JUNTA DE GOVERN LOCAL 24/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2015

Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Josep Martínez Valencia

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 21/09/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

Montserrat Jiménez Molina
Ivan Sanz Pérez
La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que
dóna fe de l’acte.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local,
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el
següent ordre del dia:
1. Acta de la sessió anterior
2. Aprovació definitiva projecte d'obres de pavimentació aparcament de l'av. Mediterrani
9-21 (expte. 1706/2015)
3. Adjudicació obres de pavimentació de l'aparcament de l'av. Mediterrani 9-21 de Badia
del Vallès (expte. 1753/2015)
4. Aprovació Pla de seguretat i salut obres pavimentació de l'aparcament a l'av.
Mediterrani 9-21
5. Contracte menor d'obres d'arranjament del cel obert i porxo d'accès del CEIP Les
Seguidilles (expte. 1240/2015)
6. Compte de gestió ORGT multes juliol 2015 (expte. 1869/2015)
7. Aprovació compte gestió recaptatòria mes de juliol 2015 (expte 1870/2015)
8. Documents comptables (expte. 1910/2015)
9. Temes d'urgència

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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La Junta de Govern Local quan són les tretze hores, es reuneix a la sala de sessions
de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per l'alcaldessa Eva Menor
Cantador.

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

Badia del Vallès, 4 de setembre de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 21/09/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

(expte. 1886/2015)

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia
24 de juliol de 2015.
DE

PAVIMENTACIÓ

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1706/2015, relatiu a l'aprovació projecte de pavimentació de
l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21, dins del Programa complementari a
les inversions financerament sostenibles en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
1. En data 17 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte de pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 per
tramitació urgent.
2. En data 21 de juliol de 2015, va ser publicat l'anunci d'exposició pública en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d'anuncis.
3. Transcorregut el termini de 15 dies d'exposició pública, no s'han presentat
al·legacions segons constata la provisió de secretaria.

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D'OBRES
APARCAMENT DE L'AV. MEDITERRANI 9-21

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.

1er. De conformitat al que disposa l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
i l'article 37, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals
2on. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar definitivament el projecte per a l'execució de les obres de
pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès,
redactat pels Serveis Tècnics de Territori de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb un
pressupost d’execució de 106.816,86 euros i 22.431,54 euros d’IVA.
Segon. Dur a terme el replantejament del projecte d'obres, de conformitat amb l'article
126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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III. Fonaments de dret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Tercer. Notificar el present acord a la Direcció de Serveis de la Corporació Local de la
Diputació de Barcelona i als serveis Econòmics del Ajuntament
3. ADJUDICACIÓ OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE L'AV.
MEDITERRANI 9-21 DE BADIA DEL VALLÈS

1er. Atesa la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en res
pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 pels motius següents
d'Ordenació del trànsit i de l'estacionament en la zona ubicada darrera de les
comunitats 9-21 de l'avinguda Mediterrani.
2on. Atès que s'ha aprovat definitivament el Projecte d’Obres corresponent, en junta
de govern local de data 4 de setembre de 2015.
3er Atès que per Junta de Govern Local de data 24 / juliol / 2015 es va aprovar
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
consistents en Obres pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21, per
procediment negociat sense publicitat, i així mateix, es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
4 rt. Atès que es van sol·licitar les ofertes a les empreses següents:
-Núm. 1 :07/08/2015. Empresa: EUROCATALANA Obres i Serveis. S.L.
- Núm. 2: 11/08/2015 Empresa: DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A.
- Núm. 3 : 14/08/2015 Empresa: ARTEA MEDIAMBIENT, S.L.
- Núm. 4 : 17/08/2015 Empresa: GICSA
Atès que es van certificar les ofertes que consten en l’expedient.
Ajuntament de Badia del Vallès
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II. Relació de Fets
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Expedient número: 1753/2015, relatiu a l'adjudicació de l'execució de les obres de
pavimentació del aparcament de l'av. Mediterrani de Badia del Vallès, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent. (Programa complementari a
les inversions financerament sostenibles en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015 de la Diputació de Barcelona).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I Identificació de l’expedient

5è. Atès que es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la
valoració de les ofertes, i es va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de ARTEA
MEDIAMBIENT SL .

