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JUNTA DE GOVERN LOCAL 10/2015
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE MARÇ DE 2015
Badia del Vallès, 17 de març de 2015
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
Antonio Sabariego Guerrero
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. Documents comptables (expte. 723/2015)
3. Gestió ORGT multes mes Febrer 2015 (expte. 665/2015)
4. Gestió ORGT multes mes Gener 2015 (expte. 664/2015)
5. Canvi de lloc parada mercat no sedentari de la 196 a la 164 (expte. 263/2015)
6. Contracte menor de serveis de manteniment dels extintors en edificis de l'Ajuntament (expte.
499/2015)
7. Pròrroga Conveni Assessorament Jurídic dones amb el Col·legi d'advocats (expte. 676/2015)
8. Licitació per l'atorgament d'autorització administrativa per l'ocupació de la via pública per la
venda de material pirotècnic (expte. 561/2015)
9. Temes d'urgència

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

Codi Validació: 3LSEGWA4L2DRFPF6XW2D6FKFJ | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 25/03/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

Montserrat Jimènez Molina

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
10 de març de 2015
2.

DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 723/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 12 de març 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.

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.
19 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 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 14.048,04 €, segons es detalla a la relació núm. 08/2015, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 131.834,24 €, segons es detalla
a la relació núm. 15/2015, adjunta.
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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.

3. GESTIÓ ORGT MULTES MES FEBRER 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 665/2015, relatiu a la Gestió ORGT multes mes febrer 2015.
II. Relació de Fets
1. 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 febrer 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 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.
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.

S'acorda:
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1502 corresponent al mes de
febrer de 2015 segons annex.
4. GESTIÓ ORGT MULTES GENER 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 664/2015, relatiu al compte de Gestió ORGT multes gener 2015
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 gener de 2015.
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Vist l’informe de l’ Interventor acctal.

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

III. Fonaments de dret
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.
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. 1501 corresponent al mes de
gener de 2015, segons annex.
5. CANVI DE LLOC PARADA MERCAT NO SEDENTARI DE LA 196 A LA 164

Expedient número 263/2015, relatiu al canvi de lloc de les parades del mercadet
setmanal núm. 196 al núm. 164.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
505/2015, el senyor Ahmed Falchou Mimoun amb DNI 47712182 Q, com a titular de la
parada del mercat setmanal núm. 196, ha sol·licitat el canvi de autorització
administrativa al núm. 164 i amb efectes de l’1 de març de 2015.
2. En data 2 de febrer 2015 s’emet informe favorable per part del responsable del
Mercat amb indicació de la variació de metres en la nova parada.
3. En data 6 de febrer de 2015 s’emet informe tècnic favorable per part del servei de
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I. Identificació de l’expedient

P. Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons s’indica en l’informe del servei el lloc adjudicat inicialment amb
l’expedient de regulació del mercat ambulant, es localitza en un espai de cinc parades
que no ha funcionat i es planteja eliminar-los paulatinament.
2n. Vist l’informe per part del responsable del mercat municipal on s’indica que la
parada núm. 164 ha quedat lliure i no existeix inconvenient a ocupar-la.
3è. Vist que el canvi de lloc està recollit en el Reglament Regulador de la venda no
sedentària a Badia del Vallès en el seu article 11, segons la disponibilitat de
l’Ajuntament.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar al Sr. Ahmed Falchon Mimoun el canvi d’ubicació de la parada 196
de 6 metres a la parada núm. 164 de 4 metres, el que suposa una disminució en 2
metres, quedant lliura la parada núm. 196 i amb efectes de l’1 de març de 2015.
Segon. Aquest canvi comporta la modificació de la targeta identificativa de
l’autorització per exercir la venda ambulant la qual està subjecta a la taxa corresponent
segons l’ordenança fiscal núm. 18, article 5, tarifa 3.

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat i
a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria.
6. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EXTINTORS EN
EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 499/2015, relatiu a CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
MANTENIMENT EXTINTORS.
II. Relació de Fets
1. Vist l'informe dels serveis gestors d'urbanisme i medi ambient , de data 23 de febrer
de 2015 , que acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar el servei per
portar a terme el manteniment dels extintors, boques d'Incendis (BIE's) i Centrals
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Tercer. Modificar el padró del mercat ambulant del 2015 en quant a la ubicació i als
metres autoritzats.

detectores dels edificis següents:
- Auditori
- Llar del Jubilat
- Ceip La Sardana
- Ceip La Jota
- Ceip La Muñeira
-Ceip La Seguidilla
- Casal dels Infants
- Empordà
- Edifici Ajuntament
- Mercat Municipal
- Brigada d'obres
- Casal de Joves
- Escola Taller (Edifici El Molí)
- Biblioteca
- Edifici El Moli
-Edifici Antonio Machado Nou
III. Fonaments de dret
Segons l’article 13 i la taula II del Reial Decret 1942/1993, del 5 de Novembre,

D'acord amb el que es disposa a l'article 138 i 150 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 amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia de 22
de juny de 2011.
Per tot això, S'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per portar a terme el manteniment dels
extintors, boques d'Incendis (BIE's) i Centrals detectores (excepte a l'Auditori) dels
edificis següents:
- Auditori
- Llar del Jubilat
- Ceip La Sardana
- Ceip La Jota
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Segons la ordre del 31/05/1982, del Reglamento de Aparatos a Presión sobre
Extintores de Incendios i la Ordre Ministerial del 16/04/1998.

