 2021/2022, per import
total de 26.360,00€ (vint-i-sis mil tres-cents seixanta euros).
Quart.- Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i altres mitjans
adients, i notificar els ajuts concedits als centres escolars.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de subministraments de la compra de llibres destinats a la
Biblioteca Vicente Aleixandre, integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya per
l’any 2021, com a justificació de la subvenció atorgada per part de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per import de
5.742,29 euros IVA inclòs, amb l'empresa Alibri, S.L. amb CIF: B61688578.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: La compra de llibres destinats a la Biblioteca Vicente Aleixandre, integrada en el
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per l’any 2021, com a justificació de la subvenció
atorgada per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per import de 5.742,29 euros IVA inclòs, codi CPV 22113000-5.
b)
Termini
d’execució
i
vigència:
Fins
al
31
de
gener
de
2022.
c) Preu del contracte: 5.521,43 euros amb un 4% d’IVA, total 5.742,29 euros.
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
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: Nuria Mahugo Griñó, tècnica de cultura
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
5.742,29 euros IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0603.3321.22001 del pressupost general
vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents acords:

Temes d'urgència: Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la memòria
descriptiva, el plec de condicions tècniques, els càlculs justificatius, l’estudi bàsic de
seguretat i salut, amidaments, pressupost, planning d’execució i plànols. (Expedient
4482/2021)
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Compra llibres Biblioteca Vicente Aleixandre (Expedient 4500/202)

Número: 2021-0047 Data: 12/01/2022

IMPORT AJUT
70,00 €
50,00 €
50,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVADES

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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 10/12/2021, adjudicar a l’empresa
FRICOR SERVEI INTEGRAL S.L. amb CIF núm. B-61529277 com a millor oferta presentada,
el contracte administratiu d’obres de la reforma de la instal·lació elèctrica i lumínica, protecció
contra incendis i banys del casal d'avis, incloent la nova instal·lació de climatització, per
l’import total de 151.843,93 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa (D) per a l’exercici de
2021, per l’import de cent vuitanta-tres mil set-cents trenta-un euros amb setze cèntims
(183.731,16 euros), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1003.2319.61907.
Tercer. Designar com a responsable del contracte al senyor ANTONIO NÚÑEZ RODRÍGUEZ,
enginyer municipal.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicar-lo
al perfil del contractant.
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 previst 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.

Temes d'urgència: Aprovar l’Addenda per l’exercici 2021, al Conveni interadministratiu
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Badia
del Vallès per al cofinançament dels EAIA (Expedient 4237/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això,
S'ACORDA
Primer. Aprovar l’Addenda per l’exercici 2021, al Conveni interadministratiu de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Badia del Vallès per al
cofinançament dels EAIA, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva
d'aquest
acord.
Segon. Aprovar l'obligació i ordenar a la tresoreria pagament, per import de 4.996,17 €
euro(quatre mil nou-cents noranta-sis euros amb disset cèntims), en concepte d’addenda al
conveni, pel cofinançament de l’EAIA i amb càrrec a l'aplicació 0903 2317 46501 del
pressupost general municipal de l’exercici 2021.
Tercer. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
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Favorable
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Temes d'urgència: Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la
resolució adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 10/12/2021, adjudicar
a l’empresa FRICOR SERVEI INTEGRAL S.L. per les obres del Casal d'Avis (Expedient
3633/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la memòria descriptiva, el plec de
condicions tècniques, els càlculs justificatius, l’estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments,
pressupost, planning d’execució i plànols.
Segon 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 (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

àmpliament a l’alcaldia-presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.
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