1r. D’acord amb el que es disposen als articles 6, 76, , 112, 121 i següents, 151.3,
169, 170, 171, 178, 229 i la disposició addicional segona RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Així
com la llei 30/1992 de 26 de novembre de Regim jurídic de les Administracions
Publiques i del Procediment administratiu comú, i d'altra normativa de
desenvolupament i concordant.
2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar a l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT SL, el contracte d’obres de
pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 per procediment negociat
sense publicitat, aprovada per Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015 per un
import de 78.232,71 euros i 16.428,87 euros d'IVA .
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1404 1531 61900 del pressupost
vigent de despeses per un valor total de 94.661,58 euros.
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
Quart. Notificar a l'adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo per a la
signatura del contracte.
Cinquè. Publicar la formalització del contracte d’Obres de pavimentació de
l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 en el Perfil de contractant.
Sisè. El contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi
Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

III. Fonaments de dret
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7 è. Atès que el candidat , el dia 31 d'agost de 2015 va constituir la garantia definitiva
per import de 3.911,64 euros i va presentar els documents justificatius exigits.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6 è. Atès que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa, així com justificació de la
constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s'hagi
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.

de Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament l’aprovi previ informe del
Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral.
Efectuat aquest tràmit es procedeix a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

Expedient número 1893/2015, relatiu a la aprovació pla seguretat i salut obres de
pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès,
actuació inclosa en el programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
II. Relació de Fets
1. En data 17 de juliol de 2015 s'aprova per acord de Junta de Govern Local el estudi
de seguretat i salut relatiu al projecte d'obres locals, mitjanant tramitació d'urgència,
per a les obres de pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21
de Badia del Vallès, dintre del Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles en el marc del Pla Xarxa de governs Locals 2012-2015 de
la Diputació de Barcelona.
2. Que per acord de Junta de Govern local de data 24 de juliol de 2015, s’aprovà el
procediment d’adjudicació per procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent,
del contracte d’obres de pavimentació de l'aparcament Av. Mediterrània 9-21
3. En data 25 d'agost de 2015, la mesa de contractació, un cop realitzada la
negociació amb les empreses proposa l'adjudicació de les obres a l'empresa ARTEA
MEDIAMBIENT SL, per haver obtingut la major puntuació.
4. En data 31 d'agost de 2015, l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT SL, va presentar el
pla de seguretat i salut derivat de l'estudi de seguretat aprovat per les obres de
pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès.
5. Atesa la necessitat de nomenar un Tècnic que coordini en matèria de seguretat i
salut les obres de pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21
de Badia del Vallès.
6. Vist que la Sra. Sandra Mota Nogales forma part de la plantilla tècnica de l'àrea
d'urbanisme de l'ajuntament, com a arquitecta tècnica municipal i reuneix els requisits
necessaris per desenvolupar aquest treball.
7. Atesa la necessitat de designar la Direcció facultativa per les obres de pavimentació
de l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès i Marta Vicens
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient

Codi Validació: 57QM5ZFWRPZ6WQSYE3ZS5ZSML | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 18

4. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES PAVIMENTACIÓ DE
L'APARCAMENT A L'AV. MEDITERRANI 9-21

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Núñez forma part de la plantilla tècnica, com a arquitecta municipal i reuneix els
requisits necessaris per desenvolupar aquest treball.
8. Vist l'informe d'aprovació del pla de seguretat emès per la coordinadora en matèria
de seguretat i salut de les obres
III. Fonaments de dret

