Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2022/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

12 / de gener / 2022

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:19 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
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Tipus de
convocatòria

Número: 2022-0001 Data: 19/01/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/01/2022
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 19/01/2022
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 22 de desembre de
2021.

Aprovació convocatòria ajuts d'urgència social 2022 (Expedient 20/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit de les prestacions
d’urgència social, per import de 40.000 € (quaranta mil euros) a imputar en la partida
“0903 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència social”.
Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal, l’annex 1
restaran a disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament,
així
com
a
la
pàgina
web
municipal
www.badiadelvalles.cat.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de
subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament
de Badia del Vallès publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en
altres diaris o butlletins oficials.

Aprovar les Addendes de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi i al Programa de mediació per al lloguer
social, per a l’any 2022 (Expedient 537/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar les Addendes de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a
l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi i al Programa de mediació per al
lloguer social, per a l’any 2022, i atendre les finalitats públiques expressades a la part
expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
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Número: 2022-0001 Data: 19/01/2022

Segon. Obrir termini de la convocatòria de prestacions d’urgència social corresponent
pel pri-mer semestre de l’exercici 2022, des de l’endemà de la publicació de l’annex 1
en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 30 de juny de 2022.
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Primer. Aprovar l’annex 1 de condicions i requisits per la concessió de les prestacions
d’urgència social pel període de gener a 30 de juny de 2022, que s' adjunta i forma
part d’aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, S’ACORDA:

de l'Alcaldia municipal.
Tercer.- Notificar l'acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Autorització i disposició de la despesa derivada del contracte administratiu de
serveis per cobrir les fotocòpies de la impressora de la 1a planta de "El Molí"
del 2022.(Expedient 4681/2021).

Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el
període de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022, del contracte
administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de
l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva de la 1a planta de "El Molí" (CPV 79810000-5),
per l’import de 2.892,56 euros nets, amb un IVA de 607,44 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0803.2310.22699.

Autorització i disposició de la despesa del contracte de serveis de les
fotocòpies de la Biblioteca durant 2022 (Expedient 38/2022).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el
període de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022, del contracte
administratiu de serveis de despeses per cobrir les despeses de les fotocòpies de la
impressora de la Biblioteca Vicente Aleixandre (CPV 79810000-5), per l’import de
290,00 euros nets, amb un IVA de 60,90 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0603.3321.22001.

Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la
venda nosedentària al lloc de mercat ambulant número 158 (Expedient
4680/2021)
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 158, sol·licitat per la senyora
Carmen Santiago Santiago, en favor del seu marit, el senyor Juan José García Torres
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
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S’ACORDA

Número: 2022-0001 Data: 19/01/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

b) Tipus de venda: Tèxtil
c) Metres: 8 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. Respecte a la liquidació de la taxa i atès que s'autoritza el canvi amb data 1
de gener de 2022, quedarà pendent a l’aprovació del padró de l’any 2022.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Comissió Tècnica d’Avaluació a la sessió de data 28 de desembre de
2021, adjudicar a l’empresa Tratamiento, acondicionamiento de laderas y obres. S.A.,
amb CIF A64966179, com a millor oferta presentada, el contracte administratiu de
serveis de poda i manteniment de l’arbrat del municipi, per l’import total anual de
34.907,20 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de la
despesa per a l’exercici de 2022, per l’import de 42.237,71 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'aplicació 0504171122799 del pressupost vigent.

Número: 2022-0001 Data: 19/01/2022

Adjudicar a l’empresa Tratamiento, acondicionamiento de laderas y obres. S.A.
el contracte administratiu de poda de l'arbrat de Badia del Vallès (Expedient
4199/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió
Tributària, a la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

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.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Designar com a responsable del contracte, Mireia Sánchez Pi, tècnica de
medi ambient i salut ambiental de l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana.

