JUNTA DE GOVERN LOCAL 39/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2013

Badia del Vallès, 11 de novembre de 2013
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jiménez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 4 de novembre de
2013.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 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 que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
61.776,24 €, de la relació núm. 71/2013.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 98.856,20 €, de la relació núm. 88/2013.

3. AJUTS ESCOLARS 2013/2014
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 29 d’abril de 2013, va acordar obrir
termini de sol·licituds, entre d’altres dels ajuts escolars.
Vist que aquestes sol·licituds ja estan puntuades i resoltes per part del Servei de Benestar
Social, d’acord amb els criteris de valoració i la documentació presentada, segons informe que
s’adjunta.
Atès que del total de sol·licituds presentades, que han estat 714, n’hi ha 698 concedides amb
una puntuació igual o superior a 8 punts, d’acord amb l’aplicació dels criteris establers.
S’acorda:
Primer .- Aprovar l l’atorgament dels ajuts escolar per al curs 2013/2014, que s’adjunten i formen
part d’aquest expedient.
Segon - Aprovar el document comptable adjunt en fase A per import de 1.410 € complementari
als Ajuts Escolars 2013-2014.
Tercer .- Aprovar els documents comptables en fase DO adjunts que formen part d’aquest
expedient , per un total de 31.410 € amb càrrec a la partida pressupostària 0803 2316 48100
Quart .- Donar publicitat del present acord en el taulell d’anuncis de l’ajuntament, i notificar els ajuts
concedits a les escoles.

4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I LA
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

Vist que la Fundació Autònoma Solidària té el compromís i la responsabilitat social de
contribuir, des del seu àmbit d’actuació, a afavorir el desenvolupament integral d’infants i joves
en situacions socials, culturals i econòmiques que poden afectar a la seva igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’educació.
Vist que la Fundació Autònoma Solidària duu a terme el Programa CROMA que acompanya,
amb el suport d’estudiants universitaris, a infants i joves del Vallès Occidental que, per les
seves circumstàncies socioculturals o personals no estan assolint els objectius escolars.
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol afavorir l’educació integral dels alumnes del seu
municipi
S’acorda:
Primer.- Aprovar i signar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la
Fundació Autònoma Solidària.
Segon.- Aprovar el document comptable adjunt per un total de 3.510,83 € a càrrec de la partida
1003.3201.22799
Tercer. Comunicar-ho a la Fundació Autònoma Solidària.

5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I
ELS INSTITUTS FEDERICA MONTSENY I BADIA DEL VALLÈS

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius de
Badia del Vallès amb l’objectiu de fomentar activitats amb finalitats i objectius educatius.
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Vista la importància que tè per a la ciutat la millora de la qualitat de l’educació i la imbrincació
entre escola i territori.
Vist que els esmentats convenis contenen una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de
1.700 euros a cadascun dels següents Instituts: Federica Montseny i Institut Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer. Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i els
Instituts Federica Montseny i Institut Badia del Vallès.
Segon. Aprovar els documents ADO adjunts per un total de 3.400,00 euros amb càrrec a les
partides:
•
•

1003.3201.48105
1003.3201.48106

Institut Badia del Vallès
Institut Federica Montseny

1.700,00 €
1.700,00 €

6. AMPLIACIÓ PARADES NÚM. 40, 44 i 70 DEL MERCAT AMBULANT DE BADIA DEL
VALLÈS

Atès que en data 30 de setembre de 2013 es va declarar regularitzada i renovada l’autorització
administrativa per a la venda no sedentària a les parades del mercat ambulant de Badia del
Vallès.
Vist el que estableix l’article 11.1, lletres b i d del Reglament regulador de la venda no
sedentària a Badia del Vallès aprovat al Ple Municipal en sessió celebrada en data 29 de maig
de 2013 i publicat al BOPB de data 27 d’agost de 2013.
Vist que per a millorar la ubicació de les parades del mercat ambulant i donat que es donen les
condicions recollides en el punt anterior, és necessari l’ampliació d’algunes de les seves
parades.
Vist l’informe favorable del responsable del mercat ambulant en relació a l’ampliació de les
parades núm. 40, 44 i 70.
D’acord amb les facultats atribuïdes a aquest òrgan per Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de
2011.
S’acorda:
Primer. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 40 a nom del Sr. Eduardo Arjona Maya, NIF
33908573-H, que passarà a tenir 6 m lineals.
Segon. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 44 a nom del Sr. Javier Lorenzo Quintana, NIF
43398449W, que passarà a tenir 5 m lineals.
Tercer. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 70 a nom del Sr. Santiago Martín Vázquez, NIF
46605861H, que passarà a tenir 12 m lineals.
Quart. Modificar el plànol del mercat ambulant incorporant les modificacions aprovades.
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades, als serveis d’Economia i Hisenda i
a l’Organisme de Gestió Tributària.

7. TRASPÀS PARADES 18-19 DEL MERCAT MUNICIPAL
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Vista la instància presentada pel senyor Julio García Ruiz amb DNI 40954416H amb data 28
d’octubre de 2013 i registre d’entrada 6467 en la qual demana autorització per traspassar les
parades núm. 18-19 del mercat a favor de la senyora Maria Carmen García Ruiz amb DNI
24132457Y, pel preu de 10.000,00 € i per dur a terme la mateixa activitat de “Xarcuteria
Cansaladeria”.
Vist l’informa favorable per part del responsable del Mercat Municipal.
S’acorda:
Primer: Aprovar el traspàs de les parades núm. 18-19 del mercat municipal a favor de la Sra.
M. Carmen García Ruiz, per la quantitat de 10.000,00€ i per dur a terme la mateixa activitat de
“Cansaladeria - Xarcuteria” .
Segon: Els nous concessionaris, estaran obligats a l’obtenció de la llicència d’obertura i
activitat dins dels termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies
imputables als concessionaris, aquests no obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament
podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir
contrets amb l’Ajuntament , cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Quart: Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’ORGT
i a l’àrea d’Urbanisme respecte a la llicència d’activitat.

8. ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT DELS LOCALS COMERCIALS 32, 116, 131 I 144; I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT RESPECTE LA
RESTA DE LOCALS COMERCIALS DESERTS DEL PROCEDIMENT

Atès que l’Ajuntament en sessió celebrada el 29 de juliol de 2013, en Junta de Govern Local,
va aprovar la convocatòria del concurs per procediment obert per l’arrendament dels locals
sense activitat econòmica números 2, 12 30, 32, 78, 90, 102, 108, 116, 119, 120, 125, 131,
136, 133 i 144, així com el Plec de Condicions Econòmiques-Administratives i la delegació a la
Junta de Govern Local de l’aprovació dels actes d’incoació d’expedients de licitació per a
l’adjudicació i la resta d’actes que se’n derivin.
Atès a la modificació del plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen aquest
concurs de procediment obert de l’arrendament dels locals esmentats respecte al que preveu
l’Annex 1 i el Pla d’usos comercials de Badia de Vallès.
Atès que segons les actes de la mesa de contractació per a l’adjudicació dels locals nombres
2,12,30,32,78,90,102,108,116,119,120,125,131,136,133 i 144, celebrades el dia 23 d’octubre
de 2013, en primera instancia, el 29 d’octubre de 2013, en segona instància i el 5 de novembre
en tercera, ha acordat proposar a l’òrgan competent l’adjudicació en règim d’arrendament els
locals núm. 32, 116, 131 i 144 i per a la resta que han quedat desert que s’obri el procediment
negociat sense publicitat per a la seva adjudicació.
Atès que segons figura en aquest expedient durant el període de presentació de proposicions,
han quedat exclosos o no s’ha presentat cap proposta per a la resta dels locals que entraven a
licitació
D’acord allò que disposa l’article 170, lletra c), 177.1, 178 i concordants del RDL 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic; i de conformitat
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amb les facultats que han estat delegades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia de 22 de juny
de 2011.
S’acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment per a l’adjudicació en règim d’arrendament dels locals
comercials nombres 2,12,30,32,78,90,102,108,116,119,120,125,131,136,133 i 144.
Segon. Adjudicar els locals nombres 32, 116, 131 i 144 a les proposicions mes avantatjoses
presentades per les persones que s’indiquen i per a les activitats comercials següents:
Núm. local
Local 32
Local 116
Local131
Local 144

Dirección
Av. Cantàbric, 27
Av. Eivissa, 14
C/ Mallorca 1
Plaça Major, s/n local 5

Nombre
Eva Suarez
Santos Alcojor
Esther Sanuy
Raúl Guillem

Activitat
Carnisseria
Frankfurt
Perruqueria Canina
Dentista

Tercer. Declarar desert el procediment obert de contractació seguit dels restants locals
comercials números 2, 12, 30, 78, 90, 102, 108, 119, 120, 125, 136 i 133 per manca de
proposicions o de proposicions vàlides i, en conseqüència, de conformitat amb la proposta de
la Mesa de contractació i la legislació expressada obrir el procediment negociat sense publicitat
que s’ajustarà al següent:
a) Es donarà invitació per a prendre part al procediment a tots els licitadors que van
presentar proposicions no acceptades al procediment obert, perquè puguin presentar
les seves proposicions, fins al 25 de novembre de 2013, davant el registre general a
l’OAC.
b) El règim i condicions de la contractació seran el disposat pels plecs de condicions
econòmico-administratives que van regir el procediment obert.
c) Les proposicions dels interessats es presentaran en tres sobres en la forma prevista a
la clàusula 7a dels plecs, excepte per a les persones que ja havien presentat
vàlidament la documentació administrativa del sobre A, les quals només caldrà que
presentin les ofertes de valoració previstes als sobres B i C.
d) Els servei gestor de comerç i promoció econòmica garantirà el tracte igualitari a totes
les persones interessades i, previs els aclariments que s’escaiguin, avaluarà les ofertes
presentades i elaborarà l’informe proposta que s’elevarà a la Junta de Govern per a
l’adjudicació de les proposicions més avantatjoses.
e) Publicar aquest acord i el procediment iniciat en el perfil del contractant.
Quart. Notificar l’acord d’adjudicació a les persones adjudicatàries i requerir perquè en un
termini de 15 dies hàbils acreditin davant la Tresoreria de l’ajuntament l’ingrés de la fiança i
garanties addicionals definitives corresponents a l’import de QUATRE mensualitats de renda
del local pel que hagi licitat, d’acord amb allò disposat a la clàusula cinquena del Plec de
Condicions economicoadministratives.
Altrament, notificar l’acord a totes les persones interessades que van presentar-se al
procediment i no van resultar adjudicatàries i convidar-les al procediment negociat perquè
puguin presentar les seves proposicions en el termini i condicions expressats a l’apartat tercer.

Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió
acabada quan son les dotze hores.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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