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de pavimentació de
l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès, redactat per
ARTEA MEDIAMBIENT SL.
Segon. Designar a Sandra Mota Nogales, arquitecta tècnica, per a la coordinació de
seguretat i salut de les obres de pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda
Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès i a Marta Vicens Núñez, arquitecta, per a la
direcció facultativa.
Tercer. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària de les obres.
5. CONTRACTE MENOR D'OBRES D'ARRANJAMENT DEL CEL OBERT I PORXO
D'ACCÈS DEL CEIP LES SEGUIDILLES
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1240/2015, relatiu a Arranjament de Coberta i Porxo d'accés del
CEIP "Les Seguidilles"
II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor d'urbanisme i medi ambient, de data 13 de maig de
2015, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació
en atenció als desperfectes per les fortes ventades del passat mes de desembre cal
arranjar part del sostre de pvc del porxo i cobert del CEIP Les Seguidilles.
2. Aquestes actuacions queden cobertes econòmicament segons el expedient
439/2015, relatiu a l'atorgament de subvenció de concessió directa per a cobrir les
despeses extraordinàries ocasionades per fenòmens meteorològics ocorreguts en els
mesos de novembre i desembre de 2014, en el marc del protocol d'accions de suport
en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d'urgència, aprovat
per la Diputació de Barcelona, resolució R 2687/2015, per un import de 32.075,71
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:
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2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
507/2011, de 22 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. D’acord amb l’article 7.2 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985., de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

euros pel projecte de Desperfectes ventades 2014.
III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de la secretaria i la fiscalització de la
intervenció municipal.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: Arranjament de Coberta i Porxo d'accés del CEIP "Les Seguidilles".
b) Vigència: 29/6/15 al 31/8/15
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.121,00 euros i 1.285,41 euros
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: presentació de factures
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: les definides en l'informe i en
l’oferta presentada pel contractista en tot allò que no s’oposi al règim jurídic
d’aquest contracte menor
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot
allò no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de
legislació i normativa de desenvolupament.
Tercer. Aprovar el document comptable annexo d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1104 1501 63200 del
pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a INTEANGO, S. L. i donar compte als serveis
econòmics municipals.
6. COMPTE DE GESTIÓ ORGT MULTES JULIOL 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1869/2015, relatiu al compte de Gestió ORGT multes juliol 2015

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Aprovar el contracte menor d'obres per l'arranjament del cel obert i porxo
d'accés del CEIP "Les Seguidilles", amb INTEANGO, S. L.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes de juliol de 2015.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de
la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor accidental.
S'acorda:
Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1507 corresponent al mes de
juliol de 2015, segons annex.
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE JULIOL DE 2015
I. Identificació de l’expedient

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació
de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

mes de juliol 2015.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de juliol 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i
preus públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

i
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Expedient número 1870/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor accidental.
S’acorda:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1910/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 2 de setembre de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
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 reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions,
fases O i ADO, per un import total de 23.733,75 €, segons es detalla a la relació
núm. 106/2015, adjunta (Factures de SOREA).

Ajuntament de Badia del Vallès
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8. DOCUMENTS COMPTABLES
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Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de
data 6 de maig de 1996.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0715 corresponent al mes
de juliol de 2015, segons annex.

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els
següents acords:
9. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS – PROJECTES DE
PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

II. Relació de Fets
Vista la recent convocatòria de subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya,
Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny, per a projectes de prevenció i preparació per
a la reutilització de residus municipals amb una durada de 24 mesos d’execució, i les
seves bases reguladores.
Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de fer les actuacions
necessàries per prevenir i reutilitzar el residus municipals.
III. Fonaments de dret
Vist les bases reguladores d'aquesta convocatòria.
Vist l'informe del Servei de medi ambient.

