Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/44

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

1 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 10:30 fins a les 10:45 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

NO

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

NO

Excuses d'assistència presentades:
Josep Martínez Valencia, Rafael Moya Camarón

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0045 Data: 15/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 15/12/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 15/12/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 24 de
novembre de 2021.

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 (Expedient 4346/2021)

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 330.316,01 euros de la següent relació P/2021/303.
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.

Aprovació del projecte de reforma de l’enllumenat públic a l’entorn de Mediterrània 24
(Expedient 4137/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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, plànols i estudi lumínic.
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 (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

Donar d’alta la cambra de carn núm. 5 amb una superfície 4,05 m3 a favor de la
concessionària de les parades del mercat núm. 62-65 en el padró de les càmeres
comunes (Expedient 4126/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Donar d’alta la cambra de carn núm. 5 amb una superfície 4,05 m3 a favor de la
senyora Jennifer Fuentes Delgado que consta com a concessionària de les parades del mercat
núm. 62-65 en el padró de les càmeres comunes amb, efectes de l’1 de desembre fins al 31 de
desembre de 2021.
Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat i a
l'Organisme de Recaptació Municipal.
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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 330.972,24€ euros de la
següent relació O/2021/285.

Número: 2021-0045 Data: 15/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ordenació primer pagament del Conveni Administratiu a l’Associació Integrants Grups
Musicals de Badia (Expedient 448/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Ordenar a tresoreria el pagament del 80% de la quantitat atorgada per import de 1.000
euros, que són 800 euros, a càrrec de la partida 0603.3301.48105 del pressupost vigent, a
l’Associació Integrants Grups Musicals de Badia (A.I.G.M.B.) per a la gestió dels bucs d’assaig
del Casal de Joves.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Acceptar i signar la cinquena Addenda del Pla Educatiu d’Entorn, que s’emmarca dins
del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) del departament d’educació de la
Generalitat de Catalunya, per un import de 137.164,00 euros,
Segon. Notificar l’acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Acceptació 2a Convocatòria Subvenció Biblioteca de l'OSIC (Expedient 4047/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’acceptació de la 2a convocatòria de la subvenció per a l’adquisició de llibres i
diaris, destinades a les biblioteques públiques per import de 3.055 euros, via OSIC (CLT060).

Número: 2021-0045 Data: 15/12/2021

Acceptació i signatura de la cinquena Addenda del PEE, emmarcada dins del PMOE
(Expedient 4413/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar als interessats.

Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador d’escola bressol corresponents al mes
d’octubre de 2021 (Expedient 4062/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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)
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Segon. Informar i donar compte als serveis econòmics municipals.

Aprovació del calendari de dies d’obertura i festes laborals i horari del mercat municipal
per a l’any 2022 del Mercat Municipal (Expedient 3920/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any 2022, segons el
quadre que s’adjunta a aquesta proposta d’acord, així com l’horari del Mercat.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer.- Disposar l’adhesió de Badia del Vallès a la primera prorroga de l’Acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
Segon.- Aprovar la contractació del servei de subministrament per a 35 llumeneres de
tecnologia LED de 60 W i 11 llumeneres de 80 W, amb l’empresa adjudicatària NOVATILU SL,
per import total net de 8.996,86 € IVA inclòs, amb la modalitat indicada a continuació:
Tipus d’element
Nombre d’aparells Preu sense IVA (€)
FUNCIONAL VIAL – MILAN M 60W
35
142,27
FUNCIONAL VIAL – MILAN M 80W
11
142,27
LUMINARIA SISTEMA ONFIELD
11
81
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 8.996,86 euros, IVA
inclòs, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 0604.1513.21200.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Novatilu, SL, i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Publicar aquest contracte al Registre públic del contractes i al Perfil del contractant.