- Ceip La Muñeira
-Ceip La Seguidilla
- Casal dels Infants
- Empordà
- Edifici Ajuntament
- Mercat Municipal
- Brigada d'obres
- Casal de Joves
- Escola Taller (Edifici El Molí)
- Biblioteca
- Edifici El Moli
-Edifici Antonio Machado Nou
amb la empresa PLANA FÀBREGA.
Segon. Els serveis s'executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: La prestació i execució del servei per portar a terme el mantenimient dels
extintors, boques d'Incendis (BIE's) i Centrals detectores dels edificis .
b) Vigència: de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2015.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu del contracte serà de 2.759 euros i 579,39
d'IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: Al presentar factura

Tercer. Aprovar el document comptable annex d'autorització i disposició de crèdit (AD)
per l'objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1404 1512 22799 del
pressupost ordinari per a 2015.
Quart. Notificar el present acord a la empresa Plana Fàbrega.
7. PRÒRROGA CONVENI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES AMB EL COL·LEGI
D'ADVOCATS
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 676/2015, relatiu a la Pròrroga del Conveni d'Assessorament Jurídic
amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell
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e) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d'aquest contracte menor de serveis,
en tot allò no previst serà d'aplicació el R.D 3/2011, de 14 de novembre i la resta de
legislació i normativa de desenvolupament.

II. Relació de Fets
1. Vist el conveni marc de col·laboració en matèria d'assessorament jurídica integral a
les dones entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Sabadell del 4 de març de 2014.
2. Vist el punt cinquè del conveni on diu que aquest conveni de col·laboració, es podrà
prorrogar per acords exprés de les parts i formalització i signatura de la addenda o
annex corresponent on s’explicitaran, si s’escau, les variacions o millores
corresponents a l’anualitat prorrogada i en el cas que es prorrogui, la compensació
econòmica pactada es revisarà d’acord amb la variació interanual de l'IPC general,
referida als mesos de desembre.
3. Vist que aquest increment de l'IPC a desembre de 2014 va ser d'un -1%.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Sabadell, fins el 31 de desembre de 2015.
Segon. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 3.004,65 euros, un
cop aplicat l'IPC.
Tercer. Notificar el present acord a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 561/2015, relatiu a l'atorgament d'autorització administrativa per a
l'ocupació privativa de la via pública per a la venda de material pirotècnic.
II. Relació de Fets
1. Per provisió del tinent d'alcaldessa de l'àrea d'urbanisme i medi ambient, de data 26
de febrer de 2015, es va iniciar l'expedient per a l'atorgament d'autorització
administrativa per a l'ocupació privativa de la via pública per a la venda de material
pirotècnic.
2. En data 12 de març de 2015, l'enginyer municipal de l'àrea d'urbanisme i medi
ambient va emetre informe sobre les necessitats i procedència del procediment i
alhora van elaborar l'esborrany de Plec de condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars (PCAETP en endavant) en compliment de la normativa general i
sectorial d'aplicació.
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8. LICITACIÓ PER L'ATORGAMENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER
L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LA VENDA DE MATERIAL PIROTÈCNIC

3. Igualment consta a l'expedient l'informe preceptiu de la la Secretaria municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Els principis exigibles de concurrència competitiva, amb convocatòria publica i
d’acord amb els principis de transparència, imparcialitat i publicitat són aplicables a
aquest procediment, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Reglament municipal
de venda no sedentària de Badia del Vallès, conforme allò disposat al Decret legislatiu
1/1993,de 9 de marc, sobre comerç interior a Catalunya i la normativa de patrimoni i
contractació aplicables.
2n. D'acord amb allò que disposen, entre d'altra normativa d'aplicació, el Decret
legislatiu 1/1993,de 9 de marc, sobre comerç interior a Catalunya; el Reglament
regulador de la venda no sedentària a Badia del Vallès ( BOP 28.08.2013); el Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el RD
Legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic; el
RD 563/2010, de 7 de maig, que aprova el reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria,
modificat pel Real Decret 1335/2012, del 21 de setembre; el RD1942/1993, de 5 de
Novembre, que aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
3n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que regiran aquest procediment i convidar un mínim de tres empreses amb
solvència econòmica, tècnica i professional per a dur a terme l'objecte del
procediment, perquè durant el termini de 15 dies a partir de l'endemà de la invitació els
interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 12 hores, el qual, com a secretària
municipal, en dono fe.
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Primer. Aprovar l'expedient per a l'atorgament d'una autorització administrativa
d'ocupació privativa de la via pública per a la venda de material pirotècnic, mitjançant
tramitació ordinària, procediment negociat sense publicitat i oferta econòmica més
avantatjosa segons diversos criteris objectius d'adjudicació.