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

Expedient número 1916/2015, relatiu a la sol·licitud per a la convocatòria de
subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya per a projectes de prevenció i
preparació per a la reutilització de residus municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

Primer. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, dins de la convocatòria d'ajuts
per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals,
una subvenció per dur a terme actuacions per a la prevenció de residus en el municipi
de Badia del Vallès per una quantia total de 7.000 euros (IVA inclòs).
El cost total estimat d’aquest projecte és de 10.000 euros (IVA inclòs). El 30%
d'aquesta quantia l'assumirà l’ajuntament i correspon a un total de 3.000 euros (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida 1204 1701 22699 del pressupost per a l’exercici 2015.
Segon: Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
10. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA SECTORIAL FORMACIÓ CONTINUA
PER TREBALLADORS DEL COMERÇ
I. Identificació de l’expedient
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:

Expedient número 1912/2015, relatiu a Sol·licitar Subvenció Programa Sectorial
Formació Contínua per treballadors/res del comerç.

II. Relació de Fets

4. Segons l’article 2 d’aquesta Ordre, l’Aplicació pressupostària i import convocat, es
distribueix per dues línies: 2.1. Programes de formació de caràcter transversal i 2.2.
Programes de formació de caràcter sectorial.
5. Que a l’aplicatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, (conforcat)
la presentació de la sol·licitud de subvenció es presenta independentment per cada
una de les línies.
6. A l’Annex I Bases reguladores Base 11 s’indiquen les Àrees formatives prioritàries
entre les quals hi han les relacionades amb els certificats de professionalitat. I a la
Base 19 s’estableixen els Criteris de valoració, els quals s’han tingut en compte a
l’hora d’elaborar el projecte presentat.

III. Fonaments de dret
1r. La Base 3 de l’ ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, estableix que podran ser
Entitats beneficiàries i podran sol·licitar les subvencions destinades al finançament
dels programes de formació: Les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el
Registre de centres i entitats de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, per a
les especialitats formatives convocades.
2n. L'Ajuntament de Badia del Vallès està inscrit com a centre col·laborador del SOC,
amb número de cens 2095 i té homologat el certificat de professionalitat d’Activitats de
venda i per tant compleix els requisits per poder sol·licitar aquesta subvenció.
3r. Que a la Base 43 d’aquesta Ordre s’explicita tota la Normativa aplicable a aquesta
convocatòria.
4t. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert
en la pròpia convocatòria.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

3. A l’Annex I Bases reguladores, Base 6 Persones destinatàries. Punt 3 especifica
que: “La participació de les persones treballadores ocupades en les accions formatives
ha de ser almenys del 60% respecte del total de persones formades en el conjunt del
programa de formació, i la participació de les persones desocupades pot ser de fins a
un 40%, en relació amb el total de participants que iniciïn la formació en el programa.”
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2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, amb les necessitats detectades i els
objectius del Servei Municipal d'Ocupació, es considera oportú concorre a l'esmentada
convocatòria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. En data 20 de juliol de 2015, es va publicar al DOGC la convocatòria del
Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa de formació
professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.
(ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol).

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i presentar al Departament d'Empresa i Ocupació, al Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, la sol·licitud de subvenció per programes de

11. CANVI DE TITULARITAT PARADES 52-53-54-55 DEL MERCAT MUNICIPALS
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1884/2015, relatiu a canvi de titularitat d'una activitat comercial.
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada per la senyora JANINA PAMELA REPETTO VIGNOLA,
i un cop examinada la documentació que l'acompanya, en relació amb el canvi de
titularitat d'activitat de les parades del Mercat Municipal, números 52-53-54 i 55,
dedicades a l'activitat de Vinateria, Llaminadures i Queviures respectivament
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat que ocupa les parades del
Mercat Municipal 52-53-54-55, dedicat a la Vinateria, Llaminadures i Queviures, de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

Tercer. Notificar la present resolució al Departament d'Empresa i Ocupació, al
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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Segon. Sol·licitar al Departament d'Empresa i Ocupació, al Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, una subvenció de 16.800,00 € per la realització de les accions
formatives, en la línia de Programes de Formació Sectorial, dins del programa de
formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en la línia de
“Programes de Formació Sectorial”, per a la realització d’accions formatives del
certificat de professionalitat d’Activitats de venda, segons l’ORDRE EMO/218/2015.