Aprovar una bestreta del 80 per cent del import subvencionat, en relació al Conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Associació de voluntaris
de protecció civil L’Oreneta (Expedient 3708/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar una bestreta del 80 per cent del import subvencionat, en relació al Conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Associació de voluntaris de
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Disposar l’adhesió de Badia del Vallès a la primera prorroga de l’Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
ambdestinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar la contractació del servei de
subministrament de llumeneres amb l'empresa NOVATILU SL (Expedient 3891/2021)
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Tercer- Notificar aquest acord al responsable del Mercat, a l’Associació del Mercat Municipal, a
la Policia Local i a l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana quant a la previsió del servei de
recollida de residus del Mercat per als dies que no siguin laborals i que no estigui contractat
aquest servei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon- Exposar el calendari pel 2022 en el taulell d’anuncis del Mercat Municipal perquè
s’assabentin tots els concessionaris del Mercat i, fer-los arribar un a cadascun dels titulars de
les concessions.

protecció civil L’Oreneta, per import de 1.600,00 euros.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació i el pagament del 80 per cent de la subvenció
concedida per import de 1.600,00 euros, a favor de l’Associació de voluntaris de protecció civil
de Badia del Vallès l’Oreneta.
Tercer. Notificar als interessats.

Primer. Acceptar el pagament fraccionat sense aplicar interessos de demora d’acord amb
l’article 35.3 del Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipal, de la sanció imposada per infracció administrativa, segons l’article 36.6, de la
vigent Ordenança Municipal de convivència i civisme, i de conformitat també a les motivacions
exposades a l’informe tècnic de 26 de novembre de 2021.
Segon. Determinar el deute en la quantitat de 90euros, calculada segons el que es disposa en
l'article 77.1 i, en l’article 78.2 de l'OOMM de convivència i civisme.
Tercer. Fraccionar el deute total de la sanció, això és 90 euros, en tres quotes mensuals,
establint imports de 30 euros.
Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal que emeti els documents d’autorització del pagament.
Cinquè. Notificar el present acord al departament d’economia i tresoreria i a l’interessat, amb
l’apercebiment de que, de no satisfer les quotes en els terminis indicats, el procediment
continuarà amb la resolució d’imposició de sanció.

Temes d'Urgència: Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial
núm. 145, ubicat a la Plaça Major s/n (l-10) (Expedient 4282/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 145, ubicat a la
Plaça Major s/n (l-10) a favor del senyor Xinliang Wu, per import de 40.000,00€ i per
desenvolupar la mateixa activitat de “Café - Bar” segons les condicions contractuals que
s’indiquen en el contracte d’arrendament novat i signat amb aquest Ajuntament en data 17 de
novembre i del Plec de Condiciones que va servir de base per a l’adjudicació d'aquest local.
L’arrendatària salient haurà d’abonar la quantitat de 9.262,80€ en concepte de participació en
el preu del traspàs (corresponent al 10 mensualitats segons el contracte novat en l’apartat de
“Pactes” paràgraf b, apartat a) i de 1.945,19€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositi la quantitat
de 1.852,56€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 1.852,56€ en concepte
d’obertura de negoci no retornables.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les
quantitats esmentades en el punt primer i segon d’aquest acord a la tresoreria d’aquest
Ajuntament, formalitzi el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb els pactes signats
en el contracte de novació de data 17 de novembre de 2021 i a les mesures de la prorroga del
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Acceptar el pagament fraccionat sense aplicar interessos de demora d’acord amb
l’article 35.3 del Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dretpúblic municipal, de la sanció imposada per infracció administrativa (Expedient
2189/2021)