Mari Carmen Garcia Barba a JANINA PAMELA REPETTO VIGNOLA
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 517,91 € segons l’Ordenança
Fiscal del 2015, número 15, vigent al moment de la resolució d'aquest expedient,
article 6, quota tributària, apartat 2.3, activitats relacionades amb la comercialització de
productes alimentaris, bars i restaurants: 1.266,00 € i segons l'article 6 de la mateixa
ordenança, apartat 9.1, Tramitació d'inscripció al registre sanitari municipal
d'establiments minoristes d'alimentació: 115,10 €.
En cas de canvi de nom, s'estableix un coeficient reductor del 50%.

DEL MERCAT

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1812/2015, relatiu al canvi de titularitat i activitat (Mercat Municipal
parada 150-151).
II. Relació de Fets
1. Vista la instancia presentada pel Sr. Jonathan Rodríguez Martínez, en relació amb la
comunicació de canvi de titularitat i activitat al Mercat Municipal, la qual ocupa les
parades 150 i 151 del Mercat Municipal
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar el canvi de titularitat i activitat al Sr. Jonathan Rodríguez Martínez a les
parades 150 i 151 del Mercat Municipal.
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 323,70 € segons l’Ordenança
Fiscal de l'any 2015, vigent al moment de la resolució definitiva d'aquest expedient,
número 15, article 6 Quota Tributària, apartat 2.1, i segons l'article 6 de la Ordenança
Fiscal número 15, apartat 9.1, amb una reducció del 25 % segons l’article 6 de la
mateixa ordenança.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

12. CANVI DE TITULARITAT I ACTIVITAT PARADES 150-151
MUNICIPAL
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Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les tarifes es reduiran un 25% per a les activitats que es realitzin en parades del
Mercat Municipal.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
13. COMUNICACIÓ OBERTURA NOVA ACTIVITAT LOCAL 34 VENDA MATERIAL
INFORMÀTIC
I. Identificació de l’expedient

2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment a la comunicació d’obertura de nova activitat de venta de
material informàtic del local núm. 34.
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 738.50 € segons l’Ordenança
Fiscal del 2015, vigent al moment de la resolució d'aquest expedient, número 15,
article 6 Quota Tributària, apartat 2.2, activitats innòcues de nova instal·lació o
legalització no incloses en els annexes de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre, de
prevenció i control ambiental de l'activitat. Venda d'electrodomèstics, joieries,
videoclubs, informàtica, òptica i similars
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
14. CANVI DE TITULARITAT LOCAL COMERCIAL 140 (PLAÇA MAJOR)
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1046/2015, relatiu a canvi de titularitat d'una activitat comercial

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

1. Vista la instancia presentada pel Sr. Miguel Zaragoza Garcia i examinada la
documentació que l'acompanya en relació amb la Comunicació d'obertura de nova
activitat de venda de material informàtic i Servei d'assistència tècnica, ubicat a l’Av
Cantàbric 23, local 34
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient núm. 1730/2015, relatiu a la comunicació d'obertura de nova activitat de
venta de material informàtic del local núm. 34.

II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. WEIPING CHEN i examinada la documentació
que l'acompanya en relació amb el Canvi de Titularitat de la Llicència Municipal
d'Obertura (local 140) ubicat a la Plaça Major 3, per al desenvolupament de l'activitat
com a Bar-Restaurant.
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat de Bar-Restaurant ubicat a la
Plaça Major 3 (local 140).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 690,55 € segons l’Ordenança
Fiscal del 2015, vigent al moment de la resolució d'aquest expedient, número 15,
article 6, quota tributària, apartat 2.3, activitats relacionades amb la comercialització de
productes alimentaris, bars i restaurants: 1.266,00 €.
Segons l'article 6 de la mateixa ordenança, apartat 9.1, registre sanitari municipal
d'establiments minoristes d'alimentació, tramitació d'inscripció al registre sanitari
municipal d'establiments minoristes d'alimentació: 115,10 €.

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
15. CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT COMERCIAL LOCAL 139 (PLAÇA MAJOR)
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 370/2015, relatiu a canvi de titularitat d'una activitat comercial
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JIANSHENG WANG i examinada la
documentació que l'acompanya en relació amb el Canvi de Titularitat de la Llicència
Municipal d'Obertura (local 139) ubicat a la plaça Major 2-11, per al desenvolupament
de l'activitat com a Bar-Restaurant.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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En cas de canvi de nom s'estableix un coeficient reductor del 50%. euros, segons O.F.
15 art. 6, 2,3.

2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 690,55 segons l’Ordenança
Fiscal del 2015, vigent al moment de la resolució d'aquest expedient, número 15,
article 6, quota tributària, apartat 2.3, activitats relacionades amb la comercialització de
productes alimentaris, bars i restaurants: 1.266,00 €.
Segons l'article 6 de la mateixa ordenança, apartat 9.1, registre sanitari municipal
d'establiments minoristes d'alimentació, tramitació d'inscripció al registre sanitari
municipal d'establiments minoristes d'alimentació: 115,10 €.
En cas de canvi de nom s'estableix un coeficient reductor del 50%. euros, segons O.F.
15 art. 6, 2,3.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
16. CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA ACTIVITAT LOCAL C. BETICA, 4

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat de Bar-Restaurant ubicat a la
plaça Major 2-11 (local 139).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Expedient núm. 285/2015, relatiu a canvi de titularitat d'una activitat comercial
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor AMAR ALWANI el dia 19/03/2014 amb
núm. de registre 1.826, referent al canvi de titularitat d’un local amb llicencia vigent
como a BAR-CAFETERIA, a nom de ANABA PEIX, S.L. y número de expedient
AIN02011, ubicat C/ Bètica número 4.
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l’expedient

Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar validesa al canvi de titularitat d’una llicencia d’activitat de
BAR-CAFETERIA, de ANABA PEIX S.L., a AMAR ALWANI.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
17. LLICÈNCIA DEFINITIVA D'ACTIVITAT A ESGLÈSIA CRISTIANA EVANGÈLICA
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 175/2015, relatiu a Llicència definitiva d'Activitat Església Evangèlica
per a ampliació d'activitat en funcionament..
II. Relació de Fets
1. Vista la iniciativa presentada pel Sr. Miguel Camarero Saborit, en representació de
la ESGLÉSIA CRISTIANA EVANGÈLICA, en relació amb la Llicència d'Activitat
condicionada, concedida per acord de la Junta de Govern en data del 28 de Març del
2011, per ampliació de l'espai d'una activitat que es troba en funcionament
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la
delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar la llicència d’activitat definitiva a ESGLÉSIA CRISTIANA
EVANGÈLICA, representada per aquest acte pel Sr. Miguel Camarero Saborit.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015

En cas de canvi de nom s'estableix un coeficient reductor del 50%. euros, segons O.F.
15 art. 6, 2,3.
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Segons l'article 6 de la mateixa ordenança, apartat 9.1, registre sanitari municipal
d'establiments minoristes d'alimentació, tramitació d'inscripció al registre sanitari
municipal d'establiments minoristes d'alimentació: 115,10 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 690,55 segons l’Ordenança
Fiscal del 2015, vigent al moment de la resolució d'aquest expedient, número 15,
article 6, quota tributària, apartat 2.3, activitats relacionades amb la comercialització de
productes alimentaris, bars i restaurants: 1.266,00 €.

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 47,90 € segons l’Ordenança
Fiscal de l'any 2015, vigent al moment de la resolució definitiva d'aquest expedient,
número 15, article 6 Quota tributària, apartat 9.3 Inspecció de locals i establiments.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0025 Data : 21/09/2015
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les catorze hores i quinze minuts, el
qual, com a secretària municipal, en dono fe.