pla d’acció per a la dinamització del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de
juliol de 2020 amb un venciment del contracte de fins al 30 d’octubre de 2031 més una
prorroga màxima de cinc anys més, data en la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una
vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, l'arrendatari
estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de tres
mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la
Ciutat i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Temes d'urgència: Aprovar contracte menor de subministrament de software de
formació per a l’elaboració/adaptació d’una eina informàtica, per a l’avaluació del grau
d’ocupabilitat de les persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació ( Expedient
3853/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de subministrament de software de formació per a
l’elaboració/adaptació d’una eina informàtica, per a l’avaluació del grau d’ocupabilitat de les
persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació, amb dificultats per inserir-se al mercat de
treball, i donar formació al personal que s’encarregarà del seu ús, amb el Sr. Carlos Bella amb
DNI 52460809V.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Contracte menor per a l’elaboració/adaptació d’una eina informàtica, per a
l’avaluació del grau d’ocupabilitat de les persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació, amb
dificultats per inserir-se al mercat de treball, i formació al personal que s’encarregarà del seu
ús, codi CPV 48931000-3.
b) Termini d’execució i vigència. Durada estimada de la contractació, des del 15 de novembre
de 2021 al 30 de maig de 2022.c) Preu del contracte. 14.800 euros nets, sense IVA (per la
naturalesa administrativa d'aquests contractes menors estan exempts d'IVA, segons l'article
20.1.10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'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 DIR3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen ala seu electrònica
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Sisè.Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 de
desembre de 2021.
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Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present
acord

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia a la
tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 1.021,72€ al senyor Antonio Fernando García
Navarro i referent a aquest local comercial.

municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797e) 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.

Temes d'urgència: Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació
ordinària, procediment obert especialment simplificat a l'empara de l'article 159.6 de la
LCSP, diversos criteris d’adjudicació, de serveis de poda i manteniment de l’arbrat de
Badia del Vallès (Expedient 4199/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert especialment simplificat a l'empara de l'article 159.6 de la LCSP, diversos criteris
d’adjudicació, de serveis de poda i manteniment de l’arbrat de Badia del Vallès, amb un valor
estimat de 44.655,00 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.

Número: 2021-0045 Data: 15/12/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
l’elaboració/adaptació d’una eina informàtica, per a l’avaluació del grau d’ocupabilitat de les
persones usuàries de Serveis Socials i Ocupació, amb dificultats per inserir-se al mercat de
treball, i formació al personal que s’encarregarà del seu ús, per un import total de 14.800euros,
amb càrrec a l'aplicació 1203 241M 22799 del pressupost general vigent.

Quart. Aprovar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2022, amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front, a la licitació del contracte administratiu del
servei de poda i manteniment de l’arbrat, per import total, IVA inclòs de 54.032,55 euros, amb
càrrec a l’aplicació 0504 1711 22799, que queda sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació
prèvia del pressupost municipal de crèdit suficient, adequat i disponible per a l’exercici 2022.

Temes d'urgència: Esmena de l’error de l’acord de Junta de Govern de l’aprovació de la
concessió de les autoritzacions d’ocupació de domini públic per als horts urbans de
Badia del Vallès (Expedient 1961/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Rectificar l'error material d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 109 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en el següent sentit:
On diu: «Satisfer la taxa per import de 12,87 €, només s’haurà de pagar el 12,5% del total de la
taxa que serà emesa per l’Ajuntament en forma de Carta de pagament», ha de dir: "Satisfer la
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Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació, els interessats presentin
les proposicions que considerin convenients.

taxa per import de 8,58 €, només s’haurà de pagar el 8,3% del total de la taxa que serà emesa
per l’Ajuntament en forma de Carta de pagament».
Segon. Notificar el present acord als interessats i donar compte a tots els serveis municipals.

Temes d'urgència: Sol·licitar la pròrroga, per l’exercici 2022, del conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest
municipi (Expedient 4476/2020)

Segon.- Notificar la present resolució a l’Agència de l’Habitatge

Temes d'urgència: Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement
d’obligacions ADO , per fer front al compromís de cofinançament amb la Diputació de
Barcelona per la realització de l’estudi del Mercat Municipal de Badia del Vallès
(Expedient 318/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement d’obligacions ADO ,
per fer front al compromís de cofinançament amb la Diputació de Barcelona per la realització
de l’estudi del Mercat Municipal de Badia del Vallès i per l’import total de 5.747,50euros nets,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0302 4301 22799 del pressupost 2021.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament per import total de 5.747,50 € a la
Diputació de Barcelona, mitjançant ingrès bancàri al compte detallat a la part expositiva.
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Primer.- Sol·licitar la pròrroga, per l’exercici 2022, del conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi.

Número: 2021-0045 Data: 15/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

